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คํานํา 

 

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมบทความ

วิจัยและบทความวิชาการฉบับสมบูรณ (Full Paper) และรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

(UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 4 ซ่ึงจัดข้ึนในวันศุกรท่ี 5 มิถุนายน 2563 โดยการประชุมออนไลนผานโปรแกรม 

Cisco Webex Event  

 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 4 นี้ ประกอบดวยหัวขอการประชุมจาก

สาขาวิชาตางๆ ไดแกบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี นิเทศศาสตร วิศวกรรมศาสตร

นิติศาสตร และสังคมศาสตร ซ่ึงมีผูใหความสนใจจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนเปน

จํานวนมาก ทุกบทความไดผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ โดยไดนําเสนอในภาคบรรยาย (Oral 

Presentation) ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จํานวน 220 ผลงาน สําหรับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการเลมนี้ไดรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีไดนําเสนอในครั้งนีจ้ํานวน 219 ผลงาน 

คณะผูจัดหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเลมนี้ จะเปนประโยชนและ

กอใหเกิดความรูท่ีสามารถนําไปตอยอดทางวิชาการไดในอนาคต  

 

                                                                           

                                                                                     
                                                                     อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการธุรกิจ 

                       ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 
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สารบัญ 

 หนา 

คํานํา  I 

สารบัญ II 

รายนามคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ  XVII 

รายนามผูทรงคุณวฒุิพิจารณาบทความ XVIII 

รายนามผูทรงคุณวฒุิวิพากษบทความ XXIII 

กําหนดการประชุมวิชาการ XXIV 

บทความทีน่ําเสนอ  

สาขาบริหารธุรกิจ 
 

• แนวทางการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning): 

กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

1 

กรกมล พงธิพันธ และลัดดาวัลย เลขมาศ   

• การศึกษาแนวทางการตลาดบริการเพื่อเพิ่มจํานวนผูใชบริการสนิเชื่อเงินดวน (A-CASH) ของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ทาเรือพระแทน 

19 

อภิญญา ศรีสําราญ และปราณี เอ่ียมละออภักดี    

• แนวทางการเพิ่มยอดรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธาน ี 37 

กมลภรณ โตสัจจะ และวรรณรพี บานชืน่วิจิตร    

• แนวทางแกปญหาการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงนิฝากสงเคราะหชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก1/1         

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขากาญจนบรีุ 

49 

ธนวัน ทบัทิมชัย   

• แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑเงินฝากตนทนุต่ํา ของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด 67 

พัชราวดี ชมภูวิเศษ และนงนภัส  แกวพลอย   

• แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากของลูกคาเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาจังหาร ใหมีเงินคงเหลือในบัญชีไมต่ํากวา 

1,000 บาท 

81 

พนมพร พลแดง และนงนภัส  แกวพลอย   

• แนวทางการเพิ่มปริมาณสนิเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาXXX 

92 

ดารณี คลายเครือ และจรัชวรรณ จันทรัตน   



 

III 
 

• การศึกษาสาเหตุ แนวทางการแกไขปญหาการเพิ่มข้ึนของ NPLs ธนาคารออมสิน 108 

ยุทธศักดิ์ ตันบริภัณฑ และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร   

• การศึกษาสาเหตุและแนวทาง การเพิ่มรายไดดอกเบี้ย  ภายในกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ            

ธนาคารออมสิน 

126 

อรุโณทัย อัญญมณีกุล และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร   

• แนวทางการแกปญหาอัตราการลาออกของพนักงานในซทีีคลินกิเวชกรรมที่มีแนวโนมสูงข้ึน 143 

ปรมะ ประทุมมาศ และอัศวิณ ปสุธรรม   

• กลยุทธการแกไขปญหารับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรมีแนวโนมลดลง:  กรณีศึกษา ธ.ก.ส.       

สาขาพาน ในสังกัดสาํนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย 

160 

สนั่น ธรรมขันธา และศิวฤทธิ์ สนุทรเสณี    

• แนวทางแกไขปญหาพนักงานสาํนักวิเคราะหและกลัน่กรองสินเชื่อ (สวก.)  สอบเลื่อนตาํแหนงออกไปยัง

สวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. 

183 

ฉันททิพย วชิัยดิษฐ และภูษิต วงศหลอสายชล   

• แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มผูใชบริการบัตรเดบิต ประเภทมีประกันอุบัติเหตุ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี

ศรีนครินทร 

199 

นิจวิภา จนัทร และปราณี เอ่ียมละออภักดี   

• แนวทางการแกไขปญหาจาํนวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน         

สาขา ทรี ออน ธรี ผลการดําเนนิงานต่ํากวาเปาหมาย 

214 

จินตนา นวลนอย   

• แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกูจากการศึกษาสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรณศึีกษาสํานกังาน ธ.ก.ส.จงัหวัด

เพชรบุรี 

227 

สามารถ  เอ่ียมวงษ และอริสรา เสยานนท   

• แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบแบนเนอรบนเวบ็ไซต เพื่อการโฆษณาการจัดฝกอบรม

สัมมนาหลักสตูรระยะสัน้ 

244 

ชัชชยั หวังวิวัฒนา และกิตตินนัท พันธุมสุต   

• การเพิ่มรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรับชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบนัอ่ืน ผานชองทาง

บริการหนาเคานเตอร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาสมุทรปราการ 

261 

ดิเรก   ไกแกว   

  



 

IV 

 

• แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในเพื่อสรางคุณคาใหกับธนาคาร 279 

ศุภลักษณ  แกวกองนอก   

• แนวทางแกไขหนี้คางชําระของ “โครงการสินเชื่อ SME เกษตร” สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 299 

ภรณมณี  มูลเที่ยง และผสุดี พลสารัมย   

• แนวทางการแกไขปญหาการขอโยกยาย เปลีย่นงาน ของพนักงานในสังกัดสาํนักจัดการและปองกันการ

กระทําทุจริต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

313 

สุนันทา รัตนวลี และผุสดี พลสารัมย   

• การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขความสามารถในการทํากําไรลดลงของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) 

329 

นพัฐกรณ เหลืองวัฒนวไิล และอัศวิน ปสุธรรม   

• แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings)  กรณีศึกษาธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาบณุฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี

346 

ปวีณา  พนัธนอย และจรัชวรรณ  จันทรัตน   

• แนวทางการลดขอทักทวงในการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 14 365 

สุนิสา สรอยยานะ และประสิทธิ์ มะหะหมัด   

• แนวทางการเพิ่มยอดการสมัครใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 380 

ฐิฏิญา บุญประเสริฐ และประสทิธิ์ มะหะหมัด   

• แนวทางการแกไขปญหาผลกําไรที่ลดลงทาํใหไมเปนไปตามเปาหมาย ของธนาคารออมสิน สาขาสะพาน

ใหม ชัยนาท จงัหวัดชัยนาท 

397 

ศิวพร เคารพธรรม และประสิทธิ์ มะหะหมัด   

• ปญหาและแนวทางการแกไขการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและบตัรกดเงินสด 416 

สุริยากร หิรัญวงศ   

• การรับรูคุณคาตราสนิคาและผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนทีส่งผลตอการตัดสนิใจซื้อเสื้อผา: 

กรณีศึกษา ตราสินคายูนโิคล 

431 

ตาริกา รังษีวงค และลัดดาวัลย เลขมาศ   

• แนวทางการแกไขปญหาการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs ( ระบบงานสนับสนุน กระบวนการสนิเชื่อของ

ธนาคารออมสิน ) ที่เกิดจากผูใชงาน  กรณีศึกษา: หนวยบริการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs 

447 

กัญญารัตน มะหโมดี และอนุฉัตร ช่ําชอง   

  



 

V 

 

• การเพิ่มปริมาณอัตราความสาํเร็จของกระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพื้นทีธ่นาคารออม

สินภาค 14 

463 

พัลลภา  ชางชุม และประสิทธิ์  มะหะหมัด    

• แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสนิเชื่อ 480 

กนกวรรณ  ชาวบางแกว   

• แนวทางแกไขปญหาผลการดําเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลบัแล       

ไมเปนไปตามเปาหมาย 

497 

ชลันธร ยศปญญา และวรรณรพี บานชืน่วิจิตร    

• การเพิ่มยอดผูใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile ธ.ก.ส. สาขานายูง 514 

มาลัยพร จามนอยพรม   

• แนวทางการเพิ่มสัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transaction) กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน 

เขตราชบุรี 

534 

สริดา เย็นภูทอง และนภวรรณ คณานุรักษ   

• การเติบโตสนิเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี  จงัหวัดปราจนีบรีุ ไมเปนไปตามเปาหมาย (KPI) 554 

ธนา ชาญปรีชารัตน และบญุเลศิ จิตรมณีโรจน   

• แนวทางการแกไขปญหาผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารไมเปนไป

ตามเปาหมาย 

569 

วรารินทร มุงนคร   

• การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได (NPLs) โครงสินเชื่อบุคลากร

ภาครัฐ 

584 

หทัยทิพย  ภูฆัง   

• แนวทางการแกไขปญหาหนี้คางชําระสนิเชื่อ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สาขาบางปะหัน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

602 

ดํารงศักดิ์  ชวยนา   

• แนวทางการเพิ่มปริมาณการทาํธุรกรรมที่รถเคลื่อนที่ ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ 621 

จุฑามาศ กําชนุ และภูษิต  วงศหลอสายชล   

• แนวทางการเพิ่มยอดเงินสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 640 

กมลชนก เชื้อทอง และอนุฉัตร ช่ําชอง    

• การศึกษาปญหาการใชระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน 659 

จตุรภัทร รุงแจง และฐานิตา ฆองฤกษ   



 

VI 
 

• ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชัน่ไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร 676 

นัทธมน เลบ็ขาว และชุติมาวดี ทองจีน   

• แนวทางการควบคุมอัตราหนี้คางชําระสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ  ธนาคารออมสินภาค 2 692 

กัณฐิกา ณ ระนอง และประสทิธิ์ มะหะหมัด   

• แนวทางการเพิ่มยอดการสมัครแอปพิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จังหวัด

เชียงใหม 

712 

วริศรา สนสรอย และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร   

• ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ของลูกคาธนาคารออมสิน 727 

รัชดาพร อยูใชพันธ และฐานิตา ฆองฤกษ   

• แนวทางการเพิ่มจํานวนผูใชบริการ Mobile banking ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 743 

ธนัลภร ศรีเพ็ญ และอนุฉัตร ช่าํชอง   

• ปญหายอดจําหนายสลากออมสนิพิเศษที่ลดลงธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 762 

ฉัตรรพี สุพจนเฉลิมขวัญ   

• แนวทางแกไขปญหาลูกคาไมพึงพอใจในระบบ BAHTNET 774 

พัชริดา สุขบาง และประสิทธิ์ มะหะหมัด   

• การศึกษาปญหาการเพิ่มข้ึนของอัตราการพลาดรับสาย (Abandon Rate)  ในการใหบริการ Call 

Center  บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

792 

ชลลัดดา พนัธัย   

• แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชาํระ 2-3 เดือน  ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ 

เขตประจวบคีรีขันธ 

802 

ไปรมา จนัทรเสน และสทุธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต   

• การศึกษาปญหาบัตรเดบิตเปดใหมของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมได

เปาหมายที่กําหนด 

819 

ศิริพร ชางเพชร   

• แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการแจงรหัสประจาํตัว (PIN) บัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด

ธนาคารออมสิน 

840 

สาวิตรี มังคลาด   

• แนวทางการแกปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนยควบคุม

และบริหารหนี ้เขตลําพนู 

855 

ณิฐากร มินมุนนิท และฐานิตา ฆองฤกษ   



 

VII 
 

• สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดาํเนินชีวิต และการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภคที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

870 

ธนัชพร ศรีเวชนนัต และชุติมาวดี ทองจีน   

• การแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) สินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส. สาขานายูง 887 

สุรินทร บุตรวาระ   

• แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากบญัชีออมทรัพยทวีโชค ที่มยีอดคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 1,000 บาท 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาดานชาง จงัหวัดสุพรรณบุรี 

906 

อําไพ  กลิ่นมณฑา และศุภสัณห ปรีดาวิภาต   

• แนวทางแกไขปญหาการบริการลูกคาเงินกูข้ันตอนการตรวจประเมินราคาที่ดนิ  ธ.ก.ส.สาขาเพ็ญ 932 

ภาวินี เกษานุช   

• แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ 949 

วิภา  พุฒิกรดุรงค และวรรณรพี บานชืน่วิจิตร   

• แนวทางการเพิ่มยอดการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคารออมสิน เชียงใหม เขตลําพนู 966 

ทิพกฤตา สายถา และอนุฉัตร ช่าํชอง   

• ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 986 

สุกัญญา พราพงษ และธีติมา  ปยะศิริศิลป   

• การศึกษาความเปนไปไดในการลดปริมาณการใชบริการหนาเคานเตอร ของธนาคารออมสิน สาขา

หนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 

1003 

ปุญศรินณ ปะนะภูเต   

• แนวทางในการเพิ่มยอดการสมคัรบัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร 1019 

จารุวรรณ ละออประเสริฐสุข และสุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต   

• แนวทางการเพิ่มยอดรายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT  ของธนาคารออมสิน ภาค 1 1035 

สิทธิชัย รอดแฟง และสุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต   

• แนวทางการเพิ่มยอดบัตรเครดิตของธนาคารออมสินสงักัดเขตราชวัตร 1051 

ศศิวิมล เจริญการคา และศุภสณัห ปรีดาวิภาต   

• แนวทางการแกไขปญหาลูกหนีส้ินเชื่อไมจายชาํระหนีน้ับตั้งแตงวดแรกหลังไดรับเงินกู 1066 

ธนัชญา พชรเมฆา และลลิตา หงษรัตนวงศ  

• ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix 1084 

รงรอง สามสาหราย และชตุิมาวดี ทองจีน   



 

VIII 
 

• ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อสินคาของผูบริโภคเคร่ืองดื่ม All Cafe 1100 

วรรณวจี ดิสกะประกาย และชตุิมาวดี ทองจนี   

• การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบตัิการธุรกิจประกันชีวิตของธนาคาร  กรณีศึกษา ผลิตภัณฑกรมธรรม

แบบสนิเชื่อสงเคราะห 

1115 

สรธร สรอยทอง   

• แนวทางการเพิ่มจํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานานอย จงัหวัดนาน 

1131 

ณฐกฤต อินนะใจ และศิริรัตน รัตนพิทักษ   

• แนวทางการควบคุมหนี้คางชาํระ (NPLs) บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธนิ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

1146 

ปยะพร ทองแท และลลติา  หงษรัตนวงศ   

• แนวทางการแกปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนีท้ีไ่มกอใหเกิดรายได (NPL) 1169 

ภาสกร บุญชืน่ และอนุฉัตร ช่ําชอง   

• แนวทางดานการจัดการความสมัพันธของลูกคาเพื่อลดความเสีย่งของการคืนถาดรองสินคาจากลูกคา

ของบริษัท กรณีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ถาดรอง Flex Cable Assembly 

1185 

ปาริชาติ ปนสัมฤทธิ์ และปราณ ีเอ่ียมละออภักดี    

• แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน 1208 

ภิณญาพัชญ ชิ้นไพบลูย และฐานิตา ฆองฤกษ   

• แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน 1222 

ขนิษฐา งามสมชน และอนุฉัตร ช่ําชอง   

• แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชาํระ NPLs สินเชื่อรวม ของธนาคารออมสิน สาขาบางเขนที่เพิ่ม

สูงข้ึน 

1238 

บุษยารัตน เชวงเศรษฐกุล และพีรพงษ ฟูศิริ   

• แนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิตต่ํากวาเปาหมาย  ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 1256 

วรัญชลี สารจุม และลลิตา หงษรัตนวงศ   

• อิทธิพลของการรับรูคุณคาตราสินคา  P ทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร 1271 

กาญจนา วงษฝงุ และกิตตนิันท พันธุมสุต   

• พฤติกรรมการซื้อเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 1287 

พัชฑฬิกาณฑ พุดจาด และธีติมา ปยะศิริศิลป   



 

IX 

 

• แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มการรับลูกคาเงินกูรายใหมของ ธ.ก.ส. สาขาสรรคบุรี จ.ชยันาท 1304 

ปติ อรุณเมือง และนภวรรณ คณานุรักษ   

• ปจจัยดานแรงจูงใจที่มผีลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร

เนชั่นแนล 

1324 

บุศราคัม รักทวม และธีติมา ปยะศิริศิลป   

• แนวทางการขยายสนิเชื่อกลุมลกูคา S3 ฝายกิจการสาขาภาคกลาง  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร 

1341 

ริณรพี รุงกิจจานนท และภูษิต วงศหลอสายชล   

• การศึกษาความจงรักภักดีตอแบรนด คานิยม และสวนประสมทางการตลาด (4Ps) สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา ของผูบริโภคในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

1359 

วรรณกมล กองกิดาการสกุล และชุติมาวดี ทองจนี   

• แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย กรณีศึกษา สํานักงาน ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา 1376 

อภิชัย บรรพชาต ิ   

• สาเหตุการลดลงของจาํนวนนักศึกษา และแนวทางเลือกในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1397 

อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี และผสุดี พลสารัมย   

• ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของการไฟฟาภูมิภาคกับทัศนคติของผูใชบริการ 1412 

ภูมิพัฒน บรรดาจันทร และทรงพร หาญสันต ิ   

• การแกไขปญหาการดําเนนิงานของ บริษัท ไอคอน โปร ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จํากัด 1430 

พัชชา แกวสุภา   

• สวนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการดาํเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

1441 

วรรณรสา จันทโสภณ และรสิตา สังขบุญนาค   

• แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชาํระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูม ิ 1460 

ธัญญรัตน  ภัทรโสภาชัย และฐานิตา ฆองฤกษ   

• ปจจัยที่สงผลตอการใชงานแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT ของกลุมวัยสีเงินในกรุงเทพมหานคร 1482 

ปภานนั วงศกิตตชิัยกุล และชวนชื่น อัคคะวณชิชา    

• ทัศนคติ และความคลั่งไคลที่มีตอศิลปนเกาหลีสงผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาที่มีศิลปนเกาหลีเปน     

ผูนําเสนอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1499 

ศุภรัตน เจริญศรี และอริสรา เสยานนท   



 

X 

 

• แนวทางการเพิ่มยอดผูสมัครใชบริการแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน สาขาหนองพอก  

จังหวัดรอยเอ็ด 

1514 

กรรณทิยา สังฆะมณี และสทุธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต   

• แนวทางแกไขปญหาการลาออกของพนักงานระดบัปฏิบัติการทีม่ีแนวโนมเพิ่มข้ึน กรณีศึกษา        

บริษัทเทรดดิ้งแหงหนึ่ง 

1530 

สุทิศา ผลทรัพย   

• การสรางแรงจูงใจในการสมัครใชบัตรกดเงินสด 1542 

ชนัฏฐา ทาสระคู และพีรพงษ ฟูศิริ   

• ปจจัยทางดานทักษะ และหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารบริหารระดับสูง 1556 

ทิวาพร สาํเนียงด ี   

• การสื่อสารทางการตลาด และทศันคติที่มีอิทธิพลตอความตัง้ใจซื้อเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

1571 

เมธัส กิตติธรกุล และทรงพร หาญสันต ิ   

• การตลาดดิจทิัลที่มีความสัมพนัธตอความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค 1587 

อมาวสี อนุกูลประเสริฐ และทรงพร หาญสันต ิ   

• ความตั้งใจที่จะเขาพักโรงแรมสีเขียว: บทบาทของความไววางใจในโรงแรมสีเขียว 1601 

ศุภวิชญ แดงสอน และสุพชีา พาณิชยปฐม   

• การปรับเปลี่ยนสถานที่ทาํงานเพื่อเสริมสรางนวัตกรรม 1616 

พฤทธิ์ เทศจีบ   

• ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการโรงพยาบาล ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 1629 

สุทธินนัต มีชอบธรรม และวรดี จงอัศญากุล   

• แนวทางการแกไขการควบคุมหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้

เขตสมุทรสาคร 

1645 

สุวิสา ฤทธิด์ํารงเกียรติ และสทุธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต   

• สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคาและคุณภาพการบริการที่สงผลตอการตัดสนิใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

1662 

ธนพัฒน แซลี้ และอัจฉรียา ศักดิ์นรงค   

• ความตองการการสงเสริมการขายของผูคารายยอยและความไววางใจตอบริษัทรับซื้อทีส่งผลตอความ

ตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว: ศึกษากรณี บริษัท วงษพาณชิย จาํกัด 

1681 

มนสิชา ศรีเกษม และโรจนศักดิ ์โฉมวิไลลักษณ   



 

XI 
 

• การศึกษาแนวทางการเพิ่มจํานวนการชาํระคาสนิคาและบริการผานระบบ QR Code: กรณีศึกษา 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทรายทองวัฒนา 

1699 

จิราภรณ สกุลพราหมณ และแสงดาว ประสทิธิสขุ    

• กลยุทธทางการตลาด คุณภาพการบริการ และรูปแบบการดาํเนนิชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารตามสั่งของกลุมคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร 

1718 

นรีรัตน มาทอง และชุติมาวดี ทองจีน   

• ผลกระทบของภาพลักษณแหลงทองเที่ยวที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ผานประสบการณการ

ทองเที่ยวที่นาจดจํา 

1733 

พิมพรรณ เหลาวัฒนชัย และชวนชื่น อัคคะวณชิชา    

• ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการการเดินทางภายในประเทศของผูสงูอายุในเขต

กรุงเทพฯแปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางรถโดยสารประจําทางกับสายการบินตนทนุต่ํา 

 1747 

วสวัตติ์ สุติญญามณี นิธนา เมลอืงนนท และเมธาวี ธรรมเกษร  

• ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทาํงานทีส่งผลตอการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใย

สังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 

1761 

อรพรรณ ทองนวม และณัฐพล พันธุภักดี   

• ความพึงพอใจของการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 1777 

สุรัชดา วงษสุวรรณ และสวัสดิ์  วรรณรัตน   

• การบริหารจัดการลดตนทุนการผลิตและของเสียทีเ่กิดจากกระบวนการผลิตดวยการพัฒนาบุคลากร 1790 

ปญญวิช  อยูภิรมย และอนุฉัตร  ช่ําชอง    

• แนวทางการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของลูกหนี้สินเชื่อ  ธนาคาร

ออมสิน สาขานางเลิง้ กรุงเทพมหานคร 

1801 

สุพัตรา บุญมา   

• แนวทางการลดอัตราคาใชจายดาํเนินงานตอรายไดสทุธ ิกรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขา ABC 

1817 

ฉัตรชฎา พิศสุวรรณ และบุญเลศิ จิตรมณีโรจน   

• ปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผานโมบาย

แอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1835 

ปณิชา ไตรรัชดาพงษ และธงชัย ศรีวรรธนะ   
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• การกําหนดกลยุทธในการดําเนนิธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไทย: การสราง

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหาร 

1849 

ธนุตร  เอ่ียมอราม   

• ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับขอมูลทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลุมเจนเนอเรชั่นวายที่เดนิทางทองเที่ยว

แบบอิสระ 

1866 

วิชชุดา วัฒนาสันติกุล และเอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล   

• สวนประสมทางการตลาด 4C's ที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบริการแอปพลิเคชัน Line man ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1883 

พรพิมล พงษวฒันธรรม และลัดดาวัลย เลขมาศ   

• ความชอบตอ Youtuber ทีส่งผลตอการเปดรับสื่อ Youtuber และการเปดรับสื่อและเลือกแหลง

ทองเที่ยวตามคําแนะนาํของ Youtuber 

1893 

ทิพยสุดา ชวยสําราญ และโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ   

• แนวทางการเพิ่มจํานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 1910 

วรรณี  ลาภจินดา และนงนภัส แกวพลอย   

• ปญหาและแนวทางการแกไขจาํนวนลูกคาสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท  ของธนาคาร

ออมสินสาขาเจริญนครไมเปนไปตามเปาหมาย 

1924 

จิราภรณ กลอมจิต และประสิทธิ์ มะหะหมัด    

• การศึกษาแนวทางการควบคุมปญหา NPLs ธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพยของธนาคารกรุงไทย 1941 

เกศินี ชาญธัญกรรม   

• แนวทางการแกไขปญหาการไมอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์แจ 1959 

สุพิชชา เชื่อมสุข และพีรพงษ  ฟูศิริ   

• ปจจัยทางวัฒนธรรมกับรูปแบบการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยวตางชาตทิี่เขามาเที่ยวในประเทศไทย 1976 

ปาริชาติ ราชประดษิฐ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร และเกษวดี พุทธิภูมพิิทักษ   

• ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกลงทุนในกองทนุรวม (SSF) เพือ่ลดหยอนภาษีของกลุมคนเจนเนอเรชั่น

วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

1993 

พรพรรณ โลกสันติสุข และณัฐวฒุิ คูวัฒนเธียรชัย   

• การศึกษาผลกระทบที่เกิดกับราคาหุนและปจจัยพืน้ฐานทางการเงินจากการประกาศซื้อคืนหุนทุนของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2006 

ณัฐวุฒิ ปนนกเขียว และภัทรกิตติ์ เนตินิยม   
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• การรับรูและความคาดหวังของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เครือขายการทองเที่ยว

โดยชุมชนในเขตภาคกลาง 

2024 

อุณากุล  อภิวนัสบด ี   

• แนวทางการเพิ่มการทําธุรกรรมผานเคร่ือง Smart Device SUMO ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ 

จังหวัดชุมพร 

2040 

กมลพรรณ พรอมอุดม  

สาขาบัญช ี
 

• ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพยของ บริษัทจดทะเบียนกลุม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2058 

ชุตินนัท อัศวฤทธิ์ดํารง กิตติยา จอมคําสิงห และเบญจพร โมกขะเวส  

• การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถาบนัสอนภาษาอังกฤษ 2071 

ปู แซจิว และสันนุดี เสลารัตน  

• ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับปจจัยที่มผีลตอประสิทธผิลการตรวจสอบภายใน                  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดธรุกิจธนาคาร 

2088 

รชต อาลี และสันนุดี เสลารัตน  

• กลยุทธการบริหารโครงสรางเงนิทุนของธุรกิจ  2103 

สมคิด พินิจ และกนกศักดิ์ สุขวฒันาสินทิธิ ์  

• ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2117 

เกษรินทร ผายสียวน สุดารัตน พื้นผา ลฎาภา กฤติสรานนัท และพรรณทิพย อยางกลั่น  

• ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน 2131 

เทิดภูมิ ทิพยสูงเนนิ สุธิดา ลียิ่งสุริยะ อัศศิริ เทพสวัสดิ์ สุริยา จาํปาบุรี และรองเอก วรรณพฤกษ  

• ระดับการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผูประกอบวิชาชพี : การศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูสอบบัญชรัีบ

อนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 

2146 

ษิรินุช นิ่มตระกูล และศักดา เกาะเจริญ  

• อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบที่สงผลตอผลการดําเนนิงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2165 
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ภูดิท  ไชยผล สรอยเพชร ลสินิ ศิริวรรณ พูลเขตกิจ และมนตรี ชวยช ู  

• การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินและการเติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในกรุงเทพมหานคร 

2183 

เมธสิทธิ์ พูลดี และมนตรี ชวยช ู  

• ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุม

อุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2200 

อุทัยวรรณ เพชรา และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล  

• ปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอระดับการรับรูและความเชื่อมั่นในการใชบริการพรอมเพยของ

ประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

2216 

อรวี เต็มมงคลชัย สุดารัตน จันทรกง และจิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ  

• คุณภาพกําไรและเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 2232 

อรฤดี  ศรีธราพิพัฒน และพิเชฐ อาทิตยโรจน  

• ความสัมพันธของกระแสเงินสดที่มีตอมูลคาตามราคาตลาดและอัตราเงินปนผลตอบแทนของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2247 

นันทิกานต พวงบบุผา และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล  

• ความสัมพันธระหวางระดบัความเสี่ยงของกิจการกับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีใชในการออกรายงาน

ผูสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2263 

พจนาถ ตะละศักดิ์ วศินี ธรรมศิริ และสุวรินทร ไมสุวรรณกุล  

• ความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายใหญกับความสามารถในการทาํกําไร

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

(MAI) 

2281 

จินตนา วสนุธรากุล วศินี ธรรมศิริ และไชยรัตน แซอุย  

• ความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอยกับความสามารถในการทาํกําไรของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย 

2297 

ศิริพร  เอ่ียมโอภาส วศินี ธรรมศิริ และปณภา นวมงคลวฒันา  
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สาขาเศรษฐศาสตร 
 

• วิเคราะหศักยภาพและเชื่อมโยงสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยสูกลุมประเทศ

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง กรณศึีกษา: ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศกาตาร 

2311 

อัทธ พิศาลวานิช   

• ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจออม ในกองทุนการออมแหงชาติ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2328 

ธิดารัตน คงสา และนรารัก บญุญานาม   

• ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี 2346 

จรัญญา ภาคเมธี และพฒัน พฒันรังสรรค   

• ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซื้อถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ ในตลาดสดนาซื้อ อําเภอ

พนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 

2362 

กนกวรรณ ธรรมชาติ และนรารัก บุญญานาม   

• ปจจัยที่สงผลตอความถ่ีในการทาํธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่  ในเขตพื้นที่อําเภอ     

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

2381 

วีรวรรณ เงินประเสริฐ และพฒัน พัฒนรังสรรค   

• ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2395 

นาเดียร อัสมะแอ และนรารัก บุญญานาม   

• การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการลงทุนแฟรนไชสฮั่วเซงฮงติ่มซาํ 2415 

กนกกานต จิรังการ และวรดี จงอัศญากุล   

• การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของชอปปและลาซาดา 2431 

มณีรัตน อัจฉริยสีทอง และวรด ีจงอัศญากุล   

• โครงการจัดทําดชันีคาปลีกระดบัประเทศ 2446 

ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน   

• ปจจัยที่สงผลกระทบตอรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดระยอง 2461 

ภัทรกันย บํารุงหงส และนรารัก บุญญานาม   

• การวิเคราะหความคุมคาการลงทุนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ 2477 

ณัฐธยาน งามประภาพร สุมาลี พุมภิญโญ และเสาวลักษณ กูเจริญประสิทธิ ์   

• การศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการออมเงินของคนกรุงเทพมหานคร 2492 

วันชนะ เนียมแสง   
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• อัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวติแบบสะสมทรัพยตามฐานภาษีของบุคคล บริษทั 

กรุงเทพประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) 

2508 

ธันยารัศมิ์ สนิทรัพย และฆนัทนนัท ทวีวฒัน   

• ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม 2523 

สุพัตรา โสเสมอ นภสม สนิเพิ่มสุขสกุล และกุลฑลรัตน ทวีวงศ   

• ปจจัยที่สงเสริมการทํางานตอหลังวัยเกษียณ 2540 

สโรชา เกษมโสตร และคมกริช ถาวรวันชัย   

• การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ชีพที่มีนโยบายการลงทุนภายในประเทศกับตางประเทศ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทย

พาณิชย จาํกัด 

2556 

ธัญชนก ชลวานิช และเรวัตร ธรรมาอภิรมย   

• การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปจจัยที่มีอิทธพิลตอราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2571 

อัมรินทร ปวนมาลัย และเรวัตร ธรรมาอภิรมย   

• ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทลัของธนาคารแหงประเทศไทย 2587 

จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง และพฒัน  พัฒนรังสรรค   

• การศึกษาผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย กรณีศึกษากองทุนรวมหุนในประเทศ 

และกองทุนรวมหุนตางประเทศ ชวงป (2552-2562) 

2604 

ศรีวิไล หิรัญญาพร และเรวัตร ธรรมาอภิรมย   

• ความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองกับดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย 2622 

ชัญญพัชร ทองมา และศิวพงศ ธีรอําพน   

• การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทุนรวมที่มนีโยบายบริหาร

แบบเชิงรุกและกองทนุรวมที่มีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ 

2640 

จันทรทิมา โปกุล และฆนทันนัท  ทวีวัฒน   

• เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวพนัธุ กข 43 แบบมีกับไมมีเกษตรพันธสญัญา

ของเกษตรกรในจังหวัด สุพรรณบุรี 

2657 

ณัฐดิศ เฮงตระกูล กุณฑลรัตน ทวีวงศ และอภิชาต  ดะลุณเพธย   

• คุณลักษณะดานความปลอดภัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซื้อเนื้อไกสดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 2671 

เกษมพงศ พงศสุพัฒน อภิชาต ดะลุณเพธย และเออวดี เปรมัษเฐียร   
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• การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ระหวางกลุมหุนปนผล และกลุมหุนเติบโต 

ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 

2683 

วรสิทธิ์ มั่นใจ และฆนัทนันท ทวีวัฒน   

• การพยากรณการคาสนิคาเกษตรของไทยจากการจัดทาํความตกลงการคาเสรีไทย-ญีปุ่น 2695 

บุรัสกร สุภาษี และอัครนันท  คิดสม   

• การศึกษาความสัมพนัธเชิงดลุยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุน                         

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

2711 

ลลิตา จนัทรวงศไพศาล หงุยตระกูล และนพวิชญ ภูขํา    

• วิเคราะหคุณลักษณะผลติภัณฑกลวยทอดที่ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 2727 

ศลิษา สุเสรีชัย ชญาดา ภัทราคม และวินัย พทุธกูล   

• ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่นของพนักงาน                            

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จาํกัด สํานักงานใหญ 

2739 

อลงกต ประสานชาติ และคมกริช ถาวรวันชยั   

• ความสัมพันธในระยะยาวระหวางอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย 2752 

อณันญา ชัยสงค และธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล  
 

สาขาสังคมศาสตร 
 

• การขยายอํานาจของสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิตอการจดัทําบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

2769 

วัชรพงศ  โพธิน์คร   

• แนวทางการกํากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย 2785 

ดวงดาว จนิดาวัฒนะ   

• การใชภาพยนตรในการพัฒนาการออกเสียงทายคําในภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 2800 

กิตติภาส ศรีหะ และพณิตา กุลสิริสวัสดิ ์   

• ผลของการใช Edmodo ที่มีตอแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยม

วัดสิงห 

2821 

เสาวรัตน  เจริญวรชัย และนราธิป  ธรรมวงศา   
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• บทวิเคราะหหลักคําสุภาพในการกลาวสุทรพจนของ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา และประธานาธบิดี 

โดนัล ทรัมป 

2837 

ณัฐกานต ขําแกว และพณิตา กุลสิริสวัสดิ ์   

• การประเมินความเปนสกุลเงนิสากลของสกุลเงินหยวน: กลยทุธและอนาคต 2851 

วรัชญ ธนานนัท   

• กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเยาวชนในการเขารวมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 2865 

อภิญญา บัณฑิตวฒุิสกุล   

• การศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2880 

พงษเทพ บุญเรือง ศุภกานต บํารุงราชหิรัณย ธิราภรณ สุทธศรี และสุรพิชญา ราชพรหมมา   

• หลักการและแนวทางการประเมินผลการสื่อสารการตลาดออนไลนในยุคการเปลี่ยนผานทางดจิิทลั: 

กรณีศึกษากูเก้ิลอนาลิติกและเฟซบุกอินไซส 

2900 

นภารัตน พฤกษสุราลัย   

• ขาววิทยุกับการสื่อสารแบรนด NHK 2920 

อเนญชา กลิ่นเกสร   

• ปญหาทางกฎหมายคุมครองแรงงานในยุคระบบเครือขายสังคมออนไลน 2936 

ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห   

• มาตรการลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพย:  ศึกษา

เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย 

2946 

ปกรณ วิญูหัตถกิจ   

• ผลของวิธีการสอนแบบ COR ทีม่ีตอการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ 

2962 

ธนณภัทร เพียรชาง   

• การใชประโยชนและความพึงพอใจ การมีสวนรวมในชองยูทปู และความตั้งใจใชบริการรานอาหาร ของ

ผูชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอร 

2978 

ศิริพร วชิรโสวรรณ และชวนวล คณานุกูล   

• อิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทปูเบอรที่มีตอความนาเชื่อถือของขอมูล ทัศนคติตอยูทูปเบอร และความ

ตั้งใจในการซื้อสินคาที่มีความเก่ียวพันสูงและต่าํ 

2991 

สุดารัตน ศรีพงษ และชวนวล คณานุกูล    
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สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• การพัฒนาตํารับยาเม็ดสมุนไพรประสะจนัทนแดง 3008 

กุสุมาศ ตันไชย อัจฉรา แกวนอย และสมบรูณ เจตลีลา  

• การพัฒนาแอพพลิเคชันสั่งอาหารผานทางไลนแชทบอท กรณีศึกษา: รานหนองริมคลอง 3021 

ชนสรณ คําสี สุทธิรชัต ทิพยสูงเนิน และน้ําฝน อัศวเมฆิน  

• การพัฒนาเกมแนะนาํยาสามัญประจําบานสาํหรับเด็กประถม 3034 

ศิริพงษ เฉลิมวงศวิวัฒน เอกสุชิณ เพียรสุภาพ และน้ําฝน อัศวเมฆิน  

• การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ IT กรณีศึกษา: รานพทีีอารอิเล็กทรอนิกส 3045 

พีรเชษฐ วิริยะภคโชค สุประภา บุนนาค และน้ําฝน อัศวเมฆิน  

• การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือสอนไวยากรณภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด 3058 

สุทิวัส กําเนดิว้ํา ณัฐฐาพร อินทรสวัสดิ์ และน้ําฝน อัศวเมฆิน  

• การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือจําหนายสนิคาและบริหารสนิคาคงคลัง กรณีศึกษา: รานธัญยธรณ 3070 

ณัฐพล เวียงอินทร ธนวัฒน งานรุงเรือง และน้ําฝน อัศวเมฆิน  

• การพัฒนาแอพพลิเคชันสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสาํหรับเด็กประถมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 3084 

เมธาสิทธิ์ รัตนะ ณัฐพชัร ดอนฉิมพลี และน้ําฝน อัศวเมฆิน  

• การรูจําลายมือเขียนภาษาไทยดวยโครงขายประสาทเทียม 3095 

ปริศตรสรา เตชะนิธินนัท นลธวฒัน ไขแสง ศิวฤทธิ์ สนุทรเสณี และน้าํฝน อัศวเมฆิน  

• การพยากรณหุนกลุมวัสดุกอสรางโดยการนําขาวมาวิเคราะหรวม 3106 

เอกสุชิณ เพียรสุภาพ ภัทรยุทธ เพชรรัตน พีรเชษฐ วิริยะภคโชค ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณ ี

และน้าํฝน อัศวเมฆิน  

 

• การพัฒนาระบบตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค 3117 

ณัฐชา บุญญะทววีัฒน อินทชั พงษศิรินวกุล ศิวฤทธิ์ สนุทรเสณี และน้าํฝน อัศวเมฆิน  

• พันธุศาสตรระดับเซลลของปลาปกเปาเขียวในประเทศไทย 3131 

มนัญชยา พิศพาร และอลงกลด แทนออมทอง  

• ผลของการแทนทีน่้ําตาลดวยมอลโตเด็กซตรินตอคุณภาพของแปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป 3142 

กมลทิพย เอกธรรมสุทธิ์ และปทมพร ราชภักด ี  

• การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกไกเสริมผงชารโคล 3153 

วิชชุดา สังขแกว ภัชรี สทิธิกิจโยธิน และสุวโรจน อัครวุฒิพรภัทร  
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• การยอมรับนวัตกรรม i-Hybrid ในหลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

3164 

ยอดธง รอดแกว และพนิตา สุรชัยกุลวัฒนา  

• ระบบแสดงผลการพยากรณอากาศสามมิติตามความตองการ: 3D Weather Deva 3177 

ยอดธง รอดแกว จักรพันธ สืบแสน ศรัณยา มะระพฤกษวรรณ ทิวา เพ็ญสุข 

นิศานาถ ขันธวิสตูร และวรัตมา เกสรสิทธิ ์

 

• การพัฒนาเว็บไซตจําหนายเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 3188 

แกวใจ อาภรณพิศาล ชาญวิทย พักเขียว และมณฑล ธีรทองด ี  

• การพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชมภาพยนตรของสํานกัวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3201 

แกวใจ อาภรณพิศาล ทินกร แสงเดือน และศรัญู คูณปลอง  

• ระบบจัดการรานตัดเยบ็เสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชัน่ 3216 

แกวใจ อาภรณพิศาล ณัฐวุฒิ เปลาเล และณัฐพงศ เมฆหมอก  

• การวิเคราะหจําแนกเพื่อคนหากลุมจังหวัดในประเทศไทยที่ตองไดรับมาตรการชวยเหลือเพื่อเยียวยา ใน

วิกฤตการณ 2563 

3233 

ไขแข จุลชาต เอกรินทร วรุฒบางกูร เจษฎา แกววิทย วรวิทย จิตรงค ลักขณา คิดบรรจง 

อรรถวิท กปลกาญจน ภัคพิมล สิงหพงษ จตุรงค สุวรรณชิวหกุล และศศิธร มงคงศรีพัฒนา 

 

• ระบบจองโตะกรณีศึกษา รานสรุารมย 3245 

พิชยา สุขปลั่ง ชัยพร นอยสกุล และชญานนิ เตียทศนาถ  

• ผลคูณยูนิแทรีและฟงกชนัแยกคูณ 3257 

นิตติยา ปภาพจน  

• การพัฒนากลยุทธการซื้อขายหลักทรัพยดวยคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และเอดาบูทเอ็มวัน 3268 

เอกรินทร วรุตบางกูร อรรถวิท กปลกาญจน และไขแข จุลชาต  

• การศึกษาความสัมพนัธระหวางบทบาทในเครือขายสังคมของนกัศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3283 

สิรินดา พละหาญ ปยะวรรณ คอนาแฮน และเจษฎา แกววทิย  

• แบบจําลองการอบแหงของการอบแหงดวยไมโครเวฟของมะระข้ีนกห่ัน 3301 

ภาณุพงศ บุญเพียร และณรงค อ้ึงกิมบวน  
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สาขาวิศวกรรมศาสตร  

• การปรับปรุงกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรดวยวิธีการวางแบบตัดอัตโนมัติ 

กรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

3320 

สันตชยั รัตนนนท อักษร สุพตะ และทัศภูมิ นิยมจิตร  

• การพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหอารมณความรูสึกของขอคิดเห็นสําหรับ

รานคาปลีกออนไลน 

3336 

รักษพล ทองมา ศุภฤกษ มานิตพรสุทธ และสุภนันท ตันวรรณรักษ  

• การพัฒนา Chat bot สาํหรับการจองตารางอบรมออนไลน 3348 

โชคชัย ธวัชราภรณ และสุวรรณี อัศวกุลชัย  

• การพัฒนาระบบการสบืยอนกลบัในระดับรายสนิคาดวยบารโคดสินคา 2 มิติ กรณีศึกษาบริษัทคาสง

สินคายาในประเทศไทย 

3361 

เฉลิมชนม ไวศยดํารง และวัฒนชัย พฤกษกานนท  

• กระบวนการทาํงานอัตโนมตัิโดยหุนยนตในการคัดแยกประเภทเอกสาร 3376 

กชกร กลิ่นขจร และสุวรรณ ีอัศวกุลชัย  

• การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ Direct Credit บนระบบ SAP กับธนาคารกรุงเทพ 

กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 

3388 

พีรวิชญ สุขทอง  และสุวรรณี อัศวกุลชัย  

• ระบบสนับสนนุการตัดสนิใจการอาบิทราจ 3406 

พนิดา ชื่นใจ และสุวรรณี อัศวกุลชัย  

• เทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อการบริหารจัดการหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 3419 

อานนท บุพพวงษ และสุวรรณี อัศวกุลชัย  

• แพลตฟอรมประมูลของตลาดซือ้ขายวัสดุรีไซเคิล 3430 

สุดารัตน ชื่นใจ และสุวรรณี อัศวกุลชัย  

• การพัฒนาแอปพลิเคชัน่โทรศัพทเคลื่อนที่ในการจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก 3448 

วิชัย กฤษฎาวงศมณี และสุวรรณี อัศวกุลชัย  

• แพลตฟอรมตลาดสาํหรับการบริการจางงาน เอ็มซี พริตตี้มืออาชีพ 3461 

ศศิธร ผิวนุม และสุวรรณี อัศวกุลชัย  
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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. ศาสตราจารย ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน      กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย เลขมาศ                                   กรรมการ  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล                                 กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย ดร.กิตติมา อัครนุพงศ                                    กรรมการ  

8. อาจารย ดร.ปยรัตน ดอกกุหลาบ                                               กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษิรินุช นิ่มตระกูล กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยสนัติ ทองแกว กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยเติมธรรม สิทธิเลิศ กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธสิาคร กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุวีร  ชมพูชาติ                                      กรรมการ 

14. รองศาสตราจารย ดร.น้าํฝน อัศวเมฆิน กรรมการ 

15. รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา เมฆนนัทไพศิฐ กรรมการ 

17. อาจารย ดร.โสภาค พาณิชพาพบิูล กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย กรรมการ 

19. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา กาญจนสนุทร กรรมการ 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพนัธพงษ ขําออน กรรมการ 

21. อาจารยณัฐ จินตพิทักษกุล                                                        กรรมการ 

22. อาจารย ดร.ฐิติกานท สัจจะบุตร กรรมการ 

23. อาจารยณฐภัทร อุรุพงศา                                                          กรรมการ 

24. ผูชวยศาสตราจารยอัญชัน ชุณหะหิรัณย กรรมการ 

25. นางสาวลลิดา ปรีดากรณ        กรรมการและเลขานุการ 
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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 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. รองศาสตราจารย ดร.อลิสรา ชรินทรสาร   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. รองศาสตราจารย ดร.ชมพนูุช ปญญไพโรจน  ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลยับูรพา 

4. รองศาสตราจารย ดร.วิมุต วานชิเจริญธรรม  ภาควิชาการธนาคารและการเงนิ คณะพาณิชยศาสตร 

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. รองศาสตราจารย ดร.จริยา อุยยะเสถียร     คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

6. รองศาสตราจารย ดร.มาริสา จาตุพรพิพัฒน  คณะวิทยาศาสตร สถาบนัพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบงั 

7. รองศาสตราจารย ดร.ปตพิร ฤทธิเรืองเดช   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8. รองศาสตราจารย ดร.วราฤทธิ์ พานชิกิจโกศลกุล  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

9. รองศาสตราจารย ดร.วราพร จริะพันธุทอง  วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

10. รองศาตราจารยไพบูลย รัตนประเสริฐ   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนุช พศัูกดิ์ศรีกิจ  คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุศณี มีแกวกุญชร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ 

เจาพระยา 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ทวมรุงโรจน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กริช แรงสูงเนิน   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลภินี โกศลบุญ   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภา  ทองคง   สาขาวชิาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุสุมา  ดําพิทักษ   สาขาวชิาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรจันทร ศิริโชต ิ   คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิวัช แกวจํานงค   คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ หงสงาม   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล สืบพงศกร  ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัทยา ชินกรรม   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสกร ธรรมโชต ิ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วทิยาเขตสุราษฎรธาน ี

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤดี หงุยตระกูล   คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัญญทิตา ชนะชัยภูวพัฒน คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณดิษฐ ลออปกษิณ  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เปยมสขุ สุวรรณกูฏ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย ศิริสุนทราลักษณ  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุสา สัมมาพันธ    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย เหลาหา   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

อีสาน 

33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ อ่ิมสมบัต ิ  วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ตัง้วรกิจถาวร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา ล้าํเลิศ   คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตศุภางค ตันติภิรมย  สาขาวชิานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา แผนวิชิต   สาขาวชิานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

38. อาจารย ดร.เฟองฟา ปญญา    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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39. อาจารย ดร.พิจักษณ ปคุณวานชิ    School of Business and Economics Loughborough  

University United Kingdom    

40. อาจารย ดร. อภิรดี วงศกิจรุงเรือง   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

41. อาจารย ดร.ชินภัทร คันธพนิต    คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

42. อาจารย ดร.ชุติญา คันธพนิต    คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

43. อาจารย ดร.ธัญทิพย คฤหโยธิน    คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

44. อาจารย ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ    ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

45. อาจารย ดร.กัญจณชญา  ชัยวิรัตนนุกูล   สาขาวชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

46. อาจารย ดร.อาชว ปวีณวัฒน    สถาบนัวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ 

47. อาจารย ดร.เชาวนา เพชรรัตน    สํานักวชิาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

48. อาจารย ดร.ประมาณ ทรัพยผดงุชนม   คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบนัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 

49. อาจารย ดร.เพ็ญแข วงศสุริยา    สาขาศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 

50. อาจารย ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

51. อาจารย ดร.กรอร วงษกําแหง    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

52. อาจารย ดร.ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

53. อาจารย ดร.มงคล อิทธิผลนิ    คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

    พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

54. อาจารย ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี    คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

55. อาจารย ดร.อรรัมภา ไวยมุกข    คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  มหาวิทยาลยับูรพา 

56. ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

57. พันตํารวจโท ดร.สืบสกุล เข็มทอง    สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิภายใน 

1. ศาสตราจารย ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

2. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย เลขมาศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

3. รองศาสตราจารย ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. รองศาสตราจารย ดร.น้าํฝน อัศวเมฆิน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. รองศาสตราจารยอรฤด ีศรีธราพิพัฒน  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

6. รองศาสตราจารยณชัพงษ สําราญ   คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภวรรณ คณานุรักษ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี บานชืน่วิจติร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิตา หงษรัตนวงศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวรส ศรีสุตโต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษิรินุช นิ่มตระกูล  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุษณี เกศวยุธ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

19. ผูชวยศาสตราจารยเติมธรรม สิทธิเลิศ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุวีร ชมพูชาต ิ  คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ พินิจกลาง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรินดา พละหาญ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิทธิพงษ เขมะเพชร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

25. ผูชวยศาสตราจารยขวัญกมล ทพิยมโนสงิห  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

26. อาจารย ดร.นงนภัส แกวพลอย   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

27. อาจารย ดร.พิศมร กิเลนทอง   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

28. อาจารย ดร.ศิริรัตน รัตนพิทักษ   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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29. อาจารย ดร.แสงดาว  ประสทิธสิุข   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

30. อาจารย ดร.กิตตินันท พันธุมสตุ   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

31. อาจารย ดร.สุกัญญา รักพาณชิมณ ี   คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

32. อาจารย ดร.ปยรัตน  ดอกกุหลาบ   คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

33. อาจารย ดร.จิตรัตน  ชางหลอ   คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

34. อาจารย ดร.ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

35. อาจารย ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย 

36. ดร.แพรดาว ฟูพาณิชยพฤกษ   ฝายวิจัยและบริการธุรกิจ มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

37. ดร.ภัทรพรรณ อดทน    ศูนยวิจัยเพื่อการประเมนิและออกแบบนโยบาย  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี  บานชืน่วิจิตร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. อาจารย ดร. ธฤตพน อูสวัสดิ ์    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. อาจารย ดร. ปยรัตน ดอกกุหลาบ   คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

6. ผูชวยศาสตราจารยเติมธรรม สิทธิเลิศ   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

7. รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

8. รองศาสตราจารย ดร.น้าํฝน อัศวเมฆิน    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

9. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา เมฆนนัฑไพศิฐ   คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพนัธพงษ ขําออน   คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

12. อาจารย ดร.รัชดา ธปูทอง    คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13. อาจารย ดร.ฐิติกานท สัจจะบุตร    คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14. ดร.ภัทรพรรณ อดทน     ศูนยวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
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กําหนดการประชุม 

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 

UTCC Academic Day 2020 

วันศุกรท่ี 5 มิถุนายน 2563 

ประชุมออนไลนผานโปรแกรม Cisco Webex Event 

    

08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน 

09.00 - 17.00 น.      การนําเสนอผลงานวิชาการ 

 สาขาบริหารธุรกิจ                           Room 1 

 สาขาบริหารธุรกิจ                           Room 2 

 สาขาบริหารธุรกิจ                           Room 3 

 สาขาบริหารธุรกิจ                           Room 4 

 สาขาบริหารธุรกิจ                           Room 5 

 สาขาบริหารธุรกิจ                           Room 6 

 สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร      Room 7 

 สาขาเศรษฐศาสตร                          Room 8 

 สาขาบัญชี                                    Room 9 

 สาขาสังคมศาสตร                           Room 10 

 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         Room 11 

 สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร  Room 12 

 

 

 

 

 

http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5303.pdf
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการ UTCC Academic Day  คร้ังท่ี 4 

วันศุกรท่ี 5 มิถุนายน 2563 

ROOM 1 สาขาบริหารธุรกิจ  

Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี  บานชื่นวิจิตร 
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0009 09.00-09.20 น. แนวทางการเพิ่มปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคล

นอกภาคการเกษตร ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สาขาXXX 

ดารณี คลายเครือ  คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

2 0011 09.20-09.40 น.  การศึกษาสาเหตุ แนวทางการแกไขปญหาการ

เพิ่มขึ้นของ NPLs ธนาคารออมสิน 

ยุทธศักด์ิ ตันบริภัณฑ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

3 0012 09.40-10.00 น.  การศึกษาสาเหตุและแนวทาง การเพิ่มรายได

ดอกเบี้ย  ภายในกลุมลูกคาธุรกจิและภาครัฐ 

ธนาคารออมสิน 

อรุโณทัย อัญญมณีกุล คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

4 0033 10.00-10.20 น. แนวทางแกไขหนี้คางชําระของ “โครงการ

สินเชื่อ SME เกษตร” สํานกังานจังหวัด

เชียงใหม 

ภรณมณี  มูลเที่ยง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

5 0186 10.20-10.40 น.  การบริหารจัดการลดตนทุนการผลิตและของ

เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตดวยการพัฒนา

บุคลากร 

ปญญวิช  อยูภิรมย คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

6 0189 10.40-11.00 น.  แนวทางการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้

ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของลูกหนีสิ้นเชื่อ 

ธนาคารออมสิน สาขานางเล้ิง 

กรุงเทพมหานคร 

สุพัตรา บุญมา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

7 0194 11.00-11.20 น. แนวทางการลดอัตราคาใชจายดําเนินงานตอ

รายไดสุทธ ิกรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร สาขา ABC 

ฉัตรชฎา พิศสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

8 0035 11.20-11.40 น.  การศึกษาปญหาและแนวทางแกไข

ความสามารถในการทํากาํไรลดลงของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

นพัฐกรณ เหลืองวัฒน

วิไล 

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

9 0039 11.40-12.00 น. แนวทางการแกไขปญหาผลกําไรที่ลดลง ทําให

ไมเปนไปตามเปาหมาย ของธนาคารออมสิน 

สาขาสะพานใหม ชยันาท จังหวัดชยันาท 

ศิวพร เคารพธรรม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

10 0044 13.00-13.20 น.  แนวทางการแกไขปญหาการใชระบบงาน

สินเชื่อ LOPs ( ระบบงานสนับสนุน 

กระบวนการสินเชื่อของธนาคารออมสิน ) ที่

เกิดจากผูใชงาน  กรณีศึกษา: หนวยบริการ

การใชระบบงานสินเชื่อ LOPs 

กัญญารัตน มะหโมดี คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

11 0046 13.20-13.40 น. แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบติังาน

สอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ 

กนกวรรณ  ชาวบางแกว คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

12 0047 13.40-14.00 น. แนวทางแกไขปญหาผลการดําเนินงานธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับ

แล ไมเปนไปตามเปาหมาย 

ชลันธร ยศปญญา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

13 0050 14.00-14.20 น. การเติบโตสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี ไมเปนไปตามเปาหมาย 

(KPI) 

ธนา ชาญปรีชารัตน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

14 0051 14.20-14.40 น.  แนวทางการแกไขปญหาผลการดําเนินงานดาน

รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคาร

ไมเปนไปตามเปาหมาย 

วรารินทร มุงนคร คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

15 0052 14.40-15.00 น.  การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs)  โครงสินเชื่อ

บุคลากรภาครัฐ 

หทัยทิพย  ภูฆัง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

16 0053 15.00-15.20 น.  แนวทางการแกไขปญหาหนี้คางชําระสินเชื่อ 

กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขาบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ดํารงศักด์ิ  ชวยนา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

17 0055 15.20-15.40 น. แนวทางการเพิ่มยอดเงินสินเชื่อรายยอย

ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

กมลชนก เชื้อทอง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

18 0056 15.40-16.00 น.  การศึกษาปญหาการใชระบบงานบริหารการ

ติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน 

จตุรภัทร รุงแจง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

19 0059 16.00-16.20 น. แนวทางการควบคุมอัตราหนี้คางชําระสินเชื่อ

ลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ  ธนาคารออม

สินภาค2 

กัณฐิกา ณ ระนอง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 
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ROOM 2 สาขาบริหารธุรกิจ  

Chairman: อาจารย ดร. ธฤตพน อูสวัสด์ิ 
  

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0070 09.00-09.20 น. แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ 2-3 

เดือน  ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและ

บริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ 

ไปรมา จันทรเสน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

2 0074 09.20-09.40 น.  แนวทางการแกปญหาการไมเขารับการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออม

สินศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตลําพนู 

ณิฐากร มินมุนินท คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

3 0077 09.40-10.00 น.  การแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

สินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส.สาขานายูง 

สุรินทร บุตรวาระ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

4 0088 10.00-10.20 น. แนวทางการแกไขปญหาลูกหนี้สินเชื่อไมจาย

ชําระหนี้นับต้ังแตงวดแรกหลังไดรับเงินกู 

ธนัชญา พชรเมฆา คณะวิทยพัฒน ม.หอการคาไทย 

5 0232 10.20-10.40 น.  การศึกษาแนวทางการควบคุมปญหา NPLs 

ธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพยของ

ธนาคารกรุงไทย 

เกศิน ีชาญธัญกรรม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

6 0099 10.40-11.00 น.  การบริหารความเส่ียงดานปฏบิัติการธุรกิจ

ประกันชีวิตของธนาคาร  กรณีศึกษา 

ผลิตภัณฑกรมธรรมแบบสินเชื่อสงเคราะห 

สรธร สรอยทอง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

7 0103 11.00-11.20 น. แนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) 

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน สํานกัพหลโยธิน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปยะพร ทองแท คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

8 0104 11.20-11.40 น.  แนวทางการแกปญหาการเล่ือนชั้นของลูกหนี้

คางชําระเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

ภาสกร บุญชื่น คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

9 0111 11.40-12.00 น. แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ 

NPLs สินเชื่อรวม ของธนาคารออมสิน สาขา

บางเขนที่เพิ่มสูงขึ้น 

บุษยารัตน เชวงเศรษฐกุล คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

10 0121 13.00-13.20 น.  แนวทางการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ฝาย

กิจการสาขาภาคกลาง  ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ริณรพี รุงกิจจานนท คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

11 0123 13.20-13.40 น. แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อของสหกรณออม

ทรัพยกรณีศึกษา สํานักงาน ธ.ก.ส. สาขา

นครราชสีมา 

อภิชัย บรรพชาติ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

12 0138 13.40-14.00 น. แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ 

NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขต

ชัยภูม ิ

ธัญญรัตน  ภัทรโสภาชัย คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

13 0175 14.00-14.20 น. แนวทางการแกไขการควบคุมหนี้คางชําระไม

เกิน 3 เดือน ธนาคารออมสินศูนยควบคุม

และบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร 

สุวิสา ฤทธิ์ดํารงเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

14 0245 14.20-14.40 น.  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม (SSF) เพื่อลดหยอนภาษีของกลุม

คนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรพรรณ โลกสันติสุข คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

15 0247 14.40-15.00 น.  ปจจัยทางการเงินพื้นฐานที่สงผลกระทบกับ

ผลตอบแทนผิดปกติสะสมในชวงการประกาศ

ซ้ือหุนคืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ณัฐวุฒิ ปนนกเขียว คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

16 0228 15.00-15.20 น.  ปญหาและแนวทางการแกไขจํานวนลูกคา

สินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท  

ของธนาคารออมสินสาขาเจริญนครไมเปนไป

ตามเปาหมาย 

จิราภรณ กลอมจิต คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

17 0235 15.20-15.40 น. แนวทางการแกไขปญหาการไมอนุมัติบัตร

เครดิตของธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์แจ 

สุพิชชา เชื่อมสุข คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

18 0256 15.40-16.00 น.  แนวทางการเพิ่มการทําธุรกรรมผานเคร่ือง 

Smart Device SUMO ของธนาคารออมสิน 

สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร 

กมลพรรณ พรอมอุดม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 
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Room 3 สาขาบริหารธุรกิจ 

Chairman: อาจารย ดร.รัชดา ธูปทอง  
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0001 09.00-09.20 น. แนวทางการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากร ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส 

(E-Learning) : กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

กรกมล พงธพิันธ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

2 0043 09.20-09.40 น.  การรับรูคุณคาตราสินคาและผูทรงอิทธพิลทาง

ความคิดบนส่ือออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเส้ือผา: กรณีศึกษา ตราสินคายูนิโคล 

ตาริกา รังษีวงค คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

3 0048 09.40-10.00 น.  การเพิ่มยอดผูใชบริการ Application ธ.ก.ส.A-

Mobile ธ.ก.ส.สาขานายูง 

มาลัยพร จามนอยพรม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

4 0049 10.00-10.20 น. แนวทางการเพิ่มสัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Transaction) กรณีศึกษา 

ธนาคารออมสิน เขตราชบุรี 

สริดา เย็นภูทอง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

5 0054 10.20-10.40 น.  แนวทางการเพิ่มปริมาณการทําธุรกรรมที่รถ

เคล่ือนที ่ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ 

จุฑามาศ กาํชุน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

6 0058 10.40-11.00 น.  ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผาน

แอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร 

นัทธมน เล็บขาว คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 

7 0060 11.00-11.20 น. แนวทางการเพิ่มยอดการสมัครแอปพิเคชัน 

MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเวียง

แหง จังหวัดเชียงใหม 

วริศรา สนสรอย คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

8 0062 11.20-11.40 น.  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต 

ของลูกคาธนาคารออมสิน 

รัชดาพร อยูใชพันธ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

9 0065 11.40-12.00 น. แนวทางการเพิ่มจํานวนผูใชบริการ Mobile 

banking ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 

ธนัลภร ศรีเพ็ญ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

10 0067 13.00-13.20 น.  ปญหายอดจําหนายสลากออมสินพิเศษที่ลดลง

ธนาคารออมสินสาขาแมลานอย จังหวัด

แมฮองสอน 

ฉัตรรพี สุพจนเฉลิมขวัญ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

11 0068 13.20-13.40 น. แนวทางแกไขปญหาลูกคาไมพึงพอใจในระบบ 

BAHTNET 

พัชริดา สุขบาง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

12 0069 13.40-14.00 น. การศึกษาปญหาการเพิ่มขึ้นของอัตราการ

พลาดรับสาย (Abandon Rate)  ในการ

ใหบริการ Call Center  บัตรเครดิตธนาคาร

ออมสิน 

ชลลัดดา พันธยั คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 



 

XXXV 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

13 0071 14.00-14.20 น. การศึกษาปญหาบัตรเดบิตเปดใหมของธนาคาร

ออมสิน สาขาบางสะพาน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ไมไดเปาหมายทีก่ําหนด 

ศิริพร ชางเพชร คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

14 0073 14.20-14.40 น.  แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพในการแจงรหัส

ประจําตัว (PIN) บัตรเครดิต และสินเชื่อบัตร

เงินสดธนาคารออมสิน 

สาวิตรี มังคลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

15 0076 14.40-15.00 น.  สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนิน

ชีวิต และการส่ือสารแบบปากตอปากของ

ผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

ธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ธนัชพร ศรีเวชนันต คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 

16 0197 15.00-15.20 น.  ปจจัยสวนประสมการสงเสริมงการตลาดที่มีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผาน

โมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปณิชา ไตรรัชดาพงษ คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

17 0198 15.20-15.40 น. การกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ไทย: การสรางความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมอาหาร 

ธนุตร  เอี่ยมอราม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

18 0219 15.40-16.00 น.  สวนประสมทางการตลาด 4C'sที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชันLine man ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรพิมล พงษวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

19 0213 16.00-16.20 น. ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับขอมูลทองเทีย่วของ

นักทองเที่ยวกลุมเจนเนอเรชั่นวายที่เดินทาง

ทองเที่ยวแบบอิสระ 

วิชชุดา วัฒนาสันติกุล คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

20 0222 16.20-16.40 น.  ความชอบตอ Youtuber ที่สงผลตอการเปดรับ

ส่ือ Youtuber และการเปดรับส่ือและเลือก

แหลงทองเที่ยวตามคําแนะนําของ Youtuber 

ทิพยสุดา ชวยสําราญ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 
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ROOM 4 สาขาบริหารธุรกิจ  

Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล  
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0002 09.00-09.20 น. การศึกษาแนวทางการตลาดบริการเพื่อเพิ่ม

จํานวนผูใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขา ทาเรือพระแทน 

อภิญญา ศรีสําราญ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

2 0003 09.20-09.40 น.  แนวทางการเพิ่มยอดรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธาน ี

กมลภรณ โตสัจจะ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

3 0004 09.40-10.00 น.  แนวทางแกปญหาการยกเลิกการใชบริการ

ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก

1/1 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขากาญจนบุรี 

ธนวัน ทบัทิมชัย คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

4 0005 10.00-10.20 น. แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑเงินฝากตนทุนตํ่า 

ของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด 

พัชราวดี ชมภูวิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

5 0007 10.20-10.40 น.  แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากของลูกคาเกษตรกร 

ธ.ก.ส. สาขาจังหาร ใหมีเงินคงเหลือในบัญชีไม

ตํ่ากวา 1,000 บาท 

พนมพร พลแดง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

6 0014 10.40-11.00 น.  แนวทางการแกปญหาอัตราการลาออกของ

พนักงานในซีทีคลินิกเวชกรรมที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

ปรมะ ประทุมมาศ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

7 0015 11.00-11.20 น. กลยุทธการแกไขปญหารับขึ้นทะเบียนลูกคาใหม

เกษตรกรมีแนวโนมลดลง:  กรณีศึกษา ธ.ก.ส. 

สาขาพาน ในสังกัดสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด

เชียงราย 

สนั่น ธรรมขันธา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

8 0021 11.20-11.40 น.  แนวทางแกไขปญหาพนักงานสํานกัวิเคราะห

และกล่ันกรองสินเชื่อ (สวก.)  สอบเล่ือน

ตําแหนงออกไปยังสวนงานอื่นของ ธ.ก.ส. 

ฉันททิพย วิชัยดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

9 0023 11.40-12.00 น. แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มผูใชบริการบตัรเดบิต 

ประเภทมีประกันอบุัติเหตุ ธนาคารออมสิน 

สาขาบิ๊กซีศรีนครินทร 

นิจวิภา จันทร คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

10 0025 13.00-13.20 น.  แนวทางการแกไขปญหาจาํนวนผูเปดใชบริการ

บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน 

สาขา ทรี ออน ธรี ผลการดําเนินงานตํ่ากวา

เปาหมาย 

จินตนา นวลนอย คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

11 0026 13.20-13.40 น. แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑเงินฝาก

สงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกูจากการศึกษาสวน

ประสมทางการตลาดบริการ ธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา

สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี 

สามารถ  เอีย่มวงษ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

12 0027 13.40-14.00 น. แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพการออกแบบแบน

เนอรบนเว็บไซต เพื่อการโฆษณาการจัด

ฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน 

ชัชชัย หวังวิวัฒนา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

13 0028 14.00-14.20 น. การเพิ่มรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรับ

ชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอืน่ ผาน

ชองทางบริการหนาเคานเตอร ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

สมุทรปราการ 

ดิเรก   ไกแกว คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

14 0029 14.20-14.40 น.  แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพงานตรวจสอบ

ภายในเพื่อสรางคุณคาใหกับธนาคาร 

ศุภลักษณ  แกวกอง

นอก 

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

15 0034 14.40-15.00 น.  แนวทางการแกไขปญหาการขอโยกยาย เปล่ียน

งาน ของพนักงานในสังกัดสํานักจัดการและ

ปองกันการกระทําทุจริต ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สุนันทา รัตนวลี คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

16 0036 15.00-15.20 น.  แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑเงินฝากออม

ทรัพยไมใชสมุด (A-Savings)  กรณีศึกษา 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี

ปวีณา  พันธนอย คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

17 0037 15.20-15.40 น. แนวทางการลดขอทักทวงในการเบิกคา

รักษาพยาบาลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 

14 

สุนิสา สรอยยานะ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

18 0038 15.40-16.00 น.  แนวทางการเพิ่มยอดการสมัครใชบริการบัตร

เครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 

ฐิฏิญา บุญประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

19 0042 16.00-16.20 น. ปญหาและแนวทางการแกไขการลดลงของ

จํานวนตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและบัตรกด

เงินสด 

สุริยากร หิรัญวงศ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

20 0045 16.20-16.40 น.  การเพิ่มปริมาณอัตราความสําเร็จของ

กระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน

พื้นที่ธนาคารออมสินภาค 14 

พัลลภา  ชางชุม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 
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ROOM 5 สาขาบริหารธุรกิจ  

Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา  
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0078 09.00-09.20 น. แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากบัญชอีอมทรัพย

ทวีโชค ที่มียอดคงเหลือในบัญชีตํ่ากวา 1,000 

บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาดานชาง จังหวัด

สุพรรณบุรี 

อําไพ  กล่ินมณฑา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

2 0079 09.20-09.40 น.  แนวทางแกไขปญหาการบริการลูกคาเงินกู

ขั้นตอนการตรวจประเมินราคาที่ดิน  ธ.ก.ส.

สาขาเพ็ญ 

ภาวิน ีเกษานุช คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

3 0080 09.40-10.00 น.  แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของพนักงาน

ธนาคาร XYZ 

วิภา  พุฒิกรดุรงค คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

4 0081 10.00-10.20 น. แนวทางการเพิ่มยอดการจัดเก็บคาธรรมเนียม

และคาบริการของธนาคารออมสินเชียงใหม 

เขตลําพูน 

ทิพกฤตา สายถา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

5 0083 10.20-10.40 น.  การศึกษาความเปนไปไดในการลดปริมาณการ

ใชบริการหนาเคานเตอร ของธนาคารออมสิน 

สาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 

ปุญศรินณ ปะนะภูเต คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

6 0084 10.40-11.00 น.  แนวทางในการเพิ่มยอดการสมัครบัตร ATM 

และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขตราช

วัตร 

จารุวรรณ ละออประเสริฐสุข คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

7 0085 11.00-11.20 น. แนวทางการเพิ่มยอดรายไดคาธรรมเนียมและ

บริการบัตร VISA DEBIT  ของธนาคารออมสิน 

ภาค 1 

สิทธิชัย รอดแฟง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

8 0086 11.20-11.40 น.  แนวทางการเพิ่มยอดบัตรเครดิตของธนาคาร

ออมสินสังกัดเขตราชวัตร 

ศศิวิมล เจริญการคา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

9 0101 11.40-12.00 น. แนวทางการเพิ่มจํานวนผูสมัครใชบริการบัตร

เอทีเอ็ม ของธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานานอย 

จังหวัดนาน 

ณฐกฤต อินนะใจ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

10 0106 13.00-13.20 น.  แนวทางดานการจัดการความสัมพันธของลูกคา

เพื่อลดความเส่ียงของการคืนถาดรองสินคาจาก

ลูกคาของบริษัท กรณีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ถาดรอง Flex Cable Assembly 

ปาริชาติ ปนสัมฤทธิ ์ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

11 0108 13.20-13.40 น. แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑบัตร

อิเล็กทรอนิกส ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว  

รัชโยธิน 

ภิณญาพัชญ ชิ้นไพบูลย คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

12 0109 13.40-14.00 น. แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากรวมของธนาคาร

ออมสิน สาขาบางเขน 

ขนิษฐา งามสมชน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

13 0112 14.00-14.20 น. แนวทางการแกปญหาจาํนวนผูใชผลิตภณัฑ

บัตรเครดิตตํ่ากวาเปาหมาย  ธนาคารออมสิน 

สาขาพบพระ 

วรัญชลี สารจุม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

14 0115 14.20-14.40 น.  อิทธิพลของการรับรูคุณคาตราสินคา  P ที่สงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือซํ้าของลูกคาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กาญจนา วงษฝุง  คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

15 0118 14.40-15.00 น.  พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผานําเขาจากประเทศจีน

ในประเทศไทย 

พัชฑฬิกาณฑ พุดจาด คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม 

16 0119 15.00-15.20 น.  แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มการรับลูกคาเงินกู

รายใหมของ ธกส.สาขาสรรคบุรี จ.ชัยนาท 

ปติ อรุณเมือง คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

17 0120 15.20-15.40 น. ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพนัตอ

องคกรของพนักงาน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 

อินเตอรเนชั่นแนล 

บุศราคัม รักทวม คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม 

18 0122 15.40-16.00 น.  การศึกษาความจงรักภกัดีตอแบรนด คานิยม 

และสวนประสมทางการตลาด (4Ps) สงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา 

ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วรรณกมล กองกิดาการสกุล คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 

19 0130 16.00-16.20 น. ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของ

การไฟฟาภูมิภาคกับทัศนคติของผูใชบริการ 

ภูมิพัฒน บรรดาจันทร คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

20 0178 16.20-16.40 น.  การศึกษาแนวทางการเพิ่มจํานวนการชําระคา

สินคาและบริการผานระบบ QR Code  : 

กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาทรายทองวัฒนา 

จิราภรณ สกุลพราหมณ คณะวิทยพัฒน ม.หอการคาไทย 
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ROOM 6 สาขาบริหารธุรกิจ  

Chairman: อาจารย ดร.ฐิติกานท สัจจะบุตร 
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0135 09.00-09.20 น. การแกไขปญหาการดําเนินงานของ บริษัท 

ไอคอน โปร ซีเคียวริต้ี (ประเทศไทย) จาํกัด 

พัชชา แกวสุภา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

2 0137 09.20-09.40 น.  สวนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพ

การบริการ และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรง

ภาพยนตนอกกระแสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วรรณรสา จันทโสภณ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

3 0140 09.40-10.00 น.  ปจจัยที่สงผลตอการใชงานแอปพลิเคชนั 

กรุงไทย NEXT ของกลุมวัยสีเงินใน

กรุงเทพมหานคร 

ปภานัน วงศกิตติชัยกุล คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 

4 0141 10.00-10.20 น. ทัศนคติ และความคล่ังไคลที่มีตอศิลปน

เกาหลีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาที่มี

ศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ศุภรัตน เจริญศรี คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

5 0145 10.20-10.40 น.  แนวทางการเพิ่มยอดผูสมัครใชบริการ

แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน  

สาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 

กรรณทิยา สังฆะมณี คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

6 0146 10.40-11.00 น.  แนวทางแกไขปญหาการลาออกของ

พนักงานระดับปฏิบัติการที่มแีนวโนม

เพิ่มขึ้น กรณีศึกษา บริษัทเทรดด้ิงแหงหนึ่ง 

สุทิศา ผลทรัพย คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

7 0147 11.00-11.20 น. การสรางแรงจูงใจในการสมัครใชบัตรกด

เงินสด 

ชนัฏฐา ทาสระคู คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

8 0152 11.20-11.40 น.  ปจจัยทางดานทักษะ และหลักธรรมาภบิาล

ของผูบริหารบริหารระดับสูง 

ทิวาพร สําเนียงดี คณะบริหารธุรกิจม.ศรีปทุม 

9 0154 11.40-12.00 น. การส่ือสารทางการตลาด และทัศนคติทีม่ี

อิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอย

ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมธัส กิตติธรกุล คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

10 0160 13.00-13.20 น.  การตลาดดิจิทัลที่มีความสัมพันธตอความ

ต้ังใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค 

อมาวสี อนุกูลประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

11 0161 13.20-13.40 น. ความต้ังใจที่จะเขาพกัโรงแรมสีเขียว: 

บทบาทของความไววางใจในโรงแรมสีเขียว 

ศุภวิชญ แดงสอน คณะบริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

12 0162 13.40-14.00 น. การปรับเปล่ียนสถานที่ทํางานเพื่อ

เสริมสรางนวัตกรรม 

พฤทธิ ์เทศจีบ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

13 0166 14.00-14.20 น. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงพยาบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สุทธินันต มีชอบธรรม คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

14 0176 14.20-14.40 น.  สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา

และคุณภาพการบริการที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ 

ธนพัฒน แซล้ี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม            

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

15 0177 14.40-15.00 น.  ความตองการการสงเสริมการขายของผูคา

รายยอยและความไววางใจตอบริษัทรับซ้ือที่

สงผลตอความต้ังใจขายถุงพลาสติกใชแลว: 

ศึกษากรณี บริษัท วงษพาณิชย จาํกัด 

มนสิชา ศรีเกษม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

16 0179 15.00-15.20 น.  กลยุทธทางการตลาด คุณภาพการบริการ 

และรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามส่ังของ

กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

นรีรัตน มาทอง คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 

17 0180 15.20-15.40 น. ผลกระทบของภาพลักษณแหลงทองเที่ยวที่

มีตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรม ผาน

ประสบการณการทองเที่ยวที่นาจดจํา 

พิมพรรณ เหลาวัฒนชัย คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 

18 0183 15.40-16.00 น.  ปจจัยดานคุณภาพชวีิตการทาํงานที่สงผล

ตอการขาดงานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ 

โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 

อรพรรณ ทองนวม คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

19 0184 16.00-16.20 น. ความพึงพอใจของการเลือกใชบริการคลินิก

เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุรัชดา วงษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

XLII 
 

ROOM 7 สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร 

Chairman: อาจารย ดร.ภัทรพรรณ อดทน 
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0082 09.00-09.20 น. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

สุกัญญา พราพงษ คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม 

2 0089 09.20-09.40 น.  ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตรออนไลนผาน Netflix 

รงรอง สามสาหราย คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 

3 0090 09.40-10.00 น.  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ของผูบริโภคเคร่ืองด่ืม All Cafe 

วรรณวจ ีดิสกะประกาย คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 

4 0124 10.00-10.20 น. สาเหตุการลดลงของจํานวนนกัศึกษา และ

แนวทางเลือกในการปรับตัวของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี คณะบริหารธุรกิจ  ม.หอการคาไทย 

5 0224 10.20-10.40 น.  แนวทางการเพิ่มจํานวนนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วรรณี  ลาภจินดา คณะบริหารธุรกิจ  ม.หอการคาไทย 

6 0241 10.40-11.00 น.  ปจจัยทางวัฒนธรรมกับรูปแบบการจับจายใช

สอยของนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาเที่ยว

ในประเทศไทย 

ปาริชาติ ราชประดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร 

และการส่ือสาร ม.นเรศวร 

7 0254 11.00-11.20 น. การรับรูและความคาดหวังของนักทองเที่ยว

ตอการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เครือขาย

การทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง 

อุณากุล  อภวินัสบดี คณะการจัดการทองเที่ยว สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

8 0181 11.20-11.40 น.  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช

บริการการเดินทางภายในประเทศของ

ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล : 

การศึกษาเปรียบเทียบระหวางรถโดยสาร

ประจําทางกบัสายการบินตนทุนตํ่า 

วสวัตต์ิ สุติญญามณี คณะวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม 

9 0143 11.40-12.00 น. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออม ในกองทุน

การออมแหงชาติ อาํเภอศรีราชา จังหวดั

ชลบุรี 

ธิดารัตน คงสา คณะเศรษฐศาสตร ม.ศิลปากร 

10 0148 13.00-13.20 น.  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งใน

จังหวัดชลบุรี 

จรัญญา ภาคเมธ ี คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

11 0149 13.20-13.40 น. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือถุงพลาสติก

ยอยสลายของผูประกอบการ ในตลาดสดนา

ซ้ือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

กนกวรรณ ธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 



 

XLIII 
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

12 0150 13.40-14.00 น. ปจจัยที่สงผลตอความถี่ในการทําธุรกรรม

ธนาคารผานโทรศัพทเคล่ือนที ่ ในเขตพื้นที่

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

วีรวรรณ เงินประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

13 0151 14.00-14.20 น. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหาร

คลีนผานส่ือออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นาเดียร อัสมะแอ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

14 0169 14.20-14.40 น.  ปจจัยที่สงผลกระทบตอรายไดจากการ

ทองเที่ยวของจังหวัดระยอง  

ภัทรกันย บํารุงหงษ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

15 0173 14.40-15.00 น.  การศึกษาปจจยัที่เปนอุปสรรคตอการออม

เงินของคนกรุงเทพมหานคร 

วันชนะ เนียมแสง คณะเศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย 

16 0188 15.00-15.20 น.  ปจจัยที่สงเสริมการทํางานตอหลังวัยเกษียณ สโรชา เกษมโสตร คณะเศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย 

17 0196 15.20-15.40 น. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงิน

ดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย 

จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

18 0225 15.40-16.00 น.  คุณลักษณะดานความปลอดภัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเนื้อไกสดของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

เกษมพงศ พงศสุพัฒน คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XLIV 

 

Room 8 สาขาเศรษฐศาสตร 

Chairman: ผูชวยศาสตราจารยเติมธรรม สิทธิเลิศ 
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0102 09.00-09.20 น. วิเคราะหศักยภาพและเชื่อมโยงสินคาผลไมสด

และผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยสูกลุม

ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง กรณีศึกษา: 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศ

กาตาร 

อัทธ พิศาลวานิช คณะเศรษฐศาสตร  ม.หอการคาไทย 

2 0157 09.20-09.40 น.  การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ

โครงการลงทุนแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงต่ิมซํา 

กนกกานต จิรังการ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

3 0159 09.40-10.00 น.  การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของชอปป

และลาซาดา 

มณีรัตน อัจฉริยสีทอง คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

4 0163 10.00-10.20 น. โครงการจัดทําดัชนีคาปลีกระดับประเทศ ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน คณะเศรษฐศาสตร  ม.หอการคาไทย 

5 0170 10.20-10.40 น.  การวิเคราะหความคุมคาการลงทุนของ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม กรณีศึกษา จังหวัด

กาฬสินธุ 

ณัฐธยาน งามประภาพร คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

6 0174 10.40-11.00 น.  อัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพยตามฐานภาษีของบุคคล 

บริษัท กรุงเทพประกันชวีิต จาํกัด (มหาชน) 

ธันยารัศมิ์ สินทรัพย คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

7 0187 11.00-11.20 น. ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตทุเรียนตาม

มาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม 

สุพัตรา โสเสมอ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

8 0191 11.20-11.40 น.  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเส่ียง 

และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพที่มีนโยบายการลงทุนภายในประเทศ

กับตางประเทศ ของบริษัทหลักทรัพยจดัการ

กองทุนไทยพาณิชย จํากัด 

ธัญชนก ชลวานิช คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

9 0192 11.40-12.00 น. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเส่ียง 

และปจจยัที่มีอิทธิพลตอราคาหุนกลุม

อสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

อัมรินทร ปวนมาลัย คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

10 0205 13.00-13.20 น.  การศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนรวมใน

ประเทศไทย กรณีศึกษากองทุนรวมหุนใน

ประเทศ และกองทุนรวมหุนตางประเทศ ชวงป 

(2552-2562) 

ศรีวิไล หิรัญญาพร คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

11 0206 13.20-13.40 น. The dynamic effects of retirement on 

well-being 

Vasileios Zikos คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 



 

XLV 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

12 0208 13.40-14.00 น. ความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพทาง

การเมืองกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยใน

ประเทศไทย 

ชัญญพัชร ทองมา คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

13 0212 14.00-14.20 น. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความ

เส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม ที่มีนโยบาย

บริหารแบบเชิงรุกและกองทุนรวมที่มีนโยบาย

บริหารแบบเชิงรับ 

จันทรทิมา โปกุล คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

14 0218 14.20-14.40 น.  เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการ

ปลูกขาวพันธ กข 43 แบบมกีับไมมีเกษตรพันธ

สัญญาของเกษตรกรในจังหวัด สุพรรณบุรี 

ณัฐดิศ เฮงตระกูล คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

15 0227 14.40-15.00 น.  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความ

เส่ียง ระหวางกลุมหุนปนผล และกลุมหุน

เติบโต ในอุตสาหกรรมพลังงานและ

สาธารณูปโภค 

วรสิทธิ์ มั่นใจ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

16 0234 15.00-15.20 น.  การพยากรณการคาสินคาเกษตรของไทยจาก

การจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-ญีปุ่น 

บุรัสกร สุภาษ ี คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

17 0236 15.20-15.40 น. การศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว

ระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ และราคาหุน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด 

(มหาชน) 

นพวิชญ ภูขํา คณะเศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย 

18 0238 15.40-16.00 น.  วิเคราะหคุณลักษณะผลิตภัณฑกลวยทอดที่

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

ศลิษา สุเสรีชัย คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

19 0242 16.00-16.20 น. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการส่ัง

อาหารผานแอปพลิเคชั่นของพนักงาน บริษัท 

ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด สํานักงานใหญ 

อลงกต ประสานชาติ คณะเศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย 

20 0243 16.20-16.40 น.  ความสัมพันธในระยะยาวระหวางอัตราเงินเฟอ

ทั่วไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย 

อณันญา ชัยสงค คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 
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Room 9 สาขาบัญชี 

Chairman: อาจารย ดร. ปยรัตน ดอกกุหลาบ 
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0087 09.00-09.20 น. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

ราคาตลาดหลักทรัพยของ บริษัทจดทะเบียน

กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละกลุม

อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชุตินันท อัศวฤทธิ์ดํารงค คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

2 0116 09.20-09.40 น.  การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

สันนุดี เสลารัตน คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

3 0117 09.40-10.00 น.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับปจจยัที่มีผล

ตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หมวดธุรกจิธนาคาร 

สันนุดี เสลารัตน คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

4 0125 10.00-10.20 น. กลยุทธในการบริหารจัดการเงินทุนของกิจการ สมคิด พินิจ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

5 0128 10.20-10.40 น.  ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยที่เปนบริษัทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ลฎาภา กฤติสรานันท คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

6 0129 10.40-11.00 น.  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธภิาพการจัดเกบ็ภาษี

ของธุรกิจออนไลน 

เทิดภูมิ ทิพยสูงเนิน  คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

7 0131 11.00-11.20 น. ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพ : การศึกษาเปรียบเทยีบระหวางผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชภีาษีอากรใน

ประเทศไทย 

ษิรินุช นิ่มตระกูล คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

8 0132 11.20-11.40 น.  อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบที่สงผล

ตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภูดิท  ไชยผล คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

9 0142 11.40-12.00 น. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทรัพยากร

สวนเผ่ือทางการเงินและการเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในกรุงเทพมหานคร 

เมธสิทธิ์ พูลดี คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

10 0144 13.00-13.20 น.  ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

อัตราการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ

กลุมอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อุทัยวรรณ เพชรา คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

11 0158 13.20-13.40 น. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอระดับ

การรับรูและความเชื่อมั่นในการใชบริการ

พรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 

อรวี เต็มมงคลชัย คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

12 0182 13.40-14.00 น. คุณภาพกําไรและเงินปนผลของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

อรฤดี  ศรีธราพพิัฒน คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

13 0209 14.00-14.20 น. ความสัมพันธของตัววัดผลการดําเนินงาน

กระแสเงินสดที่มีกับมูลคากิจการของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นันทิกานต พวงบุบผา คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

14 0216 14.20-14.40 น.  ความสัมพันธระหวางระดับความเส่ียงของ

กิจการกับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีใชในการ

ออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พจนาถ ตะละศักด์ิ คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

15 0217 14.40-15.00 น.  ความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุน

โดยผูถือหุนรายใหญกับความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย

เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

จินตนา  วสุนธรากุล คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

16 0239 15.00-15.20 น.  ความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของ

ผูถือหุนรายยอยกับความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ของประเทศไทย 

ศิริพร  เอี่ยมโอภาส คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 
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Room 10 สาขาสังคมศาสตร 

Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธพงษ ขําออน และผูชวยศาสตราจารยรัตนา เมฆนันฑไพศิฐ 
 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0041 09.00-09.20 น. การขยายอาํนาจของสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินตอการจัดทํา

บริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

วัชรพงศ  โพธิ์นคร คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม 

2 0057 09.20-09.40 น.  แนวทางการกํากับดูแลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชนที่

เหมาะสมกับประเทศไทย 

ดวงดาว จินดาวัฒนะ คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

3 0136 09.40-10.00 น.  กฎหมายเกีย่วกับการคุมครอง

เยาวชนในการเขารวมการสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการ

เส่ียงโชค 

อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

4 0172 10.00-10.20 น. ปญหาทางกฎหมายคุมครองแรงงาน

ในยุคระบบเครือขายสังคมออนไลน 

ขวัญกมล ทพิยมโนสิงห คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

5 0202 10.20-10.40 น.  มาตรการลดปญหาผลประโยชน

ขัดกันภายใตการกํากบัดูแลตนเอง

ของตลาดหลักทรัพย:  ศึกษา

เปรียบเทียบระหวางประเทศไทย

และมาเลเซีย 

ปกรณ วิญูหัตถกิจ คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

6 0061 10.40-11.00 น.  การใชภาพยนตรในการพัฒนาการ

ออกเสียงทายคําในภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนไทย 

กิตติภาส ศรีหะ คณะมนุษยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

7 0066 11.00-11.20 น. ผลของการใช Edmodo ที่มีตอ

แรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียน

มัธยมวัดสิงห 

เสาวรัตน  เจริญวรชยั คณะมนุษยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

8 0072 11.20-11.40 น.  บทวิเคราะหหลักคําสุภาพในการ

กลาวสุทรพจนของ ประธานาธิบดี

บารัค โอบามา และ  ประธานาธิบดี 

โดนัล ทรัมป 

ณัฐกานต ขําแกว คณะมนุษยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

9 0110 11.40-12.00 น. การประเมินความเปนสกุลเงินสากล

ของสกุลเงินหยวน: กลยุทธและ

อนาคต 

วรัชญ ธนานันท คณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

10 0139 13.00-13.20 น.  การศึกษาความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่

หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

พงษเทพ บุญเรือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.

ราชภัฎเลย 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

11 0153 13.20-13.40 น. หลักการและแนวทางการ

ประเมินผลการส่ือสารการตลาด

ออนไลนในยุคการเปล่ียนผานทาง

ดิจิทัล: กรณีศึกษากูเกิ้ลอนาลิติก

และเฟซบุกอินไซด 

นภารัตน พฤกษสุราลัย คณะนิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 

12 0164 13.40-14.00 น. ขาววิทยกุบัการส่ือสารแบรนด NHK อเนญชา กล่ินเกษร คณะนิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 

13 0204 14.00-14.20 น. ผลของวิธีการสอนแบบ COR ที่มีตอ

การอานเพือ่ความเขาใจของ

นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ 

ธนณภัทร เพียรชาง คณะมนุษยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

14 0231 14.20-14.40 น.  การใชประโยชนและความพึงพอใจ 

การมีสวนรวมในชองยูทปู และ

ความต้ังใจใชบริการรานอาหาร ของ

ผูชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอร 

ศิริพร วชิรโสวรรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

ม.บูรพา 

15 0237 14.40-15.00 น.  อิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูป

เบอรที่มีตอความนาเชื่อถอืของ

ขอมูล ทัศนคติตอยูทูปเบอร และ

ความต้ังใจในการซ้ือสินคาที่มีความ

เกี่ยวพันสูงและตํ่า 

สุดารัตน ศรีพงษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        

ม.บูรพา 
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Room 11 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

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

 
ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0091 09.00-09.20 น. การพัฒนาแอพพลิเคชันส่ังอาหารผาน

ทางไลนแชทบอท กรณีศึกษา: ราน

หนองริมคลอง 

ชนสรณ คําสี คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

2 0092 09.20-09.40 น.  การพัฒนาเกมแนะนํายาสามัญประจํา

บานสําหรับเด็กประถม 

ศิริพงษ เฉลิมวงศวิวัฒน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

3 0093 09.40-10.00 น.  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขายอปุกรณ 

IT กรณีศึกษา: รานพีทีอาร

อิเล็กทรอนิกส 

พีรเชษฐ วิริยะภคโชค คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

4 0094 10.00-10.20 น. การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถอืสอน

ไวยากรณภาษาอังกฤษบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

สุทิวัส กําเนิดว้ํา คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

5 0095 10.20-10.40 น.  การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถอื

จําหนายสินคาและบริหารสินคาคงคลัง 

กรณีศึกษา: รานธญัยธรณ 

ณัฐพล เวียงอินทร คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

6 0096 10.40-11.00 น.  การพัฒนาแอพพลิเคชันสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

เมธาสิทธิ์ รัตนะ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

7 0097 11.00-11.20 น. การรูจําลายมือเขยีนภาษาไทยดวย

โครงขายประสาทเทียม 

ปริศตรสรา เตชะนิธินันท คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

8 0098 11.20-11.40 น.  การพยากรณหุนกลุมวัสดุกอสรางโดย

การนําขาวมาวิเคราะหรวม 

เอกสุชิณ เพียรสุภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

9 0100 11.40-12.00 น. การพัฒนาระบบตูปลาอจัฉริยะ

อเนกประสงค 

ณัฐชา บุญญะทววีัฒน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

10 0193 13.00-13.20 น.  การยอมรับนวัตกรรม i-Hybrid ใน

หลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ยอดธง รอดแกว คณะบริหารธุรกิจ  ม.หอการคาไทย 

11 0195 13.20-13.40 น. ระบบแสดงผลการพยากรณอากาศสาม

มิติตามความตองการ : 3D Weather 

Deva 

ยอดธง รอดแกว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.หอการคาไทย 

12 0200 13.40-14.00 น. การพัฒนาเว็บไซตจําหนายเคร่ืองด่ืม

เพื่อสุขภาพ 

ชาญวิทย พกัเขียว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.ราชภัฏนครปฐม 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

13 0201 14.00-14.20 น. การพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอเขา

ใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชม

ภาพยนตร  ของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม 

ศรัญู คูณปลอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.ราชภัฏนครปฐม 

14 0203 14.20-14.40 น.  ระบบจัดการรานตัดเยบ็เส้ือผา 

กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น 

ณัฐพงศ เมฆหมอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.ราชภัฏนครปฐม 

15 0207 14.40-15.00 น.  การวิเคราะหจําแนกเพื่อคนหากลุม

จังหวัดในประเทศไทยที่ตองไดรับ

มาตรการชวยเหลือเพื่อเยยีวยา ใน

วิกฤตการณ 2563 

ไขแข จุลชาต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.หอการคาไทย 

16 0215 15.00-15.20 น.  ระบบจองโตะกรณีศึกษา รานสุรารมย พิชยา สุขปล่ัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.ราชภัฏนครปฐม 

17 0113 15.20-15.40 น. ผลคูณยูนิแทรีและฟงกชันแยกคูณ นิตติยา ปภาพจน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.หอการคาไทย 

18 0246 15.40-16.00 น.  การพัฒนากลยุทธการซ้ือขายหลักทรัพย

ดวยคาเฉล่ียเคล่ือนที่และเอดาบูทเอ็ม

วัน 

เอกรินทร วรุตบางกูร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.หอการคาไทย 

19 0127 16.00-16.20 น. การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาท

ในเครือขายสังคมของนักศึกษากับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สิรินดา พละหาญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ม.หอการคาไทย 
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Room 12 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร 

Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย 

 
ลําดับ Paper 

No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0040 09.00-09.20 น. การพัฒนาตํารับยาเม็ดสมุนไพรประสะ

จันทนแดง 

กุสุมาศ ตันไชย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีม.ราชภฏับาน

สมเด็จเจาพระยา 

2 0165 09.20-09.40 น.  พันธุศาสตรระดับเซลลของปลาปกเปาเขียว

ในประเทศไทย 

มนัญชยา พิศพาร คณะวิทยาศาสตร ม.ขอนแกน 

3 0168 09.40-10.00 น.  ผลของการแทนที่น้ําตาลดวยมอลโตเด็กซตริ

นตอคุณภาพของแปงหมอแกงมันมวง

สําเร็จรูป 

กมลทิพย เอกธรรมสุทธิ ์ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี ม.หอการคาไทย 

4 0171 10.00-10.20 น. การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกไกเสริมผงชาร

โคล 

วิชชุดา สังขแกว คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี ม.หอการคาไทย 

5 0223 10.20-10.40 น.  แบบจําลองการอบแหงของการอบแหงดวย

ไมโครเวฟของมะระขี้นกหั่น 

ภาณุพงศ บุญเพียร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีม.บูรพา 

6 0190 10.40-11.00 น.  การปรับปรุงกระบวนการออกแบบและจัด

วางผาคารบอนไฟเบอรดวยวธิีการวางแบบ

ตัดอัตโนมัติ กรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นสวน

ยานยนตแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร 

สันตชัย รัตนนนท คณะวิศวกรรมศาสตร            

ม.หอการคาไทย 

7 0199 11.00-11.20 น. การพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรูดวยคอมพิ

เตอรเพื่อวิเคราะหอารมณความรูสึกของ

ขอคิดเห็นสําหรับรานคาปลีกออนไลน 

รักษพล ทองมา คณะวิศวกรรมศาสตร             

ม.หอการคาไทย 

8 0214 11.20-11.40 น.  การพัฒนา Chat bot สําหรับการจองตาราง

อบรมออนไลน 

โชคชัย ธวัชราภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร                  

ม.หอการคาไทย 

9 0220 11.40-12.00 น. การพัฒนาระบบการสืบยอนกลับในระดับ

รายสินคาดวยบารโคดสินคา 2 มิติ 

กรณีศึกษาบริษัทคาสงสินคายาในประเทศ

ไทย 

เฉลิมชนม ไวศยดํารง คณะวิศวกรรมศาสตร                  

ม.หอการคาไทย 

10 0221 13.00-13.20 น.  กระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนตใน

การคัดแยกประเภทเอกสาร 

กชกร กล่ินขจร คณะวิศวกรรมศาสตร                   

ม.หอการคาไทย 

11 0240 13.20-13.40 น. การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายใน

รูปแบบ Direct Credit บนระบบ SAP กับ

ธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษา บริษัท ABC 

จํากัด 

พีรวิชญ สุขทอง คณะวิศวกรรมศาสตร             

ม.หอการคาไทย 
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แนวทางการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) : 

กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

Guidelines for Enhancing Employees' English Language Skills through 

Electronic Learning Platform (e-learning): a Case Study of Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) 

 

กรกมล พงธิพันธ0 1 และลัดดาวัลย เลขมาศ1

2 

Kornkamol Pongtipan1 and Laddawan Lekmat2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาดานการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรของพนักงาน ธ.ก.ส. ท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรใน

รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) และเพ่ือคนหาแนวทางในการแกไขปญหาและกําหนดกลยุทธ

เพ่ือการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส  (E-Learning) ผู

ศึกษาใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย  เชิงปริมาณ สําหรับ

การวิจัยเชิงคุณภาพ จัดเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมผูบริหารและพนักงานท่ี

รับผิดชอบโครงการฯ จํานวน 3 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ จัดเก็บขอมูลดวยวิธีการทําแบบสอบถาม 

จากกลุมพนักงาน ธ.ก.ส. ท่ีเขารวมโครงการฯ ในปบัญชี 2561 แตไมผานการเรียนรูและทดสอบประจํา

บทเรียน จํานวน 160 คน ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหาคือ ตัวผูเรียนขาดความพรอมในการ

เรียน การขาดแคลนอุปกรณสําหรับการเรียน และการท่ีพนักงานขาดแรงจูงใจในการเรียน แนวทางแกไข

ไดแกการใหพนักงานมีสวนรวมกับธนาคารในการชําระคาลงทะเบียนเรียนและธนาคารนําผลการเรียน

จาก E-Learning ไปเปนคะแนนพิเศษในการสอบเลื่อนตําแหนงภายในธนาคาร 

 

คําสําคัญ: E-Learning, แรงจูงใจ, การตลาดภายใน 
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Abstract 

 The purpose of this study is to study the problems of English skills development 

for BAAC (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) staff who participate in the 

English skills development program for E-Learning personnel and to solve problems and 

establish strategies for developing English skills for personnel in the electronic media 

format (E-Learning). The study uses a mixed research method between qualitative and 

quantitative research. For qualitative research, data were collected by employing In-

depth interview of 3 respondents from the group of executives and employees who are 

responsible for the project. In terms of quantitative research, data were collected by 

distributing questionnaires to 160 BAAC staff who participated in the project in fiscal year 

2018 and did not pass the learning test. This study has found the first cause of the 

problem is the lack of learning readiness of the students, followed by the lack of study 

supported equipment and finally, the lack of learning motivation. The solutions to solve 

the problems are that employees should involve with the organization to pay the 

registration fees and the organization should use the results from E-Learning as special 

score for the promotion within the organization. 

 

Keywords: E-Learning, Motivation, Internal Marketing 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 ดวย ธ.ก.ส. เล็งเห็นความจําเปนในการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ

และตอเนื่องใหแกพนักงานทุกระดับ เพ่ือพรอมรองรับภารกิจใหมๆท่ีเก่ียวของกับการตางประเทศ ไดแก 

การขยายธุรกิจและการแขงขันทางธุรกิจภายในประชาคมอาเซียน (AEC) ดังนั้นการสรางภาพลักษณท่ีดี

ในฐานะผูแทนองคกรในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการคนควาองคความรูใหมๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษ อันจะ

เปนประโยชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานธนาคาร ฝายทรัพยากรมนุษยจงึไดจัดทํา “โครงการพัฒนา

ทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning)” แตจากรายงานผล

การเขาเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหารและพนักงานระดับ 4-10 ในรูปแบบ E-

Learning ยอนหลัง 3 ป (2559-2561) พบวา จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning  ผานการเรียนรูและทดสอบประจําบทเรียน (มีการพัฒนาระดับ
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การเรียนท่ีสูงข้ึน) ต่ํากวาเกณฑท่ีธนาคารกําหนด ซ่ึงธนาคารกําหนดเปาหมายใหมีจํานวนผูเขารวม

โครงการฯ ผานการเรียนรูและทดสอบประจําบทเรียน รอยละ 80 โดยมีจํานวนผูผานเกณฑท่ีกําหนด

ยังคงอยูในอัตราต่ํากวารอยละ 50  นั่นหมายถึงการใชงบประมาณท่ีธนาคารจัดสรรใหมายังไมเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด  

 การศึกษาครั้งนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือศึกษาปญหาดานการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรของพนักงาน ธ.ก.ส. ท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร ใน

รูปแบบ E-Learning และเพ่ือคนหาแนวทางในการแกไขปญหาและกําหนดกลยุทธเพ่ือการพัฒนาทักษะ

ดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาดานการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรของพนักงาน 

ธ.ก.ส. ท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-

Learning) 

 2. เพ่ือคนหาแนวทางในการแกไขปญหาและกําหนดกลยุทธเพ่ือการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 

  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส  

(E-Learning)  

 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning หมายถึง 

โครงการท่ี ธ.ก.ส. จัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษแกผูบริหารและพนักงาน ระดับ  4-

10 กําหนดใหผูสนใจสมัครเรียนปบัญชีละ 500 คน ระยะเวลาเรียนจํานวน 12 เดือน และเรียนผาน

โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ จากบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จํากัด ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง

ผานระบบ Internet บน Smart Phone, Tablet หรือ Computer สามารถเขาเรียนไดตลอด 24 ชั่วโมง 

ทุกวัน เนื้อหาครอบคลุม 4 ทักษะ ฟง พูด อาน เขียน บทเรียนมีเนื้อหาแบงตามฟงกชั่นการทํางานและ

เปนสถานการณท่ีสามารถพบไดในชีวิตประจําวันเชน การประชุม การนําเสนองาน การตอบทางอีเมล 

และการรับโทรศัพท เปนตน โดยระบบจะแบงระดับหลักสูตรของผูเรียนเปน 8 ระดับการเรียนรูไดแก A1 

(Beginner), A2 (Elementary), B1.1-B1.2 (Intermediate), B2.1- B2.2 (Upper Intermediate), 
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C1.1-C1.2 (Advanced) ท้ังนี้ผูเรียนตองทําการทดสอบวัดระดับความรูกอนเขาเรียน (Placement 

Test) เพ่ือวัดระดับความสามารถ/ทักษะทางภาษาอังกฤษกอนเขาบทเรียน และธนาคารกําหนด

เปาหมายใหมีจํานวนผูเขารวมโครงการฯ ผานการเรียนรูและทดสอบประจําบทเรียน (มีการพัฒนาระดับ

การเรียนท่ีสูงข้ึน) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการฯท้ังหมด 

2. ทฤษฎีการเรียนรู และการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 

 2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย 

 สิริกัญญา  จันทรคง (2557) ไดศึกษาการเรียนรูของกาเย หมายถึง การศึกษาเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหา และจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ 

ประกอบดวยหลักการสอน 9 ประการ คือ 1) เรงเราความสนใจ 2) บอกวัตถุประสงค 3) ทบทวนความรู

เดิม 4) นําเสนอเนื้อหาใหม 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู 6) กระตุนการตอบสนองบทเรียน  7) ใหขอมูล

ยอนกลับ 8) ทดสอบความรูใหม 9) สรุปและนําไปใช และไดสรุปองคประกอบท่ีสําคัญ   ท่ีกอใหเกิดการ

เรียนรู ไดแก ผูเรียน สิ่งเรา และการตอบสนอง 

 2.2 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 

  2.2.1 ความหมายของการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส E-Learning 

 E-Learning เปนรูปแบบของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบภาพ เสียง หรือคลิป

วีดีโอ โดยใชเทคโนโลยีตางๆเปนตัวเชื่อมตอเชนเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต ผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดอยางไมมีขอจํากัดท้ังดานเวลาและสถานท่ี ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความตองการของผูเรียน และ 

บทเรียน E-Learning ท่ีดีจะตองมีการประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ เพ่ือสะทอนกลับ ใหผูเรียน

ไดรับทราบถึงผลการเรียนของตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

  2.2.2 องคประกอบของบทเรียนออนไลน 

  บุษบา อนุตรกุล และ จรัชวรรณ จันทรัตน (2559) เสนอแนะบทเรียนออนไลน มีองคประกอบท่ี

สําคัญ ดังนี้ 

   1) ระบบการจัดการการศึกษา หมายถึงการวางแผน กําหนดเนื้อหา ตารางเวลา บุคลากร 

แผนงานใหบริการ งบประมาณ อุปกรณเครือขาย การประเมินผลการดําเนินงานและทําใหแผนท้ังหมด

ดําเนินไปอยางถูกตอง รวมถึงการประเมินและตรวจสอบกระบวนการตาง ๆ ในระบบ และนํามาหาแนว

ทางแกไขเพ่ือใหระบบดําเนินตอไปดวยดี 

   2) เนื้อหารายวิชาเปนบทและเปนข้ันตอน การเขียนคําอธิบายรายวิชา แผนการสอน ท่ีเหมาะสม

กับเวลา ตรงกับความตองการของหลักสูตร ใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสม แยกบทเรียนเปนบท มอบหมาย
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งานเม่ือจบบทเรียน และสรุปเนื้อหาไวตอนทายของแตละบท พรอมแนะนํา แหลงอางอิงเพ่ิมเติมใหไป

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

   3) การสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอน หรือระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเพ่ือหาขอมูล 

ชวยเหลือ แลกเปลี่ยนความเห็นหรือตอบขอซักถาม เพ่ือใหการศึกษาไดประสิทธิผลสูงสุด สื่อท่ีใชอาจ

เปน E-mail, Chat board, Facebook, Line เปนตน ผูสอนสามารถตรวจงานของผูเรียนพรอมแสดง

ความคิดเห็นตองานของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ และเปดเผยผลการตรวจใหทุกคนทราบจะไดกลับไปแกไข

ปรับปรุงหรืออานเรื่องใดเพ่ิมเติมเปนพิเศษ 

   4) การวัดผลการเรียน หมายถึง การบานหรือแบบฝกหัดทายบทซ่ึงจะทําใหผู เรียน มี

ประสบการณและเขาใจเนื้อหาวิชามากข้ึนจนสามารถนําไปประยุกตเพ่ือแกไขปญหาในอนาคต แตจะ

ผานวิชาใดไปจะตองมีเกณฑมาตรฐานเพ่ือวัดผลการเรียน ซ่ึงเปนการรับรองวาผูเรียนผานเกณฑ ดังนั้น

การวัดผลการเรียนจึงเปนการสรางมาตรฐานเพ่ือท่ีจะนําผลการสอบไปใชงานได 

  2.2.3 ขอควรคํานึงของการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 

   กมลชนก เลขะวนิชยกุล (2554) ใหขอคิดเห็นขอควรคํานึงของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(E-Learning) ดังนี้ 

   1) ความพรอมของอุปกรณและระบบเครือขาย การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(E-Learning) นั้น ผูเรียนจําเปนตองมีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณและระบบเครือขายท่ีสมบูรณ 

เพ่ือใหไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพและทันตอความตองการในการเรียนรู 

   2) ทักษะการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ผูเรียนตองมีความรูและทักษะดานคอมพิวเตอร

และเครือขายอินเตอรเน็ตพอสมควร  

   3) ความพรอมของผูเรียน ผูเรียนตองมีความพรอมท้ังดานจิตใจและความรู คือจะตองยอมรับ

การเรียนดวยตนเอง มีความกระตือรือรน ตื่นตัว ใฝรู มีความรับผิดชอบ 

   4) เนื้อหาบทเรียนจะตองเหมาะสมครอบคลุมกับกลุมผูเรียนใหมากท่ีสุด มีความหลากหลายให

ผูเรียนแตละกลุมเลือกเรียนไดดวยตนเอง มีวัตถุประสงคของกิจกรรมท่ีชัดเจน เลือกใชสื่อการสอนท่ี

เหมาะสม และสอดคลองกับความพรอมดานเทคโนโลยี การลําดับเนื้อหาตองไมซับซอนเพ่ือจะไดไม

กอใหเกิดความสับสน  

3. แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ 

 เมธา หริมเทพาธิป (2561) ไดสรุปแนวคิดและทฤษฎีการจูงใจวา หมายถึง สิ่งท่ีควบคุม   การ

เกิดพฤติกรรมของบุคคลในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซ่ึงองคประกอบท่ีสําคัญของการเกิดแรงจูงใจ
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ก็คือแรงขับ และแรงขับจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน ไดแก ความตองการ ความปรารถนา 

เจตคติ ผลตอบแทน ความชอบ อารมณ จุดมุงหมาย การรับรู และสิ่งแวดลอมทางสังคม 

4. แนวคิดสวนประสมการตลาดภายใน 

 นภวรรณ คณานุรักษ (2554) ไดนําสรุปความหมายของการตลาดภายใน วา การตลาดภายใน

เปนกระบวนการจัดการทางการตลาดท่ีธุรกิจทําการตลาดกับพนักงานภายในองคการใหเกิดความพึง

พอใจในงานท่ีตองรับผิดชอบ โดยการพัฒนา ฝกอบรม และมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหมีความพรอมท่ีจะ

ใหบริการแกลูกคา รวมท้ังสรางแรงจูงใจกระตุนใหพนักงานท่ีมีปฏิสัมพันธกับลูกคา และพนักงานท่ีเปน

ฝายสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการทํางานเปนทีมเดียวกัน เพ่ือ

บรรลุเปาหมายขององคการ ซ่ึงสวนประสมการตลาดภายใน ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑหรืองาน (2) 

ราคาหรือตนทุนทางจิตวิทยาท่ีเกิดจากการปรับวิธีการปฏิบัติงานใหม (3)  ชองทางการจัดจําหนายหรือ

สถานท่ีประชุม สัมมนา (4) การสงเสริมการตลาดหรือการสื่อสารภายในองคกร (5) สิ่งท่ีเห็นทางกายภาพ

หรือสภาพแวดลอมและปจจัยท่ีทําใหเกิดการสงมอบผลิตภัณฑ (6) กระบวนการหรือการปลูกฝงให

พนักงานมีจิตสํานึกถึงลูกคาโดยการฝกอบรมหรือสื่อสารเพ่ือใหพนักงานเกิดความเขาใจ ยอมรับ และ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (7) ผูมีสวนรวมหรือการสงมอบอํานาจหนาท่ีใหกับพนักงานใหสามารถ

ปฏิบัติงานและบรรลุตามเปาหมายได 

 

งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 ผูศึกษาพบวาไดมีการศึกษาปจจัยท่ีทําใหการเรียนผาน E-Learning ประสบความสําเร็จ  

ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาสามารถนํามาเปนแนวทางแกการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก 

 กมลชนก เลขะวนิชยกุล (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยในการนํา E-Learning มาใชในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรใหประสบความสําเร็จ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) พบวาปญหาอุปสรรคเก่ียวกับ E-Learning  คือ เรื่องของนโยบายท่ีตองการใหผูบริหารระดับสูง

เขามามีสวนรวมอยางจริงจัง นอกจากนี้ยังมีปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูเรียน ผูรับบริการ 

E-Learning แสดงความเห็นวาหากมีการใหผลตอบแทนจากการเรียน    

E-Learning จะมีอัตราการเรียนเพ่ิมมากข้ึนอยางแนนอน และผูรับบริการ E-Learning มีความพรอมท่ี

จะรับนโยบายการเชื่อมโยงการเรียน E-Learning มาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลงาน งานวิจัยของ

บุษบา อนุตรกุล และ จรัชวรรณ จันทรัตน (2559) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานและ

ลูกจางธนาคารออมสิน ภาค 8 ตอบทเรียนออนไลนธนาคารออมสิน (E-Learning) ซ่ึงผลการศึกษา 
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พบวา ความพึงพอใจดานเนื้อหาบทเรียนออนไลนภาพรวมอยูในระดับมาก และความพึงพอใจดานการ

นําเสนอบทเรียนออนไลนภาพรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยของยุพาภรณ  อุไรรัตน และ ธันยาภรณ  ดํา

จุติ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบวา ความสัมพันธของสวนประสมการตลาดภายในท้ังหมดซ่ึง

ไดแก การเขาถึงความตองการของพนักงาน ตลาดแรงงาน การสื่อสารระหวางพนักงานและผูบริหาร การ

แบงกลุมพนักงาน การอธิบายลักษณะงาน การใหรางวัลตอบแทน การบริหารจัดการ และการฝกอบรม 

มีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งานวิจัยของอัจฉรียา  ศักดิ์นรงค (2556) ได

ทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการตลาดภายในท่ีมีผลตอความเปนเลิศของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

พบวา ผูบริหารธุรกิจโรงแรมมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการตลาดภายในอยูในระดับมาก ซ่ึงจาก

การวิเคราะหสหสัมพันธและอิทธิพล พบวา 1) การตลาดภายในดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร                

มีความสัมพันธและอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันของพนักงาน และความเปนเลิศทางการบริการ  2) 

การตลาดภายในดานกลยุทธการใหรางวัลตอบแทนและการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธและ

อิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงาน และความเปนเลิศทางการบริการ และ

งานวิจัยของจันทรธิลา  ศรีกระจาง (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของกลยุทธการตลาดภายใน 

ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

เอกชนไทยพบวา กลยุทธการตลาดภายในอันไดแก การสื่อสาร การฝกอบรมและการพัฒนา สิ่งแวดลอม

ในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางพลังอํานาจ และการใหรางวัลนอกเหนือจากคาตอบแทนตามปกติมี

ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการและผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

 

วิธีการศึกษา 

1. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก กลุมงานท่ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning ประกอบดวยผูบริหารและพนักงานท่ีรับผิดชอบ

โครงการฯ ท้ังหมด 5 คน ผูศึกษาไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน ประกอบดวย    

รองฝายทรัพยากรมนุษยท่ีดูแลรับผิดชอบกลุมงานวิเทศสัมพันธ ผูบริหารทีม และพนักงานท่ีรับผิดชอบ

โครงการฯ เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบโดยตรงและมีสวนเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการเรียนใน

รูปแบบ E-Learning 
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 กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก กลุมพนักงาน ธ.ก.ส. ท่ีเขารวมโครงการพัฒนา

ทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning ในปบัญชี 2561 แตไมผานการเรียนรู

และทดสอบประจําบทเรียน (ไมมีการพัฒนาระดับการเรียนท่ีสูงข้ึน) มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 

263 คน เลือกสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability sampling) ดวยวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง

ของ Yamane (1973) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 160 คน  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาในครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสม เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณของผลการศึกษาท่ีไดในแบบองค

รวม เพ่ือใหไดผลวิจัยในการรับรูและเขาใจปญหา และใหแนวทางการตัดสินใจวางแผนแกไขปญหาและ

พัฒนาไดอยางถูกตอง โดยมีการเก็บขอมูลดังนี้ 

 การวิจัยในเชิงคุณภาพ ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือ

ทราบถึงปญหา แนวทางแกไขในเชิงนโยบายจากกลุมผูบริหาร เพ่ือคนหาแนวทางแกไขปญหาและ

กําหนดกลยุทธเพ่ือการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-learning ผูศึกษาได

ทําการสัมภาษณทางโทรศัพทในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 แตละครั้งใชเวลาสัมภาษณประมาณ 15 – 20 

นาที บันทึกการสัมภาษณโดยการบันทึกเสียงระหวางสนทนา พรอมจดบันทึกการสัมภาษณโดยผู

สัมภาษณ   

 การวิจัยในเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เพ่ือทราบถึงปญหา แนวทางแกไข จากกลุมพนักงานผูใชงานโดยตรงของการนําโปรแกรม E-

Learning มาใชในองคกร เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา แนวทางแกไขปญหา เพ่ือการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ e-learning ซ่ึงประกอบไปดวยคําถามแบบปลายปด (Close-

ended Questions) และคําถามปลายเป ด  (Open-ended Questions) ครั้ งนี้ ผู ศึ กษา ได ส ร า ง

แบบสอบถามออนไลนแลวใหผูตอบแบบสอบถามตอบกลับมาระหวางวันท่ี 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 

2562 รวมระยะเวลา 8 วัน  

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้ ทําการเก็บและรวบรวมขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ สําหรับ

การวิจัยในเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบงคําถามเปน 2 สวน ดังนี้ 1) 

ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 2) ขอมูลปญหา สาเหตุ แนวทางแกไขของการนําโปรแกรม  E-Learning 

มาใชในองคกร  
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สําหรับการวิจัยในเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (สิริกัญญา จันทรคง, 2557) ซ่ึงแบง

แบบสอบถามเปน 5 สวน ดังนี้ 1) ขอมูลท่ัวไป จํานวน 7 ขอ 2) สภาพท่ัวไปของการเรียนการสอน ใน

โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning จํานวน 14 ขอ 3) ปญหา

และอุปสรรคในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning 4) แนว

ทางแกไขปญหาในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning จํานวน 4 

ขอ 5) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

4. การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก การหาคาความถ่ี 

(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือ

ศึกษาสาเหตุของปญหา หาแนวทางแกไข และกําหนดกลยุทธเพ่ือการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

1. ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64 มีอายุระหวาง 30 – 40 ป คิดเปนรอยละ 

73 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56 ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานพัฒนาธุรกิจ คิดเปนรอยละ 25 

อายุงานอยูระหวาง 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 64 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปน

รอยละ 58  

 1.2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning  

 จากแบบสอบถามพบวา ระบบพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-

Learning ไมใชปญหา เนื่องจากกลุมตัวอยางมีระดับการเห็นดวยตอการเรียนการสอนในโครงการพัฒนา

พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning ดวยโปรแกรม SPEEXX โดยรวม
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อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.26 โดยมี 8 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด อีก 6 ดาน อยู

ในระดับมาก  และมีคา Cronbach’s Alpha เทากับ 0.96 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของปจจัย 

นําเขา  

 

ปจจัยนําเขา  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Item-to-total 

correlation 

การแปลผล 

1. มีการกระตุนผูเรียน โดยจัด

สภาพแวดลอมใหดึงดูดความสนใจ  
4.16 0.80 0.75 มาก 

2. มีการบอกใหผูเรียนทราบถึง

จุดประสงคของบทเรียนลวงหนา  
4.24 0.79 0.76 มากท่ีสุด 

3. มีการทบทวนความรูเดิมกอนจะ

เรียนบทเรียนใหม 
4.08 0.87 0.76 มาก 

4. มีการนําเสนอเนื้อหาใหมใน

หลายรูปแบบ เชน รูปภาพ วีดิทัศน 
4.14 0.79 0.71 มาก 

5. มีการชี้แนะแนวทางการเรียนรู 

(Guide Learning) แกผูเรียน 
4.20 0.89 0.88 มาก 

6. มีการกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม

ในกระบวนการเรียนการสอน 
3.99 0.98 0.83 มาก 

7. มีการใหขอมูลยอนกลับ โดย

ผูสอนสามารถติดตอสื่อสารกับ

ผูเรียนไดโดยตรง 

4.02 0.88 0.60 มาก 

8. มีการทดสอบความรูความ            

สามารถผูเรียนแบบเปนข้ันตอน 
4.33 0.76 0.80 มากท่ีสุด 

9. มีการสรุปทายบทเรียน  4.24 0.82 0.80 มากท่ีสุด 

10. E-Learning ชวยเสริมทักษะ

การเรียนรูดวยตนเอง 
4.51 0.74 0.75 มากท่ีสุด 
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ปจจัยนําเขา  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Item-to-total 

correlation 

การแปลผล 

11. สามารถเขาถึงเนื้อหาของ

รายวิชาไดงาย และทําซํ้าเพ่ือเพ่ิม

ความเขาใจได 

4.55 0.76 0.80 มากท่ีสุด 

12. E-Learning เปนการเพ่ิม

ชองทางในการเรียนท่ีทันสมัยและ

สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา 

4.45 0.74 0.75 มากท่ีสุด 

13.  E-Learning เพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงเนื้อหาการเรียน ไดจาก

อุปกรณตางๆ ท่ีหลากหลาย ผาน

ทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

4.41 0.77 0.73 มากท่ีสุด 

14. ความพึงพอใจในภาพรวมตอ           

E-Learning อยูในระดับใด 
4.32 0.77 0.82 มากท่ีสุด 

รวม 4.26 0.81 

Cronbach’s 

Alpha เทากับ 

0.96 

มากท่ีสุด 

 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอนุตรกุล และ จรัชวรรณ จันทรัตน  (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ภาค 8 ตอบทเรียนออนไลนธนาคารออมสิน          

(E-Learning) พบวา ความพึงพอใจดานเนื้อหาบทเรียนออนไลนภาพรวมอยูในระดับมาก และความพึง

พอใจดานการนําเสนอบทเรียนออนไลนภาพรวมอยูในระดับมาก 

 1.3 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ                                  

E-Learning 

 กลุมตัวอยาง รอยละ 83 เห็นวา ปญหาและอุปสรรคสวนใหญเกิดจากความพรอมของผูเรียน คือ

ผูเรียนขาดความความกระตือรือรน ต่ืนตัว ใฝรู ไมมีความรับผิดชอบ เปนตน ปญหาและอุปสรรค

รองลงมาคือ ความพรอมของอุปกรณและระบบเครือขาย คิดเปนรอยละ 53 ลําดับท่ีสาม คือความยาก 

งายของเนื้อหาบทเรียน คิดเปนรอยละ 30 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกมลชนก เลขะวนิชยกุล 
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(2554) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยในการนํา E-Learning มาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร

ใหประสบความสําเร็จของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับ E-

Learning  คือ เรื่องของนโยบายท่ีตองการใหผูบริหารระดับสูงเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง นอกจากนี้ยัง

มีปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูเรียน      

 1.4 แนวทางแกไขปญหาในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบ 

E-Learning 

  1.4.1 ปจจัยสงเสริมใหการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรใน

รูปแบบ E-Learning ประสบความสําเร็จ  

 กลุมตัวอยางรอยละ 52 เห็นวา ปจจัยหลักท่ีชวยสงเสริมใหการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรในรูปแบบ E-Learning ประสบความสําเร็จ คือ ตัวผูเรียน รองลงมา คือ การสราง

แรงจูงใจใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 22 ปจจัยลําดับท่ีสาม  

คือ รูปแบบการเรียน ความนาสนใจและการเขาถึงบทเรียนไดงาย คิดเปนรอยละ 16 ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของจันทรธิลา ศรีกระจาง (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของ กลยุทธการตลาดภายใน 

ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

เอกชนไทย พบวา กลยุทธการตลาดภายในอันไดแก การสื่อสาร การฝกอบรมและการพัฒนา สิ่งแวดลอม

ในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางพลังอํานาจ และการใหรางวัลนอกเหนือจากคาตอบแทนตามปกติมี

ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางานความผูกพันตอองคการและผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

  1.4.2 ผลตอบแทนกับแรงจูงใจในการเรียนรู 

  กลุมตัวอยางรอยละ 80 เห็นวาหากธนาคารมีการใหผลตอบแทนจากการเรียนผาน E-Learning 

พนักงานจะมีแรงจูงใจในการเรียนรูมากข้ึน เนื่องจากผลตอบแทนทําใหผูเรียนมีเปาหมายในการเรียนท่ี

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดานรูปแบบของผลตอบแทนกลุมตัวอยางมีความเห็นวาควรอยูในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

ลําดับท่ีหนึ่ง คือ ผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน คิดเปนรอยละ 30  ลําดับท่ีสอง ไดแก ของขวัญท่ีระลึก

จากธนาคาร คิดเปนรอยละ 24 ลําดับท่ีสาม คือ การนําประวัติการเรียนไปใชเปนคะแนนพิเศษสําหรับ

การสอบเลื่อนตําแหนงงานภายในธนาคาร คิดเปนรอยละ 22 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกมลชนก 

เลขะวนิชยกุล (2554) พบวา หากมีการใหผลตอบแทนจากการเรียน E-Learning จะมีอัตราการเรียน

เพ่ิมมากข้ึนอยางแนนอน และผูรับบริการ E-Learning มีความพรอมท่ีจะรับนโยบายการเชื่อมโยงการ

เรียน E-Learning มาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรธิลา  ศรี
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กระจาง (2558) พบวา กลยุทธการตลาดภายใน อันไดแก การสื่อสาร การฝกอบรมและการพัฒนา 

สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางพลังอํานาจ และการใหรางวัลนอกเหนือจากคาตอบแทน

ตามปกติมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการและผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรียา  ศักดิ์นรงค (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง

อิทธิพลของการตลาดภายในท่ีมีผลตอความเปนเลิศของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบวา การตลาด

ภายในดานกลยุทธการใหรางวัลตอบแทนและการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธและอิทธิพลเชิง

บวกตอความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงาน และความเปนเลิศทางการบริการ  

  1.4.3 นโยบายธนาคารหรือวิธีการท่ีทําใหพนักงานเกิดความสนใจเรียนรู และเปน

แรงจูงใจในการเรียนผาน E-Learning 

 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เพ่ือใหพนักงานเกิดความสนใจเรียนรูผานระบบ E-Learning มาก

ยิ่งข้ึน อันดับท่ีหนึ่ง คือ การนําประวัติการเรียนไปใชประกอบการพิจารณาโยกยายสับเปลี่ยนสายงาน คิด

เปนรอยละ 50 ลําดับท่ีสอง คือการนําประวัติการเรียนไปใชเปนคะแนนพิเศษสําหรับการสอบเลื่อน

ตําแหนงงานภายในธนาคาร คิดเปนรอยละ 17 ลําดับท่ีสาม คือ การใหพนักงานจายเงินมัดจํา

คาลงทะเบียนเรียนกอน หากผานการทดสอบตามเกณฑท่ีธนาคารกําหนดก็จะไดรับ เงินคืน คิดเปนรอย

ละ 11 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของยุพาภรณ  อุไรรัตน และ ธันยาภรณ  ดําจุติ (2554) ไดทําการศึกษา

เรื่องสวนประสมการตลาดภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย พบวา การเขาถึงความตองการของพนักงาน การสื่อสารระหวางพนักงานและผูบริหาร 

การอธิบายลักษณะงาน การใหรางวัลตอบแทน การบริหารจัดการ และการฝกอบรม มีความสัมพันธใน

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรธิลา  ศรีกระจาง (2558) 

พบวา กลยุทธการตลาดภายในอันไดแก การสื่อสาร การฝกอบรมและการพัฒนา สิ่งแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน การเสริมสรางพลังอํานาจ และการใหรางวัลนอกเหนือจากคาตอบแทนตามปกติมี

ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการและผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

  1.4.4 แนวทางการใหความสนับสนุนพนักงานเพ่ิมเติมเพ่ือใหการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพโดยพนักงานไดรับความพึงพอใจ 

สงผลตอความผูกพันองคกร และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

   กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เพ่ือใหการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร เกิด

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพโดยพนักงานไดรับความพึงพอใจ สงผลตอความผูกพันองคกร และการ
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ใหบริการท่ีเปนเลิศ ลําดับท่ีหนึ่ง คือ ใหทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษดวยตนเอง โดยกําหนด

งบประมาณรายคนและกําหนดขอบเขตของการศึกษาแลวใหพนักงานเลือกเรียนรูตามรูปแบบท่ีสนใจ คิด

เปนรอยละ 37 ลําดับท่ีสองคือ จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะความรูภาษาอังกฤษ 

โดยเฉพาะหลักสูตรเก่ียวกับการสื่อสาร การสนทนาภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน เปนตนคิดเปนรอยละ 33 

ลําดับท่ีสามคือ การปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีการใชภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในระดับผูบริหารควรเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) เปนผูริเริ่มใชภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 

เชน ในการประชุมหรือการสื่อสารกับพนักงานผานสื่อตางๆ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรี

ยา  ศักดิ์นรงค (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการตลาดภายในท่ีมีผลตอความเปนเลิศของธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทย พบวา การตลาดภายใน 1) ดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ

และอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันของพนักงาน และความเปนเลิศทางการบริการ 2) ดานกลยุทธการให

รางวัลตอบแทนและการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธและอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจ ความ

ผูกพันของพนักงาน และความเปนเลิศทางการบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรธิลา  ศรี

กระจาง (2558) พบวา กลยุทธการตลาดภายในไดแก การสื่อสาร การฝกอบรมและการพัฒนา 

สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางพลังอํานาจ และการใหรางวัลนอกเหนือจากคาตอบแทน

ตามปกติมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการและผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. การวิเคราะหขอมูลสัมภาษณเชิงลึก 

 2.1 ปญหา/อุปสรรคและผลกระทบของปญหาในการนําโปรแกรม E-Learning มาใชใน

องคกร 

จากการสัมภาษณ กลุมตัวอยางท้ังหมดมีความเห็นตรงกันวาโปรแกรม E-Learning มีความ

เหมาะสมสําหรับท่ีจะนํามาใชพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรท้ังดานตนทุน รูปแบบของ

โปรแกรม และความสะดวกในการเขาถึงโปรแกรมของตัวผูเรียน แตปญหาท่ีพบคือ พนักงานผูเขารวม

โครงการฯ ผานการเรียนรูและทดสอบประจําบทเรียน (มีการพัฒนาระดับการเรียนท่ีสูงข้ึน) ต่ํากวา

เกณฑท่ีธนาคารกําหนด โดยมีจํานวนผูผานเกณฑท่ีกําหนดต่ํากวารอยละ 50 ของผูสมัครเขาเรียน

ท้ังหมด ปญหานี้สงผลกระทบตอองคกรคือ ทําใหการใชงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยาง

ไมมีประสิทธิภาพ เกิดการสูญเปลาของงบประมาณ  

 2.2 สาเหตุของปญหาและอุปสรรคในการนําโปรแกรม E-Learning มาใชในองคกร 
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กลุมตัวอยางท้ังหมดมีความเห็นสอดคลองกันวาสาเหตุของปญหาและอุปสรรคในการนํา

โปรแกรม E-Learning มาใชในองคกร คือ พนักงานขาดวินัยในการเขาใชงานอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังมี

ความเห็นวาพนักงานขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ เนื่องจากธนาคารยังไมมี

นโยบายนําผลการเรียนจาก E-Learning ไปเชื่อมโยงกับความกาวหนาในการทํางาน อีกสาเหตุหนึ่งของ

ปญหาคือ การท่ีพนักงานไมมีสวนรวมกับการชําระคาลงทะเบียนเรียน E-Learning ทําใหผูเรียนไมเห็น

คุณคาของงบประมาณธนาคารจึงไมทุมเทกับการเรียนอยางเต็มท่ี และสุดทายคือ การขาดแคลนอุปกรณ

สําหรับการเรียนในระบบ E-Learning เชน ไมมีอินเตอรเน็ต ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัว เปนตน 

 2.3 แนวทางการลดปญหาและอุปสรรคในการนําโปรแกรม E-Learning มาใชในองคกร 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวาแนวทางการลดปญหาและอุปสรรคในการนําโปรแกรม  

E-Learning มาใชในองคกร ไดแก การสรางแรงจูงใจในการเรียน โดยการใหของรางวัลเม่ือเรียนจบ

หลักสูตร สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลักสูตรท่ีสูงข้ึน หรือธนาคารเพ่ิมนโยบายนําผลการ

เรียนจาก E-Learning ไปเชื่อมโยงกับความกาวหนาในการทํางาน เชน ประกอบการพิจารณาข้ึน

เงินเดือน การโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนง หรือการสอบเลื่อนตําแหนงภายในธนาคาร เปนตน นอกจากนี้ 

ใหพนักงานตระหนักรูถึงคุณคาของงบประมาณท่ีนํามาพัฒนาบุคลากร และใหพนักงานมีสวนรวมกับ

ธนาคารโดยการสํารองจายคาลงทะเบียนเรียนในอัตรารอยละ 50 ของคาลงทะเบียน หากผูเขารวม

โครงการฯ เรียนสําเร็จตามเง่ือนไขของจึงจะสามารถเบิกคาใชจายหลังจบหลักสูตรไดตามท่ีสํารองจาย

จริง 

 2.4 ปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการนําโปรแกรม E-Learning มาใชในองคกรไดอยาง

ประสบความสําเร็จ 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการนําโปรแกรม E-Learning มาใชใน

องคกรไดอยางประสบความสําเร็จไดแก การสรางความตระหนักรูในความสําคัญของภาษาอังกฤษท้ังตอ

ตนเองและการทํางานในองคกร นอกจากนี้ควรใหพนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตของธนาคาร เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนอุปกรณและเครือขายอินเตอรเน็ต และยังเปนการ

เพ่ิมความสะดวกในการใชงานแกผูเรียนสวนใหญ สุดทายหลังจากการเรียนรูแลวตองสงเสริมใหพนักงาน

นําความรูจากการเรียนไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกร เชน การเปนผูตอนรับแขกตางชาติท่ีเขามาศึกษา

ดูงาน การไดไปศึกษาดูงานในตางประเทศเพ่ือนําความรูมาพัฒนาองคกร หรือการพัฒนาคนท่ีเกง

ภาษาอังกฤษใหเปนวิทยากรธนาคารเพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามภูมิภาคตางๆ เปนตน  
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-Learning) โดยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและการทําแบบสอบถาม

ของพนักงาน พบวาประชากรท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันในทุกดานแบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 1. 

ความเหมาะสมของโปรแกรม เห็นสอดคลองกันวาโปรแกรม E-Learning  ท่ีใชมีความเหมาะสมท้ังใน

ดานรูปแบบและตนทุน  2. ดานสาเหตุของปญหา เห็นสอดคลองกันวาสาเหตุของปญหา ไดแก ตัวผูเรียน

ไมมีวินัยในการเรียนอยางสมํ่าเสมอ การขาดแคลนอุปกรณ และ พนักงานขาดแรงจูงใจในการเรียน 3. 

แนวทางการแกไขปญหาและนโยบายสงเสริมการเรียนรูเห็นสอดคลองกันวา ธนาคารควรสรางแรงจูงใจ

โดยนําผลการเรียนจาก E-Learning ไปเชื่อมโยงกับความกาวหนาในการทํางาน และสรางความตระหนัก

รูถึงคุณคาของงบประมาณท่ีนํามาพัฒนาบุคลากรโดยใหพนักงานมีสวนรวมกับธนาคารโดยการสํารอง

จายคาลงทะเบียนเรียน หากผานการทดสอบตามเกณฑท่ีธนาคารกําหนดก็จะไดรับเงินคืน 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาสามารถนํามาวิเคราะหโดยใชกลยุทธการตลาดภายใน แลวนํามากําหนดแนว

ทางเลือกสําหรับแกไขปญหา โดยพิจารณาดัชนีชี้วัดความสําเร็จในดานตางๆไดแก 1) ความเปนไปไดใน

การแกปญหา 2) พนักงานมีแรงกระตุนและมีความกระตือรือรนในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 3) 

งบประมาณ 4) ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ และ 5) ผลกระทบดานลบตอพนักงานและองคกร ผล

การศึกษาในครั้งนี้จึงขอเสนอแนะ 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางท่ี 1 คือ การใหพนักงานมีสวนรวมกับ

ธนาคารในการชําระคาลงทะเบียนเรียนโดยการสํารองจายคาลงทะเบียนเรียน และเม่ือเรียนสําเร็จตาม

เง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด สามารถเบิกคาใชจายหลังจบหลักสูตรไดตามท่ีสํารองจายจริง และแนวทางท่ี 2 

คือ ธนาคารนําผลการเรียนจาก E-Learning ไปเปนคะแนนพิเศษในการสอบเลื่อนตําแหนงภายใน

ธนาคาร เนื่องจากการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมลงทุนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองเพ่ือ

คุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศนั้น จะสงผลใหพนักงานเกิดจิตสํานึก ตระหนักถึงคุณคาของการใช

งบประมาณ เกิดพันธะสัญญา มีขอผูกมัด ทําใหมีความกระตือรือรน มุงม่ัน ต้ังใจในการเรียนรูพัฒนา

ทักษะดานภาษาอังกฤษของตนเองมากยิ่งข้ึน ควบคูไปกับการสื่อสารถึงโอกาสกาวหนาในอาชีพเพ่ือเปน

การกระตุนใหเกิดการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีดีอยางเสมอตนเสมอปลาย ดวยการนําผลการเรียนจาก 

E-Learning ไปเปนคะแนนพิเศษในการสอบเลื่อนตําแหนงภายในธนาคาร จะทําใหธนาคารไดมีโอกาส
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คัดเลือกบุคลากรท่ีจะข้ึนสูระดับผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะเปนแบบอยาง

ท่ีดีใหแกบุคลากรขององคกรในระยะยาวตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1. การศึกษาในครั้งตอไป ควรมีการเก็บกลุมตัวอยางท่ีมากข้ึนและกวางข้ึน เชน เก็บขอมูลจาก

พนักงานท้ังหมดท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและมีความชัดเจนมากข้ึน  

 2. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับปญหาการเรียนผานรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ท้ัง

ระบบของธนาคาร เพ่ือหาขอบกพรองท่ีมีผลกระทบตอการเรียนรูของพนักงาน สําหรับเปนแนวทางใน

การพัฒนาระบบการเรียนรูผานรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ใหสอดคลองกับความตองการ

ของบุคลากรของธนาคาร 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือเพ่ือศึกษาปจจัยสาเหตุท่ีผูกูระดับชั้นท่ี 

สามารถ ใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ไดแตไมใชบริการ กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร  สาขาทาเรือพระแทน  และเพ่ือกําหนดแนวทางทางการตลาดบริการเพ่ือเพ่ิม การใชบริการ

สินเชื่อเงินดวน (A-CASH) โดยการรวบรวมขอมูลจากท้ังแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ทําใหทราบถึง

สวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลใหผูใชบริการไมใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) คือสวน

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) มีปญหาดานการประชาสัมพันธ 

ไมมีแผนพับและใบปลิวประชาสัมพันธสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ใหกับลูกคา ไมมีการโฆษณาผลิตภัณฑ

ทางสื่อสาธารณะของสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) และไมมีการเขาถึงลูกคาผานสื่อท่ีทันสมัย เชน เว็บไซต

หรือ you tube แนวทางท่ีผูวิจัยเลือกแกปญหาขางตนคือการสงเสริมดานการตลาด โดยการแจงสิทธิให

ผูไดรับคัดเลือกลุมเปาหมายจาก รายชื่อผูมีสิทธิใชสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ผานทาง SMS มีการจัดทํา

ปายประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) จัดทําใบปลิวและแผนพับประชาสัมพันธ มีการ

สงเสริมการใช LINE Officials ของธนาคาร และแจง การใชสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ผานทางสื่อ

สาธารณะ โดยการใชวิทยุชุมชน เพ่ือใหมีการเพ่ิม การใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 

 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาดบริการ, สินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 
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Abstract 

The independent study to investigate the main factors that affect to not use A-

CASH, a product from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (Tharea Phra 

Thaen branch) of the consumer. The data were collected using questionnaires and depth 

interview about the factors affect to no use A-CASH customer. The results from this study 

indicated that three main factors were affected to not use A-CASH customer including 

The marketing mix of promotion only one channel for A-CASH customers were the main 

problems for the distribution channel. Lack of brochures, leaflets, or advertisements 

about promotion even though, the promotion was not public on modern media such as 

a website or YouTube that customers easy to access. Thus, notifying the right to the 

target group selected from the list who were eligible to apply for A-CASH product via 

SMS was used for solving the marketing mix process problems. Brochures, leaflets, and 

advertisements in mass media especially LINE Officials and community radio can access 

the large customer group. The result of this research can be used for setting guidelines 

service of marketing methods in order to increase the number of A-CASH customers. 

 

Keywords: Service Marketing Mix, A-CASH 

 

บทนํา 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

การเกษตร, 2562) เปนธนาคารท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ โดยเปนรัฐวิสาหกิจท่ีทํางานภายใตการ

กํากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค พันธกิจและวิสัยทัศนของการจัดต้ังข้ึนมาเฉพาะเจาะจง

และชัดเจน เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร

สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนดาน

การเงินใหกับผูประกอบอาชีพอยางอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มี

การดําเนินงานทางการเงินการธนาคารท้ังดานเงินฝากและดานสินเชื่อ เพ่ือใหตอบสนองความตองการ

ของลูกคาผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

ทาเรือพระแทน เปนหนึ่งในสาขาท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนสาขา



 

21 
 

ท่ีใหบริการทางดานการเงินกับลูกคาในอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย 17 ตําบล มีการ

ดําเนินการโดยมีสาขายอย 1 สาขา เพ่ือใหสามารถใหบริการกับลูกคาในพ้ืนท่ีไดอยางครอบคลุม และ

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาธนาคารไดอยางเต็มประสิทธิภาพ มีการใหสินเชื่อโดยแบงเปน 2 

ประเภทคือ การใหสินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจายหมุนเวียน การใหสินเชื่อ  เพ่ือเปนคาลงทุนในการประกอบ

อาชีพ  นอกจาก  นี้ยังมีผลิตภัณฑสินเชื่อเงินดวน  (A-CASH) เปนสินเชื่อพิเศษท่ี จัดทําข้ึนเพ่ือใหลูกคาท่ี

มีประวัติการชําระหนี้ดี  ลูกคาตามชั้นลูกคา ดีมาก (AA) ดีเยี่ยม (AAA) และ ดีเลิศ (AAA+) ไดมีโอกาส

เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและมีการพิจารณาวงเงิน การใหสินเชื่อแยกจากวงเงิน

การใหสินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจายหมุนเวียนปกติ  

การดําเนินธุรกิจในชวงระยะเวลาในชวง 3 ปท่ีผานมาพบวามีการเติบโตของสินเชื่อท่ีมี 

แนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกป แตพบวามีผลิตภัณฑสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ท่ีจัดทําข้ึนมีแนวโนมลดลงจาก

การเก็บขอมูลผานระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจหลัก ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

จากเก็บขอมูลตั้งแตป 2560-2562 โดยมีแนวโนมการใชบริการลดลงทุกป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขาทาเรือพระแทน ตองสูญเสียรายไดจากดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากการใช

บริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) และอาจสงผลตอผลประกอบการของธนาคารในอนาคต ลูกคาอาจ

ไมไดเขาถึงบริการสินเชื่อของธนาคารไดอยางครบถวนและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดตรง

ตามวัตถุประสงคของการใชเงิน จากประเด็นปญหาท่ีสงผลใหผูวิจัยมีความสนใจและใชเปนแนวคิดใน

การศึกษาแนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ทาเรือพระแทน เพ่ือใหเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ทาเรือพระแทน  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) 

         1. เพ่ือศึกษาปจจัยสาเหตุท่ีผูกูระดับชั้นลูกคาดีมาก (AA) ดีเยี่ยม (AAA) และ ดีเลิศ (AAA+) ไมใช

บริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทาเรือพระ

แทน 

         2. เพ่ือกําหนดแนวทางทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมการใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ใหกับ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทาเรือพระแทน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ถือเปนแนวความคิดทาง 

การตลาดท่ีไดรับ ความนิยมในการนํามาเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเปนอยางมาก โดยมี

แนวความคิดดังนี้ 

สวนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือสําคัญดานการบริหารการตลาด เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย โดยมีองคประกอบ 4 สวน ไดแก 1. ผลิตภัณฑ (Product) 

2. ราคา (Price) 3. ชองทางการจําหนาย (Place) และ 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler 

and Armstrong, 2014) 

สิทธิ์ ธีรสรณ (2552) และ วิทวัส รุงเรืองผล (2558) กลาววา สวนประสมทางการตลาด เปน

สวนประสมของตัวแปรทางการตลาดท่ีบริษัทควบคุม เพ่ือใหบรรลุยอดขายในตลาดเปาหมาย ตาม

แนวคิดของ McCarthy มีองคประกอบ 4 สวน คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทาง (Place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมาในป 1981 Booms และ Bitner มีการเพ่ิมองคประกอบอีก 3 

สวนคือ คน (People) สิ่งท่ีปรากฏทางกายภาพ (Physical Evidence) และ กระบวนการ (Process) 

เรียกกันวา 7 P’s 

1. ผลิตภัณฑ (Product) สิทธิ ์ ธีรสรณ (2552) และ วิทวสั รุงเรืองผล (2558) มีการ 

กลาวถึงโดยสรุป สิ่งท่ีเสนอเพ่ือสนองความตองการของลูกคา อาจเปนสิ่งท่ีจับตองได หรือบริการท่ีจับ

ตองไมได รวมถึงอาจเปนบุคคล สถานท่ี ความคิด ความพึงพอใจจากแงมุมตางๆ ของผลิตภัณฑถือเปน

หัวใจสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  

2. ราคา (Price) สิทธิ์ ธีรสรณ (2552) และ วิทวัส รุงเรืองผล (2558) มีการกลาวถึงโดย 

สรุป เปนสิ่งท่ีลูกคาตองจายเพ่ือแลกกับสินคาและบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางยืดหยุน ในการตั้ง

ราคาผูทําการตลาดตองเขาใจถึงประโยชนและคุณคาท่ีใหกับลูกคา โดยคุณคาเปนการชดเชยระหวาง

ประโยชนจากผลิตภัณฑไดรับกับเงินท่ีเสียไป โดยประโยชนอาจมากกวาแคเพียงผลิตภัณฑ หมายรวมถึง

คุณประโยชนดานบริการอีกดวย 

3. ชองทาง (Place) สิทธิ์ ธีรสรณ (2552) และ วิทวัส รุงเรืองผล (2558) มีการกลาวถึง 

โดยสรุป สถานท่ีท่ีบริษัทนําผลิตภัณฑสงตอใหกับลูกคา 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือ การสื่อสารทางการตลาด (Marketing  
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Communication) สิทธิ์ ธีรสรณ (2552) และ วิทวัส รุงเรืองผล (2558) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหลูกคา

รูจักสินคาท่ีมีอยู โดยเปนการบอกใหรูถึงสถานท่ี ท่ีจะสามารถบริโภคสินคาและบริการได โดยมี การ

โฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง โดยการตลาดท่ีเปน

กิจกรรมท่ีเปนการสนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมการตลาด 

5. การบริหารบุคลากร (People) มีการกลาวถึงโดย สิทธิ์ ธีรสรณ (2552) การบริหาร 

บุคลากร (People) คือพนักงานท่ีตองเปนผูใหบริการกับลูกคาโดยตรง ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาท่ีมี

ตอบริการโดยตรง และพนักงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการกับลูกคาเปนปจจัยหนึ่งท่ีสรางความพึงพอใจในการ

เลือกใชสินคา ดั งนั้น บริ ษัทจึง มีการบริหารพนักงานให เปนสวนชวยในการเ พ่ิมมูลค า โดย                   

การฝกอบรมพนักงาน เพ่ือใหบริการลูกคาไดอยางประทับใจ  

6. สภาพแวดลอมบริการ (Physical Evidence) มีการกลาวถึงโดย สิทธิ์ ธีรสรณ (2552)  

เปนสวนท่ีปรากฏทางกายภาพใหผูบริโภคมองเห็นและตัดสินใจซ้ือ เปนสวนท่ีสื่อสารกับผูบริโภคได

โดยตรง เชน บรรจุภัณฑ เว็บไซตของบริษัท เอกสารของบริษัท ปายโฆษณา เครื่องแบบพนักงาน เปนตน  

7. กระบวนการใหบริการ (Process) มีการกลาวถึงโดย สิทธิ์ ธีรสรณ (2552) วิธีการและ 

ลําดับข้ันตอนในการดําเนินการใหบริการลูกคา ท้ังแบบตอหนาและทางอิเล็กทรอนิกส โดยมี                       

การออกแบบเพ่ือใหควบคุมและรักษาคุณภาพของบริการ ใหเปนมาตรฐานไดตอไป  

หลักเกณฑการใหบริการผลิตภัณฑสินเช่ือเงินดวน (A-CASH) 

ผลิตภัณฑสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร,  

2562) จัดทําข้ึนเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหกับลูกคาท่ีมีประวัติการชําระหนี้ดี ซ่ึงมี

ความจําเปนตองใชเงินเพ่ือเปนคาใชจายฉุกเฉินในครัวเรือน ซ่ึงมีการพิจารณาเงินกูแยกจากวงเงินกูปกติ 

ซ่ึงมีวงเงินกูไมเกินรายละ 50,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยเทากับลูกคาชั้นดีเลิศ (AAA+) คือ อัตราดอกเบี้ย 

MRR+0.00 (MRR = 7.00) โดยผูกูตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปนลูกคาเกษตรกรมีชั้นลูกคา ดีมาก (AA) ดีเยี่ยม (AAA) และ ดีเลิศ (AAA+)  

โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีการจัดชั้นลูกคาตามตาราง 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติ โครงสรางอัตราดอกเบ้ีย และช้ันลูกคาของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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คุณสมบัติของลูกคา 
โครงสราง

อัตราดอกเบี้ย 

(รอยละ)  

อัตรา

ดอกเบี้ย

ตอป 

(MRR = 

7.00) 

ชั้น

ลูกคา 

ลูกคาสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดติดตอกัน 4 ปข้ึนไป MRR+0.00 7.00 AAA+ 

ลูกคาสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดติดตอกัน 3 ป MRR+0.75 7.75 AAA 

ลูกคาสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดติดตอกัน 2 ป MRR+1.50 8.50 AA 

ลูกคาสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 1 ป หรือเปนลูกคาใหม MRR+2.25 9.25 A 

ลูกคาผิดนัดชําระหนี้ (Default) MRR+3.00 10.00 B 

หมายเหตุ กรณีลูกคาเขาใหม ใหกําหนดประวัติการชําระหนี้เทียบเทากับลูกคาท่ีชําระหนี้ไดตามกําหนด 

1 ป และเม่ือชําระหนี้ไดตามกําหนด ใหจัดประวัติการชําระหนี้ตามข้ันบันไดขางตน ธนาคารมีการจัดชั้น

อัตราดอกเบี้ย ในวันท่ี 30 เมษายน ของทุกป 

ท่ีมา : คูมือการปฏิบัติงานสินเช่ือดานเกษตรกร เลม 1 วาดวยการรบัลูกคา ขอมูลป 2562 

 

2. ลูกคาตองไมมีหนี้คางชําระ 

3. ลูกคาตองไมเปนลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

4. ลูกคาตองมีคาธรรมเนียมในการดําเนินงาน 1% ของวงเงิน ข้ันต่ํา 100 บาทตอสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย (Concept framework) 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Concept framework) 

 

วิธีการศึกษา (ประกอบดวยกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล) 

กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ลูกคาดานสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

การเกษตร สาขาทาเรือพระแทนชั้นลูกคา AA – AAA+ ท่ียังไมไดใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ท้ัง 

17 ตําบล รวมท้ังหมด 2,842 คน โดยฝายสินเชื่อเกษตรกร คัดรายชื่อลูกคาโดยใชชั้นลูกคาไดจํานวน

ลูกคากลุมเปาหมาย โดยใชหลักการของยามาเน (Yamane) (Taro Yamane, 1973 อางใน การวิจัยทาง

ธุรกิจ, 2557) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจํานวน 

400 คน การสุมกลุมตัวอยาง (Sampling Method) โดยใชการสุมแบบสะดวก และสัมภาษณจํานวน 12 

คน โดยแบงเปนผูบริหารจํานวน 3 คน พนักงานจํานวน 3 คน และลูกคาเกษตรกรจํานวน 6 คน  

 

 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

แนวทางการตลาดบริการเพ่ือเพ่ิม

จํานวนผูใชบริการสินเชื่อเงินดวน  

(A-CASH) ของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สาขา ทาเรือพระแทน 

ใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการท้ัง 

7 เพ่ือจัดทําแบบสอบถาม และศึกษาขอมูล

จากลูกคากลุมตัวอยางเพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอ

การใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 

1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

2) ปจจัยดานราคา  

3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  

4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

5) ปจจัยดานพนักงาน  

6) ปจจัยดานกายภาพ  

7) ปจจัยดานกระบวนการ 
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ในการศึกษาครั้งนี้มีการสรางแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูล

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหทางสถิติ โดยมีข้ันตอนและลักษณะของ

แบบสอบถาม ดังนี้ 

ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. กําหนดตัวแปรท่ีตองใชในการสรางแบบสอบถาม เพ่ือใหสอดคลองกับงานวิจัย 

3. สรางแบบสอบถามโดยใชจากกรอบแนวความคิดของงานวิจัย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ หรือ

ใกลเคียงเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ลักษณะของ

แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ชั้น

ลูกคา การใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) หลักประกันท่ีใชในการกูเงิน ประเภทการทําการเกษตร 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีคําถามหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice 

Questions) จํานวน 6 ขอ แตละขอมีระดับการวัดตัวแปร จาก ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย, มนวิภา ผดุงสิทธิ์ 

และ นภดล รมโพธิ์ (2557) 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับของสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ เปน

คําถามเก่ียวกับระดับของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ เลือกใชบริการ

สินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ทาเรือพระแทน 

โดยนําคําถามและปรับใหสอดคลองจากงานวจิัยของ จิตติมา ศรีสวัสดิ์โชคชัย (2558), จรัสพร รุมชเนาว 

(2561), ยุทธศักดิ์ สีบุญเรือง (2558), ศุวดี วิเศษยา (2558) และสุรัสดา มีดวง (2558) ประกอบดวย

แบบสอบถามปลายเปดใหกรอกตัวเลขและแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยมี 5 

ระดับ โดยใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scales) 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

และการศึกษาใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพ โดยแบบ 

สัมภาษณแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ตําแหนง/ 

อาชีพ วุฒิการศึกษา และคําอธิบาย เหตุผลท่ีใช/ไมใชบริการ แนวทางท่ีสงเสริมใหใชบริการมากข้ึน  

สวนท่ี 2 สวนประสมการตลาดบริการ 7 ดานไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 
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ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

โดยใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน เพ่ืออธิบายขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยแบบสอบถามปลายเปดใหกรอก

ตัวเลขและแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยมี 5 ระดับ  

ขอมูลในแบบสอบถามสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  

สถานภาพ วุฒิการศึกษา ชั้นลูกคา การใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) หลักประกันท่ีใชใน การกูเงิน 

ประเภทการทําการเกษตร รายไดเฉลี่ยตอป และวงเงินสินเชื่อท่ีมีกับธนาคาร มาแจกแจงความถ่ีและคา

รอยละและนําเสนอในรูปตารางและคําอธิบาย 

ขอมูลในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

ประกอบดวยแบบสอบถามปลายเปดใหกรอกตัวเลขและแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scale) โดยมี 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scales) ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยมี 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดของ              

ลิเคิรท (Likert Scales) 

ระดบัคะแนน รายการเลือก ระดับความพึงพอใจ เกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ย 

5 

4 

3 

2 

1 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวย 

ไมแนใจ 

ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

4.21 - 5.00 

3.41 - 4.20 

2.61 - 3.40 

1.81 - 2.60 

1.00 - 1.80 

และเปรียบเทียบความแตกต างของคะแนนคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง โดยใช  t-test ในการ

ทดสอบความพึงพอใจ และใช การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบ

ความแตกต างท่ีมากกว า 2 กล ุม โดยความแตกต างอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร อยละ 

95 (กัลยา วานิชย บัญชา. 2546) 
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ทดสอบความสัมพันธ ระหว างปจจัยของประสมทางการตลาดบริการกับทางการตลาดบริการเพ่ือ

เพ่ิม การใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH)  โดยใช การทดสอบวิธี Duncan, s New Multiple Range 

Test (DMRT หรือ DUNCAN) 

 

ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.00  ชวงอายุ 60 ปข้ึนไป คิด 

เปนรอยละ 47.75  มีสถานภาพสมรส คิดเปน รอยละ 78.25 วุฒิการศึกษา ในระดับประถมศึกษาตอนตน 

คิดเปนรอยละ 35 ซ่ึงเปนลูกคาชั้นลูกคา AAA+คิดเปนรอยละ 57.75  และเคยใชบริการสินเชื่อเงินดวน 

(A-CASH) คิดเปนรอยละ  61   มีหลักประกันท่ีดินจํานอง คิดเปนรอยละ 55  ประกอบอาชีพเกษตร

ประเภทพืชไร คิดเปนรอยละ  61.5   รายไดเฉลี่ยตอป มากกวา 55,000 บาท คิดเปนรอยละ 57.25  

สวนใหญมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารต่ํากวา 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 61 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ท้ัง 7 ประการ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

ผลิตภัณฑสินเชื่อธุรกิจธนาคารท่ีมีสามารถตอบสนองความ

ตองการได 
4.15 0.42 มาก 

เอกสารท่ีใชในการพิจารณา ขอกูสินเชื่อ 4.16 0.55 มาก 

วงเงินสินเชื่อท่ีไดรับอนุมัติตรงตามท่ีขอ 3.98 0.59 มาก 

สัดสวนหลักประกันกับวงเงินสินเชื่อมีความเหมาะสม 4.15 0.65 มาก 

ระยะเวลาในการจายชําระคืนมีความเหมาะสม 3.75 0.92 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.04 0.16 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4 ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานราคา 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

อัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม 3.77 0.85 มาก 

อัตราคาธรรมเนียมมีความเหมาะสม 3.55 0.85 มาก 

อัตราดอกเบี้ยแขงขันกับธนาคารพาณิชยอ่ืนได 3.47 0.84 มาก 

คาธรรมเนียมจดจํานองมีความเหมาะสม 4.33 0.50 มากท่ีสุด 

มีการใชอัตราดอกเบี้ยใหอยางเหมาะสะสม สําหรับลูกคาแตละ

ชั้นลูกคา 
3.86 0.95 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.79 0.15 มาก 

 

 

ตารางท่ี 5 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

ตําแหนงท่ีตั้งของสาขาสะดวกตอการใชบริการ 4.07 0.76 มาก 

สถานท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับลูกคาท่ีเดินทางมาใชบริการ 3.97 0.78 มาก 

มีการติดตั้งปายแนะนําสวนงานท่ีใหบริการดานสินเชื่อท่ีตองการ

ติดตอไดอยางชัดเจน 
2.44 0.72 นอย 

มีชวงเวลาเปด-ปด เหมาะสม 4.21 0.62 มากท่ีสุด 

สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสมสะดวกสบาย 4.28 0.57 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 3.79 0.08 มาก 
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ตารางท่ี 6 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ เพ่ือสงเสริมการขาย

ของผลิตภัณฑ เชน พูดคุย จดหมาย โทรศัพท การไม คิด

คาธรรมเนียมการกู หรือมีสวนลดดอกเบี้ยเงินกู 

1.81 0.88 นอย 

มีการประชาสัมพันธวงเงินสินเชื่อสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 

อยางสมํ่าเสมอ 
1.59 0.65 นอยท่ีสุด 

การโฆษณาสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ผานสื่อสาธารณะ เชน 

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
1.49 0.55 นอยท่ีสุด 

มีพนักงานธนาคารใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการใชบริการ 3.99 0.55 มาก 

มีการเขาถึงลูกคาทางตรงผานสื่อท่ีทันสมัย เชน เว็ปไซต และ

โฆษณาทาง You tube 
1.48 0.54 นอยท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 2.07 0.13 ปานกลาง 

 

ตารางท่ี 7 ปจจัยดานพนักงานใหบริการลูกคา 

ปจจัยดานพนักงานใหบริการลูกคา 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 4.29 0.50 มากท่ีสุด 

พนักงานธนาคาร มีความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ให

คําปรึกษาและแกไขปญหาดานสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ไดเปน

อยางดี 

4.23 0.48 มากท่ีสุด 

พนักงานธนาคาร ใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน 4.50 0.55 มากท่ีสุด 

พนักงานธนาคาร สามารถตอบคําถาม จัดหา ขอมูล และแกไข

ปญหาไดถูกตองตรงตามท่ีลูกคาตองการ 
4.18 0.53 มาก 

พนักงานมีความสัมพันธอันดีกับลูกคาสามารถรักษาฐานลูกคา

เอาไวได  
4.17 0.48 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.03 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 8 ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

การจัดบรรยากาศภายในมีความสะอาด สวยงาม และมีแสงสวาง

เหมาะสม 
4.13 0.39 มาก 

มีการจัดพ้ืนท่ีการใหบริการตามประเภทของสินเชื่อ ทําใหใช

บริการไดสะดวก เชน ชองทางการติดตอธุรกรรมแยกออกจาก

กัน 

3.96 0.55 มาก 

ปายประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคาร อยูในตําแหนงท่ีเห็น

ไดอยางชัดเจน 
3.21 0.80 ปานกลาง 

จํานวนท่ีนั่งเพียงพอสําหรับลูกคาท่ีเขามาใชบริการสินเชื่อ 4.35 0.56 มากท่ีสุด 

ท่ีวางเอกสารเปนระเบียบ ลูกคาสามารถหยิบใชไดงาย 4.13 0.63 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.13 มาก 

 

 

ตารางท่ี 9 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

มีข้ันตอนงาย สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยาก ในการติดตอ  3.89 0.54 มาก 

สามารถติดตอขอใชบริการไดงาย 4.21 0.58 มากท่ีสุด 

จํานวนพนักงานมีมากพอในการใหบริการ 4.13 0.51 มาก 

ระเบียบหรือข้ันตอนในการใหสินเชื่อ มีความยืดหยุนอยาง

เหมาะสม 
2.92 0.88 ปานกลาง 

มีความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 4.40 0.62 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 3.91 0.13 มาก 
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ตารางท่ี 10 สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.04±0.18 b 

ปจจัยดานราคา 3.79±0.34 b 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3.79±0.78 b 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 2.07±1.08 a 

ปจจัยดานพนักงานใหบริการลูกคา 4.27±0.13 b 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 3.95±0.44 b 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 3.91±0.58 b 

เปรียบเทียบความแตกต างของคะแนนคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง โดยใช  t-test ในการ

ทดสอบความพึงพอใจ และใช การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบ

ความแตกต างท่ีมากกว า 2 กล ุม โดยความแตกต างอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร อยละ 

95 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 

ท่ีระดับความพึงพอใจ 2.07±1.08 a 

ตารางท่ี 11 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ระดับความพึง

พอใจ 

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ เพ่ือสงเสริมการขายของ

ผลิตภัณฑ เชน พูดคุย จดหมาย โทรศัพท การไมคิดคาธรรมเนียมการกู 

หรือมีสวนลดดอกเบี้ยเงินกู 

1.81±0.88 c 

มีการประชาสัมพันธวงเงินสินเชื่อสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) อยาง

สมํ่าเสมอ 
1.59±0.65 b 

การโฆษณาสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ผานสื่อสาธารณะ เชน โทรทัศน 

วิทยุ หนังสือพิมพ 
1.49±0.55 a 

มีพนักงานธนาคารใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการใชบริการ 3.99±0.55 d 

มีการเขาถึงลูกคาทางตรงผานสื่อท่ีทันสมัย เชน เว็ปไซต และโฆษณา

ทาง You tube 
1.48±0.55 a 
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สรุปผลการศึกษา  

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลชวยใหทราบถึงสาเหตุหลักและสวนประสมทางการตลาด

บริการ (Service Marketing Mix) ท่ีสงผลใหผูใชบริการไมใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) คือ ปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดของบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) โดยมีปญหาดานการโฆษณาสินเชื่อเงิน

ดวน (A-CASH) ผานสื่อสาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และมีการเขาถึงลูกคาทางตรงผาน

สื่อท่ีทันสมัย เชน เว็ปไซต และโฆษณาทาง You tube 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยในขางตนพบวาสวนประสมทางการตลาดบริการหลายปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิม

จํานวนผูใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) แนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชบริการสินเชื่อเงินดวน 

(A-CASH) คือปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

ทาเรือพระแทน จากการทําวิจัยพบวาลูกคาจํานวนมากมีความคิดเห็นตรงกันวาธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร สาขาทาเรือพระแทน ไมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เพ่ือให

จํานวนผูใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) เพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นควรจัดการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ

สินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ผานชองทางตางๆ เชนการสงจดหมายแจง  การโทรศัพท หรือหาชองทางเพ่ือ

การติดตอ เพ่ือใหลูกคาท่ีไดรับสิทธิ์ไดทราบถึงโอกาสในการเขาถึงบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ของ

ตนเอง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทาเรือพระแทน ไมมีปายประชาสัมพันธ

สินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ของธนาคาร อยูในตําแหนงท่ีเห็นไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีใหมีการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเชื่อเงินดวน  (A-CASH)  ในรูปแบบปาย  ไวนิลพรอมขาตั้งประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑภายในธนาคารใหเพ่ิมมากข้ึน จัดทําแผนพับหรือใบปลิวประชาสัมพันธสินเชื่อเงินดวน (A-

CASH) ถือเปนการใชกลยุทธเชิงปองกัน ในการประชาสัมพันธ เพ่ือใหลูกคาไดมีโอกาสศึกษาและ

ตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) เพ่ิมมากข้ึนควรมีการโฆษณาสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 

ผานสื่อสาธารณะ มีการประชาสัมพันธผานทางวิทยุทองถ่ินเพ่ือใหเขาถึงลูกคา เพ่ิมการเขาถึงลูกคา

ทางตรงผานสื่อท่ีทันสมัย เชน เว็ปไซต และโฆษณาทาง You tube เพ่ือใหสามารถสื่อสารกับลูกคา

กลุมเปาหมายไดในทุกชวงวัย เพ่ือเปนการรองรับลูกคาในกลุมใหม เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสามารถเพ่ิม

จํานวนผูใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ไมวาจะเปนลูกคาท่ีเคยใชบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 

หรือไมเคยใชบริการก็ตาม  
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ขอเสนอแนะ 

1. การวิจัยสําหรับกลยุทธเพ่ือหาลูกคาทดแทนลูกคาชวงอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ใหมีการใช

บริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายบริการสินเชื่อเงินดวน (A-CASH) 
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การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี เอ่ียม

ละออภักดี อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไข

เนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ 

ขอขอบคุณผูอํานวยการหลักสูตร อาจารย ดร.ศุภสัณห ปรีดาวิภาต ผูอํานวยการสาขา ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สวรส ศรีสุตโต และคณะอาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมถึงพ่ีและเพ่ือน

นักศึกษามหาบัณฑิตทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและใหความชวยเหลือในการศึกษาคนคนวาอิสระตลอดมา 

รวมถึงเจาหนาท่ีของหลักสูตร MBA Online ทุกทานท่ีชวยประสานงานเพ่ือการจัดทําการศึกษาคนควา

อิสระเรื่องนี้สําเร็จ 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.อานนท วันลา คุณพอ คุณแม และครอบครัว ท่ีคอย

สงเสริมและสนับสนุน ตลอดจนเปนกําลังใจ เอาใจใส และใหความชวยเหลือ ตลอดระยะเวลาท่ี

ทําการศึกษาคนควาอิสระ สุดทายนี้ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่ง วาการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้จะเปน

ประโยชนตอธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผูท่ีสนใจ 
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แนวทางการเพ่ิมยอดรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม 

ของ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี 

An approach to increase service income and fee of bank for Agriculture 

and Agricultural Cooperatives 

 

กมลภรณ โตสัจจะ0

1 และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร1

2 

Kamonporn Tosutja1 and Wanrapee Banchuenvijit2 

 

บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือหาสาเหตุจากพฤติกรรมการใชบริการท่ีสงผลตอยอด

รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี และเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดรายได

คาบริการและคาธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี ผูศึกษาปจจัยภายนอก โดยใชแบบสอบถามท่ี

เก่ียวของกับพฤติกรรมการใชบริการภายในสาขา ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี จากลูกคา 100 คน  ปจจัยภายใน 

โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารท่ีเก่ียวของกับรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการจํานวน 6 คน  

ประกอบกับการใชขอมูลงบการเงินและรายงานยอดรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ ธ.ก.ส.สาขา

ปทุมธานียอนหลัง 3 เดือน ผลการการศึกษาบพบวาพฤติกรรมของลูกคาท่ีมาใชบริการ ธ.ก.ส.สาขา

ปทุมธานีสวนใหญ จะใชบริการเฉพาะการฝากเงิน – ถอนเงินเทานั้นแตมีความพึงพอใจในการใชบริการ 

นอกจากใชบริการธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรแลวนั้น ลูกคาจะเลือกใช

ธนาคารกรุงไทย  ปจจัยภายในเกิดจากพนักงานมีภาระงานท่ีมากเกินไปทําใหขาดนําเสนอผลิตภัณฑของ

ธนาคาร การพัฒนาของเทคโนโลยี ทําใหไมมีรายไดจากการรับบริการในสํานักงาน ขอมูลงบการเงิน

แสดงใหเห็นวารายไดมีการกระจุกตัวในบางประเภท ทําใหสามารถหารายไดจากสวนอ่ืนๆท่ีมีปริมาณ

นอยได 

  

คําสําคัญ : รายไดคาธรรมเนียมและบริการ ,  เทคโนโลยี , พฤติกรรมผูบริโภค 
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Abstract 

This research aimed to study the cause of consumer behavior that affects the 

services fee of BAAC, PathumThani And to find the solution to increase the income of 

BAAC, Pathum Thani, using a questionnaire with one hundred volunteered customers to 

find out external factors, and find out internal factors using in-depth interviewing with 6 

executives who associated with services income and fees, together with financial 

statements dating back three months. The result pointed out that the majority of 

customers only using a deposit and withdraw services, and the numbers of customers 

using internet banking are also increased. Customers tend to contact the bank one to 

three times a month. Internal factors is the amount of workload for officers that affect 

the efficiency of working such as products advertisement and technology development 

which can increase services income. Financial statements also show that there is 

Concentration in some categories that affect a small amount of income. 

 

Keywords: Fees and service income , Technology , consumer behavior 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนธนาคารเฉพาะกิจท่ีประกอบกิจการเนนการ

ใหสินเชื่อดานเกษตรกร ซ่ึงมีรายไดจากดอกเบี้ยเงินกู และ รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย ในปจจุบันมีแนวโนมท่ี

ลดลง จากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปลี่ยนไป จากเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน โดยมีการบริการโอนเงินทาง 

Internet banking มีการยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางธนาคาร ทําใหรายไดสวนนี้หายไปมาก 

ธนาคารจึงไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมสงผลตองบการเงิน โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขาปทุมธานีไดรับผลกระทบทําใหขาดทุนตอเนื่อง ติดตอกัน 3 ป ในป 2559 

ขาดทุน 50 ลานบาท ป 2560 ขาดทุน 147 ลาน ป 2561 ขาดทุน 99 ลาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีการ

ขาดทุนตอเนื่อง มีแนวโนมท่ีจะลดลงเรื่อยๆ 

ดังนั้นการคนควาอิสระครังนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือหาสาเหตุจากพฤติกรรมการใชบริการ ธ.ก.ส.สาขา

ปทุมธานี และศึกษาหาแนวทางการแกไขใหสาขาสามารถสรางรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการท่ี

เพ่ิมข้ึน สรางกําไรใหกับสาขาและเพ่ิมสภาพคลองใหดีข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือหาสาเหตุจากพฤติกรรมการใชบริการท่ีสงผลตอยอดรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.

สาขาปทุมธานีลดลง  

2.เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี 

ปฎิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมยอดรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาใชทฤษฎีในการคนควาอิสระครั้งนี้ดังนี้ 

1.รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย หมายถึง รายไดท่ีเกิดจากการบริการดานอ่ืนๆท่ีไมไดเกิดจากดอกเบี้ยเงินกู 

เชนรายไดจากการทําบัตรอิเล็กทรอนิกส คานายหนา คาธรรมเนียมการโอนเงิน 

 ธนาคารแหงประเทศไทย(2553) รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย หมายถึง รายไดจากคาบริการ 

คาธรรมเนียม  และรายไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายไดดอกเบี้ยเงินกู  

 สามารถแบงออกเปน 4 หมวดใหญๆไดดังนี้ 

 1) รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการดานเงินฝาก เกิดจากรายไดในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

เชน คาธรรมเนียมการรับฝากเงิน คาธรรมเนียมการรักษาบัญชี คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวาง

ธนาคาร คาธรรมเนียมการโอนเงินตางสาขา  คาธรรมเนียมการจําหนายบัตรเงินสด คาธรรมเนียมการ

ออกเช็ค คาธรรมเนียมการซ้ือเช็ค เปนตน 

2) รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการดานสินเชื่อ เกิดจากการทําธุรกรรมดานสินเชื่อ เชน 

คาธรรมเนียมการวิเคราะหโครงการสินเชื่อ คาธรรมเนียมการจดจํานองท่ีดิน เปนตน 

 3) รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการดานบัตรเครดิต เกิดจากรายไดการทําธุรกรรมเก่ียวกับบัตร

อิเล็กทรอนิกส เชนการออกบัตรเดบิต การออกบัตร ATM คาธรรมเนียมรายปของการบริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส 

 4) รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการดานอ่ืน เกิดจากรายไดท่ีนอกเหนือจากรายไดในธุรกิจของ

ธนาคาร เชน คาถายเอกสาร คาขายสินคาเสื่อมสภาพของธนาคาร เปนตน 

2.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
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 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 18) ใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือ ใช และประเมินผล ของสินคาและบริการท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ ในผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ 

ซ่ึงมีผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคมีประโยชนทางการตลาด 3 ประการ ดังนี้ 

1. ชวยใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

2. ชวยใหกําหนดกลยุทธการพัฒนาตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ชวยใหทราบความตองการของลูกคาอยางแทจริง แลวสามารถปรับสินคาและบริการใหตอบสนอง

ความตองการของลูกคาได ภายใตความสามารถของธุรกิจ 

3.แผนผังกางปลา(Fish Bone Diagram)หรือเรียกเปนทางการวาแผนผังสาเหตุและผล (Cause 

and Effect Diagram)  

 แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุ

ท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผล 

ในชื่อของ “ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)” เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาท่ีเหลือแต

กาง หรือหลายๆ คนอาจรู จักในชื่อของแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรับการพัฒนาครั้งแรก

เม่ือป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นายสิรศักดิ์ ฐากูรจิรนนท (2553) เรื่อง การกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมและ

บริการ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาบิ๊กซี รังสิต 

 งานวิจัยนี้ผูศึกษาไดประสบปญหารายไดของสาขาไมเพียงพอตอคาใชจายของสาขาวัตถุประสงค

ของการศึกษาเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการกับสาขา การศึกษา

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาเก็บขอมูล ผลการศึกษา

พบวากลุมลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุตั้งแต 31- 40 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

อาชีพพนักงานบริษัท ระดับรายไดประมาณ 20,001 – 30, 000 บาท โดยกลุมลูกคาไมทราบวามี

ธนาคารกรุงไทยเปดใหบริการท่ีสาขาหางสรรพสินคาบิ๊กซี รังสิต และกลุมลูกคาท่ีเคยเขามาใชบริการไม

คอยพอใจ ในการบริการท่ีลาชาพนักงานมีจํานวนนอย เครื่องอัตโนมัติมีจํานวนนอย และขัดของบอย ทํา

ใหผูศึกษาเสนอแนวทางแกปญหา 2 กลยุทธ คือ 1.การพัฒนาตลาด โดยสาขาจัดทีมงานเดินตลาดลง
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พ้ืนท่ีภายในหางสรรพสินคาฟวเจอรพารครังสิต และบิ๊กซีรังสิต 2.กลยุทธการปรับปรุงการพัฒนาการ

ใหบริการใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน สวนดานอ่ืนๆ ก็พัฒนาใหดียิ่งข้ึน 

 นายศุภราช ปติเลิศคุณา (2554) เรื่อง ปจจัยท่ีผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียมและบริการของ

ธนาคารพาณิชยไทย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

ธนาคารพาณิชยไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายครึ่งปของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนใน

ประเทศ วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาอธิบายรายละเอียด โดยนําเอาปจจัยตางๆท่ีคาดวาจะมีผลกระทบ

ตอรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคารพาณิชยไทยมาสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติ  ผล

การศึกษาแนวโนมของรายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารพาณิชยไทย มีอัตราเปลี่ยนแปลงทีจะ

ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากปริมาณเงินใหสินเชื่อและปริมาณเงินรับฝาก อันเปนแหลงสําคัญท่ีกอใหเกิด

รายไดคาธรรมเนียมและบริการเปลี่ยนแปลงในทิศทางปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน เปนไปตามสมมุติฐานท่ีวางไว 

 นางสาวสุกัญญา บุญโพธิ์ (2554) เรื่องการวางแผนกลยุทธเพ่ือชวยเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียม 

(Non – Interest) จากการใหบริการ KTB Online ดวยเทคนิคสุนทรียสาธก กรณีศึกษาของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขากระนวน จังหวัดขอนแกน 

ผูศึกษาประสบปญหาสภาวะการแขงขันทางธุรกิจสูง สวนแบงทางการตลาดตกตํ่า อีกท้ังรายได

ดอกเบี้ยมีความเสี่ยงสูงในการผิดนัดชําระหนี้ จึงศึกษาหากลยุทธเพ่ือชวยเพ่ิมรายได โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาสภาพการณ จุดแข็ง และโอกาสในปจจุบันของธุรกิจธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน โดยใช

เครื่องมือการศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ สุนทรียสาธก ใชการสัมภาษณ

ประสบการดานบวกในการใชบริการ KTB – Online ผลการศึกษาจากการดําเนินโครงการในชวง

ระยะเวลาตั้งแต 1 มีนาคม 2554 จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2554 ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนพบวา 

รายไดจากคาธรรมเนียมจากการใหบริการ KTB Online เพ่ิมข้ึน 2 ลานคิดเปนรอยละ 25 ของเปาหมาย

ท่ีวางไวท้ังป 2554 

 

วิธีการศึกษา 

1.กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก พนักงานฝายกลยุทธและรายได 1 ทาน ผูจัดการ

สาขาปทุมธานี 1 ทาน ผูชวยผูจัดการสาขาปทุมธานี 2 ราย หัวหนาสินเชื่อ 1 ราย หวัหนาการเงิน 1 ราย 
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เนื่องผูใหขอมูลดังกลาวเปนผูท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการสรางรายไดคาธรรมเนียมและคาบรกิารของ

ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี  

กลุมตัวอยางสําหรับวิจัยเชิงปริมาณ ไดเลือกลูกคาท่ีมาใชบริการภายในสาขาปทุมธานี จํานวน 

100 คน โดยใชลูกคาท่ีมารับบริการในชวงวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 

2.การเก็บรวบรวมขอมูล  

ใชการเก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ จากรายงานรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการยอนหลัง 3 

เดือน  และงบการเงินของ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี ยอนหลัง 3 ป  

ใชการเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยแบงออกเปน 2 สวน  

1) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลภายนอกดานลูกคา ซ่ึงแบบสอบถามมีการปรับปรุงให

สอดคลองกับ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี จากงานวิจัยของนายสิรศักดิ์ ฐากูรจิรนนท (2553) เรื่อง การกําหนด

กลยุทธในการเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาบิ๊กซี 

รังสิต   

2) ใชการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารในการเก็บขอมูลภายใน โดยการสัมภาษณ ผูจัดการสาขา

ปทุมธานี ผูชวยผูจัดการสาขาปทุมธานีดานการเงิน ผูชวยผูจัดการสาขาปทุมธานีดานสินเชื่อ หัวหนา

สินเชื่อสาขาปทุมธานี หัวหนาการเงินสาขาปทุมธานี โดยบทสัมภาษณนั้นใชการอางอิงคําถามจาก

แบบสอบถามฝายกลยุทธและนโยบาย เรื่องแบบสํารวจความคิดเห็นสาเหตุของรายไดคาธรรมเนียมและ

คาบริการท่ีลดลง 

3.การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ใชขอมูลรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการยอนหลัง 3 เดือน ใช

ขอมูลรายไดคาธรรมเนียบและคาบริการดานตางๆ หาความสอดคลองกัน ของรายไดคาธรรมเนียมและ

คาบริการมาจากสวนไหนมากท่ีสุดและ สวนไหนนอยท่ีสุด  

 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือหาสาเหตุของปญหา  

โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ดานไดแก 

3.1 วิเคราะหปจจัยภายนอก ใชแบบสอบถามพฤติกรรมการใชบริการธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตรสาขาปทุมธานีและระดับความพึงพอใจในการรับบริการ ไดนําแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณพรอมหาคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม Cronbach’s Alpha 

และนําไปประมวลผลขอมูล  โดยใชสถิติในการวิเคราะหสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 
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1) แบบสอบถามสวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดวยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) 

2) แบบสอบถามสวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการผลิตภัณฑของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดวยการหา

คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3) แบบสอบถามสวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการรับบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรสาขาปทุมธานี ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดวย

วิธีการหาคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.2 วิเคราะหปจจัยภายในจากการสัมภาษณผูบริหารในสํานักงาน 5 ทาน และสวนงานท่ีเก่ียวของใน

สํานักงานใหญ เพ่ือทราบขอมูลท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะห ในการกําหนดปญหาและสาเหตุของปญหา

ในแผงผังกางปลา 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผูศึกษาตองการทราบสาเหตุของปญหารายไดคาธรรมเนียมและคาบริการท่ีลดลง และหาแนว

ทางการแกไข ไดผลการศึกษาดังนี้  

1.ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 61 มีอายุระหวาง 41-60 ป รอยละ 50  มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 36 มีรายไดสวนบุคคล ไมเกิน 15,000 บาท รอยละ 54 ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 28   

1.2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการผลิตภัณฑของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใชบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สาขาปทุมานี 1-3 ครั้งตอเดือน ไมเขาใช A-mobile เลยภายใน 1 เดือน โดยจะเลือกใชบริการ

ธนาคารกรุงไทย เพราะการบริการของพนักงาน หากมาใชบริการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร จะเลือกใชบริการ ฝาก – ถอน และจะเลือกใชในชวงเวลา 10.01 น.-11.30 น. เทานั้น จะ

เห็นไดวาดวยพฤติกรรมการใชบริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรลูกคามีความ

คาดหวังในการใชบริการเพียง การทําธุรกรรมฝาก – ถอน  
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1.3 ขอมูลความพึงพอใจในการรับบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขา

ปทุมธาน ีจากแบบสอบถามจะเห็นไดวา 

ปจจัยนําเขา คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

Item – to – total 

correlation 

การแปลผล 

ดานธุรกรรมการเงิน 

1.การรับฝากเงิน 

 

4.05 

 

0.96 0.63 

 

มาก 

2.การถอนเงิน 4.09 1.11 0.60 มาก 

3.การเปด – ปด บัญชี 3.80 1.30 0.65 มาก 

4.การจายเงินกู 3.51 1.57 0.65 มาก 

5.การชําระหน้ี 3.55 1.53 0.70 มาก 

ดานการใหบริการของพนักงาน 

6.มีมารยาทพูดจาสภุาพ กลาวทักทาย อําลา 

ขอบคุณลูกคา 

 

 

4.28 

 

 

1.05 0.75 

 

 

มากท่ีสุด 

7.ช้ีแจงขอสงสัยอยางชัดเจนและเต็มใจ 4.21 1.03 0.75 มากท่ีสุด 

8..ใหความสําคญัลูกคาเทาเทียมกันไมเลือก

ปฎิบัต ิ

 

4.26 

 

1.03 0.85 

 

มากท่ีสุด 

9.แตงกายสะอาด สภุาพ เปนระเบียบ

เรียบรอย 

 

4.36 

 

1.00 0.80 

 

มากท่ีสุด 

10.มีความรอบคอบละเอียดถ่ีถวน บริการดวย

ความถูกตองและรวดเร็ว 

 

4.21 

 

1.09 0.80 

 

มากท่ีสุด 

ดานอาคารสถานท่ี 

11.สถานท่ีใหบริการสะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอย 

 

 

4.39 

 

 

0.86 0.80 

 

 

มากท่ีสุด 

12.สถานท่ีอยูในทําเลท่ีเดินทางมาติดตอ

สะดวก 

 

4.27 

 

0.90 0.75 

 

มากท่ีสุด 

13.ท่ีน่ังรอรับบริการเพียงพอ 4.28 0.91 0.75 มากท่ีสุด 

14.หองนํ้าสะอาดและเพียงพอ 3.98 1.15 0.73 มาก 

รวม 4.09 1.11 0.95 มาก 
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จากการสอบถามทําใหทราบความพึงพอใจในการรับบริการลูกคา ของ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี มี

ความพึงพอใจในดานการทําธุรกรรมอยูในระดับมาก พึงพอใจในการใหบริการระดับมากท่ีสุด พึงพอใจใน

ดานอาคารระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมลูกคาพึงพอใจในการใหบริการ สถานท่ี  

2. ผลการศึกษาจากการสัมภาษเชิงลึก 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารภายในสวนงาน พบวา ผูบริหารใหความเห็นท่ีตรงกันวา 

พนักงานมีภาระงานท่ีมากเกินไปทําใหขาดความกระตือรือรนในการแนะนําผลิตภัณฑของธนาคาร ท่ี

กอใหเกิดรายไดคาธรรมเนียมและบริการ ดวยปริมาณลูกคาท่ีพนักงานตองเรงบริการใหรวดเร็ว ถูกตอง 

จึงทําใหไมสามารถใชเวลาท่ีจะแนะนํา ผลิตภัณฑของธนาคารได และดวยกระบวนการทํางานท่ีซับซอน

มากเกินไปในการใหสินเชื่อของธนาคาร จึงทําใหไมสามารถสรางรายไดจากคาธรรมเนียมสินเชื่อได 

จากการสัมภาษณเชิงลึกสวนงานท่ีเก่ียวของในสํานักงานใหญ พบวาการโอนเงินระหวางธนาคาร

ผาน Internet banking ของแตละธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารผูขอโอน จาย

คาธรรมเนียมใหแกธนาคารผูรับโอน รายการละ 2.30 บาท ตอรายการ 

จากการศึกษาขอมูลยอนหลังผลประกอบการรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ พบวารายได

คาธรรมเนียมมีการลดลงอยางตอเนื่อง เห็นจาก เม่ือนํารายไดคาธรรมเนียมและคาบริการในเดือน 

สิงหาคม พ.ศ.2562 เทียบกับ เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2562 มีการลดลงของรายไดดังนี้ หมวดท่ี 1 รายได

คาบริการและคาธรรมเนียมดานเงินฝาก ลดลง 152.10 % หมวดท่ี 2 รายไดคาบริการและคาธรรมเนียม

ดานสินเชื่อ ลดลง 6.90 % หมวด 3 รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรับเงินแทนสถาบันอ่ืน – ระบบ 

Payment เพ่ิมข้ึน 8.46 % หมวด 4 รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรับเงินแทนสถาบันอ่ืน – ระบบ 

SPIN เพ่ิมข้ึน 31.29 % หมวด 5 รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมดานบริการเสริมอ่ืนๆ คงท่ี 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

1.สรุปผลการศึกษา  

1.1.ดานปฐมภูมิ  

จากการใชแบบสอบถามลูกคาพบวาลูกคาสวนใหญท่ีใชบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61 มีชวงอายุ 41 – 60 ป อยูในชวงชีวิตใกล

เกษียณแสดงวาตองการเก็บออมเงินท่ีจะใชจายใหนอยลง ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ

เกษตรกรรม มีรายไดไมเกิน 15,000 บาท แสดงวาเปนเกษตรกรรมท่ีมีความรูความสามารถ โดยมี

พฤติกรรมการใชบริการผลิตภัณฑของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ดังนี้ จะใชบริการ 
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1 -3 ครั้งตอเดือน และไมเคยใชบริการ A-Mobile เลย แตเลือกใชธนาคารกรุงไทย เพราะ การใหบริการ

ของพนักงาน รวดเร็ว สุภาพ ยิ้มแยม รอบคอบละเอียดถ่ีถวน โดยจะมาใชบริการของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปทุมธานี ดวย 3 บริการท่ีใชบอยท่ีสุดไดแก ฝากเงิน ถอนเงิน 

และบริการดานสินเชื่ออ่ืน (ชําระหนี้ ไถถอนจํานอง บัตรสินเชื่อเกษตร) มักจะมาใชบริการในชวง 10.01

น.-11.30น. มีการรับบริการโดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานการบริการของพนักงานและสถานท่ี แต

มีความพึงพอใจมากในดานธุรกรรมดานการเงิน 

จากการสัมภาษณเชิงลึกพบปญหาท่ีสงผลใหรายไดคาธรรมเนียมลดลง ดานพนักงานไมมีความ

กระตือรือรนในการนําเสนอผลิตภัณฑ เทคโนโลยีท่ีมาทดแทนระบบงานเดิมๆ กระบวนการทํางานท่ี

ซับซอน สถานท่ีไมสะดวกตอการรับบริการเชนท่ีจอดรถ หองน้ํา 

1.2.ดานทุติยภูมิ 

จากขอมูลรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการยอนหลัง 3 เดือน พบวารายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมสวนใหญอยูในหวมดท่ี 1 รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมดานเงินฝาก สงผลใหกระทบ

ตอรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรวมอยางมาก เพราะการศึกษาพบวามีรายไดท่ีลดลง 152.10 % 

 โดยผูศึกษาไดเลือกแนวทางการแกไขไว 3 แนวทางดังนี้ 

1.2.1 มอบหมายเปาการหารายไดคาธรรมเนียมและคาบริการใหแกพนักงานรายบุคคล เพ่ือ

สรางใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการทํางานมากข้ึน พยายามนําเสนอผลิตภัณฑของธนาคารให

ลูกคาทุกราย ดวยการออกหนังสือเชิญชวนสงไปตามบานลูกคา ใชงบประมาณ 1,520 บาท 

1.2.2 ปรับกระบวนการหารายไดคาธรรมเนียมและคาบริการในรูปแบบอ่ืนๆ จากปญหาท่ีเกิด

จากลูกคาไมมาติดตอใชบริการภายในสาขา จึงปรับการสรางรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ โดยการ

ใชเทคโนโลยีและความสัมพันธอันดีท่ีมีตอสวนราชการตางๆ ดวยการใหลูกคาใชบริการ A-mobile มาก

ข้ึน และใหสมาชิกอาสาสมัครหมูบานท่ีอยูภายใตความดูแลของพนักงาน สมัครประกันอุบัติเหตุ (PA) ใช

งบประมาณ 9,600 บาท 

1.2.3 จัดโปรโมชั่นชําระดีมีลุนโชค เพ่ือกระตุนใหลูกคามาใชบริการภายในสาขามากข้ึน โดยการ

ใชบริการของลูกคาหากทําใหเกิดรายไดคาธรรมเนียม ทางสาขาจะมีของรางวัลเล็กๆ นอยๆ ให จากการ

จับรางวัล ใชงบประมาณ 15,100 บาท 

ดวยท้ัง 3 แนวทางการแกไขปญหารายไดคาธรรมเนียมและคาบริการท่ีลดลง ผูศึกษาไดเลือกใช

แนวทางท่ี 2 เพราะวาสามารถลดปริมาณงานของพนักงานในสาขาได ประกอบกับสอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐบาล ท่ีเขาสูสังคมไรเงินสด และเกิดความประทับใจในการใหบริการจากสวนงานราชการในการ
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ออกไปบริการนอกสถานท่ี ดวยแผนปฎิบัติงานโดยการใหพนักงานสินเชื่อท่ีลูกจักลูกคาในเขตรับผิดชอบ

ของตนเองเปนอยางดี ไปรับสมัครรานคา ใหใช QR Code เพ่ือสรางรายไดในการโอนเงินเขาบัญชีของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ใหพนักงานการเงินไปเชิญชวนและรับสมัครสมาชิก

อาสาสมัครหมูบาน ในการทําประกันอุบัติเหตุทุกสัปดาหท่ี 2-3 ของเดือน ซ่ึงเปนชวงท่ีมีปริมาณของ

ลูกคาท่ีใชบริการภายในสาขาจํานวนไมมาก โดยจะมีการวางแผนหมุนเวียนไปยังสถานีอนามัยตางๆ และ

จะแจงใหสาธารณสุขประจําตําบลทราบเพ่ือประชาสัมพันธใหลูกคามาใชบริการ  

จากสรุปผลการศึกษาและแนวทางการแกปญหาของรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ หาก

ปฎิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดไวไดคาดการณวาจะสรางรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการไดจากการใช 

QR Code รานคา 300,000 บาท การทําประกันอุบัติเหตุอาสาสมัครหมูบาน 128,000 บาท การกูเงิน

ดวน 750,000 บาทรวม1,178,000 บาท และยังสงผลตอดานพนักงานจะมีภาระงานท่ีนอยลง ทําใหมี

เวลาในการนําเสนอผลิตภัณฑ ลูกคาท่ียังมาใชบริการภายในสาขาเกิดความประทับใจในการบริการท่ี

รวดเร็ว ท่ีจอดรถของสํานักงานมีพ้ินท่ีไวรองรับลูกคาเพ่ิมข้ึน 

 

2. ขอเสนอแนะ  

ผูศึกษาไดเสนอแนวทางในการแกปญหารายไดคาธรรมเนียมและคาบริการท่ีลดลง โดยการปรับ

กระบวนการหารายไดคาธรรมเนียมและคาบริการในดานอ่ืนๆ ดวยวิธีการเนนลูกคาในกลุมรานคา ใหใช 

QR code เพ่ือใหลูกคาท่ีมาซ้ือสินคาจายเงินเพ่ือชําระคาสินคาและบริการ ธนาคารจะไดรายได

คาธรรมเนียมในสวนนี้รายการละ 2.30 บาท เงินของรานคาจะอยูในระบบบัญชีของธนาคารเม่ือชําระคา

สินคาและบริการ คาสาธารณูปโภคตางๆ รานคาก็จะชําระผาน A-Mobile ธนาคารจะไดรายไดจากการ

หักเงินชําระคาสินคาและบริการรายการนั้นๆ ข้ันต่ํารายการละ 5 บาท  

ใชการเขาถึงลูกคามากข้ึนโดยใชความสัมพันธอันดี ท่ีธนาคารมีกับกลุมอาสาสมัครหมูบาน โดย

การออกไปรับบริการทําประกันอุบัติเหตุใหแก อาสาสมัครหมูบาน เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการทํางาน

อาสาสมัครหมูบาน  

จากการแนวทางการแกปญหาคาดวานาจะสรางรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 1,178,000 

บาท  

 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  
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การศึกษาครั้งนี้มีการใชขอมูลแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก และขอมูลยอนหลังเปน

เครื่องมือในการวิเคราะห ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาอัตราสวนทางการเงิน จากงบการเงิน

ของกิจการประกอบดวย ซ่ึงจุดออนของปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการอาจจะเกิดจากคาใชจาย

ตอรายไดของกิจการเองก็ได 
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แนวทางแกปญหาการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก

1/1 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขากาญจนบุรี   The Ways 

to Solve the Customer Cancellation Problem for MOB RAK 1/1 of Bank 

for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)                             

in Kanchanaburi Branch 

ธนวัน  ทับทิมชัย0

1     

Tanawan Tubtimchai1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาการยกเลิกการใช

บริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1ของ ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี วัตถุประสงคของ

การศึกษา เพ่ือใหธนาคารไดทราบถึงปญหาท่ีลูกคายกเลิกการใชผลิตภัณฑ และเปนการหาแนวทางการ

แกปญหาในการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 ของ ธ.ก.ส.สาขา

กาญจนบุรี โดยใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือกลุมพนักงาน ของ ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี จํานวน 8 ราย เก็บ

ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก และกลุมลูกคาท่ีใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1 ของ 

ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี จํานวน 242 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพบวาปญหาท่ี

สงผลใหลูกคายกเลิกกรมธรรมผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตธกส.มอบรัก1/1คือลูกคาไมไดรับเอกสาร

หรือการแจงเตือนจากธนาคารลวงหนาในการใหมาตอกรมธรรม สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ยกเลิกการใชผลิตภัณฑคือ ผลประโยชนท่ีลูกคาไดรับเม่ือเทียบกับคาเบี้ย  ราคาของเบี้ยประกันท่ีปรับ

เพ่ิมตามชวงอายุ ชองทางในการสงชําระเบี้ยท่ีมีไมหลากหลาย แผนพับหรือสื่อประชาสัมพันธท่ีมีอยู

ภายในธนาคาร ดานพนักงานตองสามารถสื่อสารใหลูกคาเขาใจในรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ การแจง

เตือนกอนครบกําหนดตออายุกรมธรรม และภาพลักษณของธนาคารตองมีความนาเชื่อถือและม่ันคง โดย

เลือกแนวทางท่ีใชในการแกปญหา คือ การพัฒนาดานการแจงเตือนการครบกําหนดชําระลวงหนาพรอม

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail tanawan.tu@baac.or.th 
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จัดทําบัตรประจําตัวสําหรับผูใชผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1  เพ่ือเปนการเตือน

และสรางการรับรูใหกับลูกคา 

 

คําสําคัญ :  ธ.ก.ส.มอบรัก1/1, สวนประสมทางการตลาด 

 

 

Abstract 

The objectives of this independent study were to identify the problem of 

customer cancellation for BAAC Mob Rak1/1 and to determine the solutions for the 

foresaid problem for Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) in 

Kanchanaburi Branch. Data were collected from two groups of the sample. The sample 

consisted of 8 employees of BAAC in Kanchanaburi Branch.   Data were collected through 

in-depth interview. The second group of the sample was 242 customers who have ever 

used the service of BAAC Mob Rak1/1 in BAAC, Kanchanaburi Branch.    A questionnaire 

was used as a research instrument. The results indicated that the most common problem 

causing customer cancellation for BAAC Mob Rak1/1 was customer’s inability to receive 

written documents or notice in advance about insurance policy renewal. A marketing mix 

factors affecting customer cancellation for insurance policy included undesired benefits 

received, compared to premiums paid, the increasing price of the insurance premiums  

with age range, less variety of payment, brochures or public relations media available 

within the bank, employees’ ability  to communicate  to customers about the details of 

the product, notification before the expiration of the policy renewal, and the requirement 

of reliable and stable bank image. The solutions of this problem included early payment 

notification should be developed and identification card for users of BAAC Mob 

Rak1/1should be provided to build customer awareness. 

Keywords: BAAC MOBRAK 1/1, Marketing Mix 
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บทนํา 

ธ.ก.ส.เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังซ่ึงมีรูปแบบ

การใหบริการท้ังดานเงินฝากและดานสินเชื่อ ซ่ึงผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.  มอบรัก1/1เปน

กรมธรรมการฝากเงินสงเคราะหแบบคุมครองสินเชื่อแกลูกคาผูกูของธนาคารเพ่ือการคุมครองชีวิตและ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามเง่ือนไข โดยกรมธรรมมีระยะเวลาคุมครอง 1 ป จํานวนเงินทุนสงเคราะห

สูงสุด 500,000 บาทตอราย มีการสงชําระแบบรายปเม่ือครบกําหนดไมมีเงินคืน คุณสมบัติของผูฝากเงิน

สงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1เปนเกษตรกรลูกคาผูกูและคูสมรส อายุ20-60 ปบริบูรณท่ีมีสุขภาพ

แข็งแรง ทําใหเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรไดมีโอกาสสรางหลักประกันความเสี่ยง ลดความ

เลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ อีกท้ังสงผลดีกับธนาคารในดานการเปนแหลงระดมทุนและดานบริหารจัดการ

เงินทุนระยะยาวท่ีมีตนทุนเงินท่ีเหมาะสมใหบริการทางการเงินไดครบวงจรและสามารถแขงขันใน

อุตสาหกรรมเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ   

จากสถิติท่ีผานมาตั้งแตป2556-2561 ชองทางท่ีมีการจําหนายผลิตภัณฑในดานประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิตเปนชองทางซ่ึงถือครองสัดสวนอันดับหนึ่งมาโดยตลอด รองลงมาคือชองทางการขาย

ผานธนาคาร ซ่ึงจากท่ีผานมาชองทางการขายผานธนาคารถือเปนชองทางท่ีนาจับตามอง เพราะวามี

สัดสวนเบี้ยรับรวมเพ่ิมข้ึนทุกปสืบเนื่องจากเปนสถาบันการเงิน สงผลใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือและเกิด

ความไววางใจ  มีการจําหนายผลิตภัณฑท่ีไมซับซอนและมีการประชาสัมพันธใหกลุมลูกคารับทราบอยาง

ตอเนื่อง โดยแนวโนมภาพรวมธุรกิจประกันภัยป 2562 คาดวาจะยังคงมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนประมาณ

รอยละ3-5 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 648,000 - 650,000 ลานบาท (วลี อุนประเสริฐ,“ทิศ

ทางการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตป2562,”วารสารประกันชีวิต38,1812562:4-7)  ประกอบกับ ธ.ก.ส.

มีผลิตภัณฑกลุมเงินฝากสงเคราะหชีวิต เชน ธกส.มอบรัก1/1, ธกส.ทวีรัก 99 และ ธกส.เพ่ิมรัก 12/10 

เปนตน การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงคเพ่ือใหทราบถึงปญหาของลูกคาท่ีมีผลตอการยกเลิกกรมธรรมเงิน

ฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 ของ ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรีโดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมของลูกคา และสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการผลิตภัณฑธกส.มอบ

รัก1/1 ท้ังนี้เพ่ือเปนประโยชนตอธนาคารโดยจะนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปหาแนวทางในการ

แกปญหาการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1  และสามารถนํา

ขอมูลไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาให

มีการใชผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและมีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนตอไป 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับตลาดสินคาผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรม

การซ้ือของลูกคาท่ีเปนผูบริโภคข้ันสุดทายซ่ึงซ้ือสินคาไปเพ่ือใชสวนตัว ลักษณะของผูบริโภคจะมีความ

หลากหลายท้ังในดาน อายุ รายได ระดับการศึกษา วัฒนธรรม รสนิยมและอ่ืนๆ สิ่งเหลานี้ลวนสงผลไป

ยังพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคา (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2558:73) 

 แบบจําลองของกลองดํา(Black Box)ซ่ึงเปนแนวคิดของฟลิป คอตเลอร ไดแสดงใหเห็นถึงสิ่ง

กระตุนทางการตลาดและสิ่งกระตุนอ่ืนๆท่ีเขามาสูกลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือและกอใหเกิด

การตอบสนองบางอยาง(นันทสารี สุขโตและคณะ 2560:80) 

2. แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ นันทสาลี สุขโต และคณะ (2560:89) ไดกลาววา กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือประกอบไปดวย 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 1. การรับรูถึงความตองการ (Need 

recognition)  2.การคนหาขอมูล(Information search)   3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of 

alternative) 4.การตัดสินใจซ้ือ(Purchase decision)  5.พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Postpurchase 

behavior) 

3. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mixed) หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวของโดยตรง

กับสินคาท่ีจะนําเสนอสูผูบริโภค ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยปจจัยดาน

การตลาดสี่ชนิดท่ีเรียกวา 4Ps ประกอบดวยผลิตภัณฑ(product) ราคา(price) ชองทางการจัดจําหนาย

(place) การสงเสริมการตลาด(promotion) และในสวนของธุรกิจบริการจะมีปจจัยเพ่ิมอีก 3P ไดแก 

บุคคล (people) สภาพทางกายภาพ(physical) และกระบวนการ (process) สวนประสมทางการตลาด

เปนการผสมกันระหวางปจจัยทางการตลาดท่ีถูกออกแบบเพ่ือความพึงพอใจในการแลก เปลี่ยนสินคาใน

ตลาดเปาหมาย(สุดาพร กุณฑลบุตร 2558:10) 

 โดยสวนประสมทางการตลาดบริการประกอบดวยปจจัยตางๆ สรุปไดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง การผสมผสานกันระหวางสินคาและบริการท่ีผูประกอบการ

เสนอใหกับกลุมตลาดเปาหมาย เปนสิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความ

ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ องคประกอบของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปลักษณ 

การบรรจุภัณฑ ฯลฯ การบริการถือเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่งแตเปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน (Intangible 

Product) ไมสามารถจับตองไดโดยการบริการจะตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคาจึงจะสามารถสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคาได 
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2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือเง่ือนไขตางๆท่ีเก่ียวของกับการชําระเงินท่ีธุรกิจ

กําหนดข้ึนท่ีลูกคาหรือผูใชบริการตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑและการบริการนั้นซ่ึงจะมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซ้ือเม่ือผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกและตัดสินใจซ้ือสินคา  

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานท่ีท่ีใชในการสงตอสินคาและบริการจาก

ผูผลิตไปยังผูบริโภคเพ่ือทําใหผูบริโภคทราบถึงแหลงท่ีจะสามารถหาสินคาและบริการนั้นได อาจเปน

กิจกรรมท่ีบริษัทจัดข้ึนเพ่ือทําใหสินคาเขาถึงกลุมลูกคา 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารของผูผลิตหรือผู

ใหบริการไปยังผูซ้ือสินคาหรือผูใชบริการใหไดรับรูถึงขอมูลของสินคาและบริการท่ีมีอยูในตลาด ซ่ึงจะใช

เปนสวนในการจูงใจหรือกระตุนใหเกิดความตองการหรือเพ่ือเตือนความทรงจําใหกับผูบริโภคซ่ึงรวมถึง

การสรางตราสินคา การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสรางอัตลักษณองคกร การบริหารการ การเสนอ

สิทธิพิเศษ 

5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคล ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เปน

สวนท่ีติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความรูสึกหรือสรางผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบใหกับลูกคา รวมถึง

บุคลากรท้ังหมดท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสงมอบสินคาและบริการใหกับผูบริโภค ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการ

รับรูและชวยกระตุนการตัดสินใจจากการท่ีลูกคาไดสัมผัสกับบุคลากรท่ีมาใหบริการเพราะเปนสวนสําคัญ

ท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

6. สภาพทางกายภาพ(physical) หมายถึง สิ่งท่ีเปนรูปธรรมตางๆท่ีลูกคาสามารถมองเห็นหรือ

สัมผัสไดจากการเลือกสินคาหรือมาใชบริการท่ีใชเปนเครื่องมือสื่อสารใหลูกคารูสึกไดถึงความแตกตาง

จากคูแขงการออกแบบสถานท่ีท่ีใหบริการ เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ เปนการสรางคุณภาพท้ัง

ทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ  

7. กระบวนการ (process) หมายถึง ข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินงานบริการของธุรกิจท่ีจะสงมอบ

สินคาและบริการไปยังลูกคาไมวาจะใชบุคคลเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพ่ือใหลูกคาไดรับ

การบริการท่ีดีและสรางความประทับใจ  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

จินีกาญจน พงศปยะนนท(2554) ปญหาและการจัดการกลยุทธเพ่ือใหอัตราการยกเลิกกรมธรรม

ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพยลดเหลือนอยท่ีสุด กรณีศึกษาบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต สาขาสํานักงาน

ใหญ ผลจากการศึกษาพบวาแนวทางการแกไขปญหาการท่ีลูกคายกเลิกกรมธรรม เนนการใชกลยุทธการ
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เจริญเติบโตเพ่ือเปนการขยายฐานลูกคาใหมีมากข้ึน การสรางความแตกตางเฉพาะกลุมเพ่ือสรางความ

โดดเดนของผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา กลยุทธระดับหนาท่ีเนนกลยุทธการบริหารลูกคา

สัมพันธ(CRM)และการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด(7Ps) โดยการรักษาฐานลูกคาเกาพรอมขยาย

ฐานลูกคาใหม 

อรุณาภรณ ยอดขํา(2554) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตและ

ครอบครัวของลูกคาธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม จากการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชผลิตภัณฑมากท่ีสุดคือปจจัยดานราคา โดยใหความสําคัญวาอัตราเบี้ยตองคุมคากับผลตอบแทนท่ี

ไดรับ รองลงมาคือปจจัยดานกระบวนการเพราะสะดวกเวลาไปชําระคาเบี้ยประกัน อันดับท่ีสามคือ

ปจจัยดานบุคลากร  โดยใหความสําคัญวาพนักงานมีความนาเชื่อถือ ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการ

เลือกใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวของกลุมตัวอยางฯ มีความพึงพอใจกับปจจัยท้ัง5 

ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ตรงตามความตองการ ปจจัยดานราคา คืออัตราเบี้ยคุมคากับผลตอบแทน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ปจจัยดานบุคลากร คือ พนักงานมี

ความนาเชื่อถือ และปจจัยดานกระบวนการ คือมีพนักงานคอยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวก 

ศิวาพร จอกสูงเนิน(2555) การตัดสินใจเลือกฝากเงินประเภทเงินฝากสงเคราะหชีวิตธนาคาร

ออมสิน สาขาน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ จากการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจท้ัง

เพศหญิงและชายจะมีจํานวนกรมธรรม 1 กรมธรรม รองลงมาคือมี 2 กรมธรรมตอหนึ่งคน เพศชายจะ

ใหความสําคัญในเรื่องของรูปแบบการสงเงินฝากแบบรายเดือน รายป ราย3เดือน และราย6เดือน

ตามลําดับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใหเลือกฝากเงินสงเคราะหชีวิตท้ังเพศชายและหญิงคือบุตร 

รองลงมาเพศหญิงใหความสําคัญกับคูสมรส แตในเพศชายใหความสําคัญกับญาติพ่ีนอง สวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการฝากเงินสงเคราะหชีวิต ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดาน

การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  

อรอุมา หอมวัฒนวงศ(2555) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอเงินฝากสงเคราะห

ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสินกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืน ผลจากการวิจัยพบวาความสําคัญกับ

ความม่ันคงและและผลประโยชนตอบแทนของธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืนมี

ความแตกตางกัน สวนเรื่องของการบริการหลังการขายไมแตกตางกัน ในสวนของการเปรียบเทียบดาน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย การ

สงเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน แตในดานของพนักงานและดานกระบวนการไม

แตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการของธนาคารออมสินดานผลิตภัณฑ 
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คือ เง่ือนไขของกรมธรรมสามารถเขาใจงายและระยะเวลาในการถือกรมธรรมตรงกับความตองการ ดาน

ราคามีการคํานวณเบี้ยประกันถูกตองแมนยํา ดานชองทางการจัดจําหนายคือมีทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการ

ใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาดมีการสงจดหมายแจงเตือนกอนครบกําหนดชําระ ดานพนักงานคือ

พนักงานมีมารยาทและมนุษยสัมพันธท่ีดีและดานกระบวนการคือความถูกตองรวดเร็วในการรับเงินปน

ผลและดานลักษณะทางกายภาพคือมีสํานักงานเปนหลักแหลงมีความนาเชื่อถือ 

        อภิชา แสนเมือง(2559) กลยุทธทางการตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝาก

สงเคราะหชีวิตธกส.มอบรัก1/1 ของลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัด

มหาสารคาม จากผลการวิจัยพบวาดานกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก

1/1 ตัดสินใจซ้ือเพราะเห็นวาธนาคารมีความม่ันคงเนื่องจากเปนรัฐวิสาหกิจ ดานความรูสึกหลังการซ้ือ

คือ ลูกคารูสึกวามีการคุมครองและสิทธิประโยชนเปนไปตามท่ีโฆษณาไวและใหบริการตรงตามความ

ตองการ ดานการรับรูปญหาและความจําเปน คือ ลูกคาตองการสรางหลักประกันท่ีม่ันคงและใหความ

คุมครองชีวิตกลยุทธทางการตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบ

รัก1/1 สามลําดับแรกคือดานกระบวนการ มีกระบวนการข้ันตอนการรับฝากเงินท่ีไมยุงยากและรวดเร็ว 

ดานบุคลากรคือมีความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาและแนะนําการฝากเงินไดเปนอยางดี ดาน

ราคาเนื่องจากมีราคาไมสูงและกําหนดชําระเพียงครั้งเดียว สําหรับดานการสงเสริมการตลาดไมมี

ความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุม คือ กลุมลูกคาท่ีใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.

มอบรัก1/1 และกลุมของพนักงาน ของ ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ลูกคาท่ีใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 ของ ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี ใน  ป 2561 

จํานวนท้ังหมด 614 ราย ผูศึกษาไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากแนวทางของYamane(คํานาย 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตน 

ปจจัยสวนบุคคล 

-เพศ   -อายุ 

-สถานภาพ  -ระดับการศึกษา 

-รายไดตอเดือน 

 

 
พฤติกรรมการฝากเงินสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 

-สถานะของผูฝากเงิน 

-การรับรูขอมูลของผลิตภัณฑและวันท่ีครบกําหนดชําระ 

-ชองทางในการสงชําระเงิน 

-การแนะนําหรือบอกตอใหคนใกลชิดมาใชบริการ 

-ปญหาท่ีสงผลใหยกเลิกกรมธรรม 

สวนผสมทางการตลาด 

-ดานผลิตภัณฑ      -ดานราคา                             

-ดานสถานท่ี            -ดานสงเสริมการตลาด               

-ดานบุคลากร      -ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ            

-ดานกระบวนการใหบริการ  

 

 

 

แนวทางแกปญหาการยกเลิกการ

ใชบริการผลิตภัณฑเงินฝาก

สงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1           

ของ ธ.ก.ส. สาขากาญจนบุรี 
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อภิปรัชญาสกุล2558:74) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และใหคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5%   ดังนั้น

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 242 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดย 

คําถามสวนท่ี 1 เปนแบบปลายปด มีหลายคําถามใหเลือก (Multiple Choices Questions) 

และเลือกคําตอบไดเพียงคําตอบเดียว(Best Answer)เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป  

สวนท่ี 2 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมในการฝากเงินสงเคราะหชีวิต สถานะของผูฝากเงิน

สงเคราะหชีวิต แหลงท่ีไดรับขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ การทราบวันครบกําหนดสงชําระเงินฝาก

สงเคราะหชีวิต การดําเนินการในกรณีท่ีกรมธรรมของทานครบกําหนดชําระแลว ชองทางในการสงชําระ

เงินฝากสงเคราะหชีวิต การแนะนําตอใหคูสมรส หรือลูกคาเงินกูรายอ่ืนมาใชผลิตภัณฑ 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหปญหาท่ีสงผลใหลูกคายกเลิกกรมธรรม   

สวนท่ี 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7Ps)  ท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงิน

ฝากสงเคราะหชีวิต  

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ : จํานวนเงินทุนสงเคราะหไมเพียงพอตอวงเงินกูของลูกคา , 

ผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับคาเบี้ย,  เง่ือนไขของกรมธรรมในการเรียกรองคาสินไหม, 

ระยะเวลาผอนผันในการชําระเงินเม่ือครบกําหนดนอยเกินไป 

2. ปจจัยดานราคา : เบี้ยประกันปรับเพ่ิมตามอายุ, เบี้ยประกันมีความหลากหลายข้ึนอยูกับ

จํานวนเงินทุนสงเคราะห 

3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย : ชองทางในการสงชําระเบี้ยท่ีไมหลากหลาย, ทําเลท่ีตั้ง

ของสาขาเขาถึงไดสะดวก  

4. ปจจัยดานการสงเสริมตลาด : รายการสงเสริมการขาย, ความถ่ีในการรับรูทางสื่อโฆษณา, 

แผนพับหรือสื่อประชาสัมพันธท่ีอยูภายในธนาคาร 

5. ปจจัยดานบุคลากร : พนักงานมีความรูและความกระตือรือรนในการใหบริการ, พนักงาน

สามารถสื่อสารใหลูกคาเขาใจในรายละเอียด 

6. ปจจัยดานกระบวนการ : ข้ันตอนและเอกสารในการฝากเงินสงเคราะหชีวิต, การบริการ

หลังการขาย, ระยะเวลาในการรอชําระเงินหนาเคานเตอร, การแจงเตือนกอนครบกําหนด

ตออายุกรมธรรม  

7. ปจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพ : ภาพลักษณของธนาคารมีความนาเชื่อถือและม่ันคง, 

การจัดเคานเตอรบริการเปนสัดสวน และมีอุปกรณท่ีทันสมัยเพียงพอ 
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โดยใชคาทางสถิติซ่ึงประกอบดวยรอยละและการแจกแจงความถ่ี แปรผลโดยการใชสถิติเชิง

พรรณนา(Descriptive Statistics)    การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต โดยแบบสอบถามใช Rating scale 5 

ระดับความสําคัญ  โดยนําขอมูลท่ีไดมาใชในเชิงสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) วิเคราะหคา

ทางสถิติซ่ึงประกอบไปดวยการหาคาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ของคะแนนความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน  กําหนดการใหคะแนนดังนี้  ระดับความสําคัญมาก

ท่ีสุด  5 คะแนน ระดับความสําคัญมาก 4 คะแนน ระดับความสําคัญปานกลาง 3 คะแนน  ระดับ

ความสําคัญนอย 2 คะแนน  ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 1 คะแนน จากนั้นจะทําการสรุปวาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดในดานใด ท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก 

1/1 จากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด  

การตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามจํานวน 30 

ชุด เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธี

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเท่ียงหรือความเชื่อถือไดของ

แบบสอบถามเทากับ 0.923 และ คาความเท่ียงของขอคําถามแตละขอ (Item-to-total correlation) 

ดังนี้ 
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ขอคําถาม ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

พนักงานมีความรูและความ

กระตือรือรนในการใหบริการ 
0.646 

พนักงานสามารถสื่อสารใหลูกคา

เขาใจในรายละเอียด 
0.609 

ข้ันตอนและเอกสารในการฝากเงิน

สงเคราะหชีวิต 
0.793 

การบริการหลังการขาย 0.685 

ระยะเวลาในการรอชําระเงินหนา

เคานเตอร 
0.582 

การแจงเตือนกอนครบกําหนดตอ

อายุกรมธรรม 
0.357 

ภาพลักษณของธนาคารมีความ

นาเช่ือถือและมั่นคง 
0.641 

การจัดเคานเตอรบริการเปน

สัดสวนและมีอุปกรณท่ีทันสมัย

เพียงพอ 

0.661 

ขอคําถาม ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

จํานวนเงินทุนสงเคราะหไมเพียงพอตอ

วงเงินกูของลูกคา 

0.671 

ผลประโยชนท่ีไดรับเมื่อเทียบกับคาเบ้ีย 0.680 

เง่ือนไขของกรมธรรมในการเรียกรองคา

สินไหม 

0.659 

ระยะเวลาผอนผันในการชําระเงินเมื่อ

ครบกําหนดนอยเกินไป 

0.672 

เบ้ียประกันปรับเพ่ิมตามอาย ุ 0.747 

เบ้ียประกันมีความหลากหลายข้ึนอยูกับ

จํานวนเงินทุนสงเคราะห 

0.732 

ชองทางในการสงชําระเบ้ียท่ีไม

หลากหลาย 

0.626 

ทําเลท่ีตั้งของสาขาเขาถึงไดสะดวก 0.443 

รายการสงเสริมการขาย 0.496 

ความถ่ีในการรับรูทางสื่อโฆษณา 0.453 

แผนพับหรือสื่อประชาสัมพันธท่ีอยู

ภายในธนาคาร 

0.508 
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ผลการศึกษา 

1.การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 133 คนคิดเปนรอยละ 55 และเพศชาย 

109 คน คิดเปนรอยละ 45 

1.2 อาย ุผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 36-45 ป มากท่ีสุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอย

ละ 28.5  รองลงมาคือ ชวงอายุ 46-55 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 25.2  

1.3 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส มากท่ีสุดคือจํานวน 153 

คน คิดเปนรอยละ 63.2 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 25.2  

1.4 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด 

จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา คือ กลุมมัธยมศึกษา จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 37.6  

1.5 รายไดตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกลุมรายไดตอเดือน 5,000-15,000 บาท 

มากท่ีสุด จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 40.1 รองลงมาคือ กลุมรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000บาท 

จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 27.7  

 

2.การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการฝากเงินสงเคราะหชีวิตธกส.มอบรัก1/1ของผูตอบแบบสอบถาม 

2.1สถานะของผูฝากเงิน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานะเปนลูกคาเงินกู จํานวน 217 คน 

คิดเปนรอยละ 89.7 และเปนสถานะคูสมรสของลูกคาเงินกู จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 10.3 

2.2 แหลงในการรับทราบขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบขอมูล

จากการประชุมกลุมลูกคา จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 45.9 ทราบจากพนักงานหนาเคานเตอร 66 

รายคิดเปนรอยละ 27.3 จากเพ่ือน/ญาติ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 14.9  

2.3 ชองทางในการทราบวันครบกําหนดสงชําระเงินฝากสงเคราะหชีวิต ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญทราบจากจดหมายแจงเตือน จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 69.8 ทราบจากการมาติดตอ

ชําระเงินกูท่ีธนาคารจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 19.8  

2.4 กรณีท่ีกรมธรรมครบกําหนดชําระแลว  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมาตอกรมธรรม

ภายในระยะเวลาผอนผันจํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 95 และ ปลอยใหกรมธรรมขาดผลบังคับ 

จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 5 
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2.5ชองทางในการชําระเงิน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเลือกชําระเงินสดหนาเคานเตอร 

จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 50.8 และ หักเงินผานบัญชีอัตโนมัติ จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 

49.2 

2.6 การแนะนําใหคูสมรสหรือลูกคารายอ่ืนใหมาใชบริการผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญจะมีการแนะนํา จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 95.9 และ ไมแนะนํา จํานวน 10รายคิดเปนรอยละ 

4.1 

3. ปญหาท่ีสงผลใหลูกคาอยากยกเลิกกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตธกส.มอบรัก1/1  

ปญหาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ  ไมไดรับเอกสารแจงเตือนจากธนาคารลวงหนาใน

การใหมาตอกรมธรรม จํานวน 144 ราย คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมาคือ จํานวนเงินทุนสงเคราะหไม

เพียงพอตอความตองการ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 24.4 พนักงานไมอธิบายถึงประโยชนและ

ขอยกเวนของกรมธรรมใหทราบจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 8.7  ชองทางในการชําระเงินจํานวน 16 

คน คิดเปนรอยละ 6.6 และอ่ืนๆ 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.8 

4. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  S.D. 

ดานผลิตภัณฑ(product) 3.93 0.56 

ดานราคา(price) 3.81 0.60 

ดานชองทางการจําหนาย(place) 3.36 0.64 

ดานการสงเสริมการตลาด(promotion) 3.11 0.70 

ดานบุคลากร(people) 3.84 0.66 

ดานกระบวนการ(process) 3.69 0.60 

ดานลักษณะทางกายภาพ(physical) 3.33 0.76 

x
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4.1 ดานผลิตภัณฑ(Product)โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 มาก

ท่ีสุด คือ ผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับคาเบี้ย  

4.2 ดานราคา(Price) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 มากท่ีสุด 

คือ เบี้ยประกันปรับเพ่ิมตามอายุ 

4.3 ดานชองทางการจําหนาย(place) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาแยกเปนราย

ขอพบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตธกส.มอบรัก

1/1 มากท่ีสุด คือ ชองทางในการสงชําระเบี้ยท่ีไมหลากหลาย 

4.4 ดานการสงเสริมการตลาด(promotion) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาแยก

เปนรายขอพบวาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตธกส.

มอบรัก1/1 มากท่ีสุด คือ  แผนพับหรือสื่อประชาสัมพันธท่ีมีอยูในธนาคาร 

4.5ดานบุคลากร(people) โดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 มากท่ีสุด 

คือ พนักงานตองมีความสามารถในการสื่อสารใหลูกคาเขาใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ 

4.6 ดานกระบวนการ(process) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ

พบวาสวนประสมทางการตลาด  ท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก

1/1 มากท่ีสุด คือ การแจงเตือนกอนครบกําหนดอายุตอกรมธรรม เชน การแจงเตือนทางจดหมาย 

4.7 ดานลักษณะทางกายภาพ(physical) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปน

รายขอพบวาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตธกส.มอบ

รัก1/1 มากท่ีสุด คือ ภาพลักษณของธนาคารตองมีความนาเชื่อถือและม่ันคง 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

1.สรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต 

ธกส.มอบรัก1/1 ของลูกคา ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 36-45 

ป  สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปะถมศึกษา และมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 5,000-15,000 บาท 

โดยพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต พบวาสวนใหญเปนลูกคาเงินกู 
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โดยทราบขอมูลของผลิตภัณฑจากการประชุมกลุมลูกคา ซ่ึงลูกคาจะทราบวันครบกําหนดสงชําระจาก

จดหมายแจงเตือน โดยในกรณีท่ีกรมธรรมของลูกคาครบกําหนดชําระไปแลว ลูกคาจะยังคงมาตอ

กรมธรรมภายในระยะเวลาผอนผัน โดยผานชองทางการชําระเงินสดหนาเคานเตอร และจะมีการแนะนํา

หรือบอกตอใหกับคูสมรสหรือลูกคาเงินกูรายอ่ืนมาใชผลติภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ปญหาท่ีสงผลให

ลูกคายกเลิกกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิต คือ ลูกคาไมไดรับเอกสารหรือการแจงเตือนจากธนาคาร

ลวงหนาในการใหมาตอกรมธรรม ซ่ึงสอดคลองกับปญหาท่ีไดจากการสัมภาษณพนักงาน ของธ.ก.ส.สาขา

กาญจนบุรี เก่ียวกับสาเหตุท่ีทําใหจํานวนผูมาใชผลิตภัณฑลดลง โดยใชผังกางปลาในการวิเคราะห 

2.สรุปสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะห

ชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1 ของลูกคา ธ.ก.ส. สาขากาญจนบุรี ดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เม่ือสรุปผลแยกเปนรายดานพบวาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการยกเลิกการใช

บริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ของลูกคา ธ.ก.ส. สาขากาญจนบุรี มากท่ีสุด คือดานผลิตภัณฑ 

(Product) รองลงมา คือดานบุคลากร(People) ดานราคา(Price) ดานกระบวนการ(Process) ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย(Place) ดานลักษณะทางกายภาพ(Physical) และ ลําดับสุดทายดานการสงเสริม

การตลาด(Promotion)  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชา แสนเมือง(2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธทาง

การตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 ของลูกคาธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พบวา ดานการสงเสริมการตลาดไมมี

ความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะหชีวิตธกส.มอบรัก1/1และกลยุทธทาง

การตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1 สามลําดับแรกคือ

ดานกระบวนการ ดานบุคลากร และดานราคา และสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณาภรณ ยอดขํา(2554) 

เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวของลูกคาธนาคารออม

สินในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจากการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชผลิตภัณฑมากท่ีสุดคือ 

ปจจัยดานราคา รองลงมาคือปจจัยดานกระบวนการ อันดับท่ีสามคือปจจัยดานบุคลากร    

3.จากการวิเคราะหจึงไดเลือกแนวทางการพัฒนาดานกระบวนการ คือ การแจงเตือนกําหนดชําระโดย

การโทรศัพทแจงเตือน และในรายท่ีไมสามารถติดตอไดจะใหพนักงานพัฒนาธุรกิจออกไปติดตามและ

แจงเตือนลูกคาในชวงท่ีปฏิบัติงานภายนอกสาขา พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสําหรับผูใชผลิตภัณฑเงิน
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ฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1  เพ่ือใหลูกคาเก็บไวเปนหลักฐานและเปนการเพ่ิมความตระหนักรู

ใหกับลูกคา  ซ่ึงถาสาขามีกระบวนการและข้ันตอนในการติดตามใหลูกคาเดิมมีการมาชําระอยางตอเนื่อง 

อีกท้ังพฤติกรรมของลูกคาท่ีมีการบอกตอก็จะสามารถขยายในกลุมลูกคาใหมได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จินีกาญจน พงศปยะนนท(2554) เรื่องปญหาและการจัดการกลยุทธเพ่ือใหอัตราการยกเลิก

กรมธรรมประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพยลดเหลือนอยท่ีสุดกรณีศึกษาบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต  สาขา

สํานักงานใหญ ผลจากการศึกษาพบวา องคกรควรวางแผนกลยุทธระดับองคกรเนนการใชกลยุทธการ

เจริญเติบโตเพ่ือเปนการขยายฐานลูกคาใหมีมากข้ึน กลยุทธระดับหนวยธุรกิจเนนกลยุทธการสรางความ

แตกตางเฉพาะกลุมเพ่ือสรางความโดดเดนของผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา กลยุทธระดับ

หนาท่ีเนนกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ(CRM)และการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด(7Ps) โดย

การรักษาฐานลูกคาเกาพรอมขยายฐานลูกคาใหมสงผลทําใหจํานวนผูใชผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต 

ธกส.มอบรัก1/1 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาอิสระเรื่องแนวทางแกปญหาการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝาก

สงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก1/1ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขากาญจนบุรี มี

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้  

1.จากการศึกษาจะพบวาดานประชากรศาสตรสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง36-45ป สถานภาพ

สมรส การศึกษาระดับประถมศึกษาและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง5,000-15,000บาท ตอเดือน 

ดังนั้น ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี ควรมีการขยายฐานลูกคาในกลุมลูกคาเพศชาย  และในกลุมลูกคาท้ังเพศ

ชายและหญิงซ่ึงมีชวงอายุ 20-35 ป โดยการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงประโยชนและคุณคาของ

ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก1/1 เชน อาจมีการจัดแคมเปญเชิญเพ่ือนชวนเพ่ือนมาใช

บริการผลิตภัณฑ ธกส.มอบรัก1/1 พรอมแจกของท่ีระลึกท้ังผูท่ีแนะนําและผูท่ีใชบริการผลิตภัณฑ เปน

ตน  

2. ดานบุคลากร (People) ภาพรวมมีผลตอการยกเลิกกรมธรรมอยูในระดับปานกลาง แตก็เปนปจจัยท่ี

มีอิทิพลตอการยกเลิกการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตธกส.มอบรัก1/1 ดังนั้นทางธ.ก.ส.

สาขากาญจนบุรี ควรใหความสําคัญในเรื่องของพนักงานตองมีความรูและความกระตือรือรนในดานการ

ใหบริการ รวมท้ังสามารถสื่อสารและใหความรูเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑใหลูกคาเขาใจ สามารถตอบขอ
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ซักถามของลูกคาไดชัดเจนและถูกตอง โดยสาขาจัดใหมีการประชุมทุกเดือนโดยเปนการนําปญหาหรือ

อุปสรรคท่ีพบในเวลาปฏิบัติงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือหาแนวทางแกไขและไวใชตอบขอ

โตแยงของลูกคา เปนตน   

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  

การศึกษาคนควาอิสระเก่ียวกับเรื่องผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1 ในครั้ง

ตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑดานเงินฝากสงเคราะหชีวิตกับะนาคารคูเทียบซ่ึงมี

ผลิตภัณฑท่ีคลายกัน เพ่ือใหทราบถึงตําแหนงของผลิตภัณฑรวมท้ังสภาวะทางการตลาดเพ่ือเปนการหา

โอกาสในการขยายตลาด และเปนแนวทางในการออกผลิตภัณฑใหมเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยา

นนท อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา 

ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ          

ขอขอบคุณผูอํานวยการหลักสูตร อาจารย ดร.ศุภสัณห   ปรีดาวิภาต  ผูอํานวยการสาขา  ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สวรส ศรีสุตโตและคณะอาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนํา

และใหขอเสนอแนะดวยความเอาใจใสตลอดมา คุณวรรณา ตาทิน ผูจัดการสาขา ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี

และเพ่ือนพนักงานรวมท้ังลูกคาของ ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี ท่ีไดใหความชวยเหลือในดานการใหขอมูล

ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ีๆเพ่ือนๆนักศึกษาปริญญาทุกทานท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการ

ทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา  

 

เอกสารอางอิง 

คํานาย   อภิปรัชาญาสกุล (2558)  การวิจัยตลาด Marketing Research  พิมพครั้งท่ี1:      กรุงเทพฯ 

: บริษัทดวงกมลสมัย จํากัด 

นันทสารี สุขโตและคณะ(2560) หลักการตลาด พิมพครั้งท่ี3กรุงเทพฯ:เพียรสันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชนา 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2558) หลักการตลาด...สมัยใหม พิมพครั้งท่ี6 กรุงเทพ:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
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จินีกาญจน พงศปยะนนท 2554 “ปญหาและการจัดการกลยุทธเพ่ือใหอัตราการยกเลิกกรมธรรม 

ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพยลดเหลือนอยท่ีสุด กรณีศึกษา บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 

สาขาสํานักงานใหญ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

อรุณาภรณ ยอดขํา. 2554 “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว

ของลูกคาธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา

เศรษฐศาสตรการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศิวาพร จอกสูงเนิน 2555 “การตัดสินใจเลือกฝากเงินประเภทเงินฝากสงเคราะหชีวิตธนาคารออมสิน 

สาขาน้ําปาด   จังหวัดอุตรดิตถ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาการบริหารเชิงกล

ยุทธ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อรอุมา หอมวัฒนวงศ. 2555. “การเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอเงินฝาก สงเคราะห ชีวิต

และครอบครัวของธนาคารออมสินกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืน” วิทยานิพนธ ปริญญา มหาบัณฑิต 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อภิชา เมืองแสน. 2559 “กลยุทธทางการตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห

ชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1ของลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัด

มหาสารคาม” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วลี อุนประเสริฐ(บรรณาธิการ).  “ทิศทางการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตป2562.”  วารสารประกัน

ชีวิต. ปท่ี 38 ฉบับท่ี 181: 4-7).   
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แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากตนทุนต่ํา ของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด : 

The Guidelines for Increasing the Current and Saving Account  

(CASA) of the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives 

(BAAC), Roi Et Branch 

  
พัชราวดี  ชมภูวิเศษ0

1 และนงนภัส  แกวพลอย1

2   

Patcharawadee Chompuwiset1 and Nongnapad Kaewploy2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหเงินฝากตนทุนต่ําของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด มีแนวโนมลดลง และเพ่ือคนหาแนวทางในการ

แกไขปญหาการเพ่ิมยอดเงินฝากตนทุนต่ําใหเปนไปตามเปาหมาย โดยเก็บรวบรวมขอมูลลูกคาเงิน

ฝาก ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด จํานวน 50 คน โดยใช

แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวน 3 คน  

 ผลการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีทําใหเงินฝากตนทุนต่ําของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรสาขารอยเอ็ด ลดลง จํานวน 4 ดาน  ไดแก 1. ดานเศรษฐกิจ 2. ดานคูแขง 3. 

ดานพนักงาน 4. ดานลูกคา และจากการวิเคราะหดวยแผนผังแสดงเหตุและผล และนํามากําหนด

แนวทางแกไขปญหา โดยการวิเคราะห TOWS Matrix พบวาการกําหนดแนวทางแกไขปญหาดาน

ลูกคาหรือพฤติกรรมผูบริโภค และแนวทางแกไขปญหาดานการสงเสริมการตลาด เปนแนวทางแกไข         

ท่ีสําคัญ ซ่ึงสามารถดําเนินการไปพรอมกันได เพ่ือเปนการพัฒนาและสงเสริม ใหลูกคามีความรูความ

เขาใจในการใชจาย รูจักการออม และการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพ่ือกระตุนความตองการ

ของลูกคา โดยการเดินตลาด ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝาก คือ สลากออมทรัพย และเงินฝาก

ออมทรัพยทวีโชค ท่ีสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดตรงจุดและรวดเร็ว เพ่ิมยอดเงินฝาก

ตนทุนต่ําของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด ใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 

คําสําคัญ:  เงินฝากตนทุนต่ํา เงินฝากออมทรัพยทวีโชค ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด   

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: patch11777@gmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: nongnapad_kae@utcc.ac.th 
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Abstract 

The objective of this research is to study the reasons that Current and Saving 

Account (CASA) of the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC), Roi 

Et Branch, tend to decline  continuously. And find a solution to solve problems of 

increasing current and saving account to achieve target. By collecting deposit 

customer information By the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Roi Et 

Branch, amount 50 persons by using questionnaire And analyze data with basic 

statistics, percentage, weighted average And interviewing the top executives of the 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Roi Et Province, amount 3 people. 

 The study found that the reasons for Current and Saving Account (CASA) of 

The Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Roi Et Branch, tend to decreas 

from 4 main reasons which are 1. Economic 2. Competitors 3. Employees    4. 

Customers. The analysis of Cause and Effect Diagram And bring to define solutions By 

analyzing the TOWS Matrix, it was found that the solution to customer problems or 

consumer behavior And solutions for marketing promotion problems Is an important 

solution that can be implemented at the same time To be a development and 

promotion Providing customers with knowledge and understanding of spending, 

saving and marketing promotion activities. To stimulate the needs of customers By 

market walking Promoting deposit products, namely Thaweesin saving and 

Thaweechok savings that able to respond to customers directly and quickly for 

continuously increase the Current and Saving Account (CASA) of the BAAC Roi Et 

branch. 

 

Keywords:  Current and Saving Account (CASA), Thaweechok savings, Bank for 

Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC), Roi Et Branch. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด ดําเนินกิจการใหบริการตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีไวในพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. คลอบคุลมพ้ืนท่ีดําเนินงานในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด  โดยดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายธนาคาร เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการ

ดานเงินฝากตนทุนต่ําใหมีคุณภาพ และสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

การตลาด เพ่ือกระตุนใหลูกคามาใชบริการเงินฝากมากข้ึน   

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในปจจุบันสงผลใหธนาคารประสบปญหาเก่ียวกับการ

เติบโตดานเงินฝาก ท้ังในดานภาวะการแขงขันในพ้ืนท่ีมีการแขงขันอยางรุนแรง ลูกคาตองการอัตรา

ผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสูง ทําใหยอดเงินฝากตนทุนต่ําของ ธ.ก.ส.สาขารอยเอ็ด มี

แนวโนมลดลง ทําใหผลการดําเนินงานดานเงินฝากตนทุนต่ําไมเปนไปตามเปาหมาย 

จากปบัญชี 2559 เปนตนมา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด มี

จํานวนเงินฝากตนทุนต่ําลดลงจนถึงปบัญชี 2561 จํานวน  88.47  ลานบาท รวมถึงการมีธนาคาร

พาณิชยเปดดําเนินการในเขตอําเภอเมือง รวม  8 ธนาคาร  จํานวน 17 สาขา ทําใหลูกคาสามารถ

เลือกใชบริการไดอยางหลากหลาย  เพ่ือให ธ.ก.ส. ไดมีสวนแบงเงินฝากตอธนาคารอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากตนทุนต่ํา จึงมีสวนสําคัญในการเพ่ิมสวนแบงการตลาดได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหเงินฝากตนทุนต่ํามีแนวโนมลดลง 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาในการเพ่ิมยอดเงินฝากตนทุนต่ําใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ (The Related Theory) 

1) การวิเคราะหสาเหตุดวยแผนผังแสดงเหตุและผล 

การวิเคราะหหาสาเหตุท่ีเปนการสรางแผนผังท่ีแสดงสมมติฐานของความสัมพันธ

อยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ ท่ีสงผลตอปญหาหนึ่งปญหา สิ่งสําคัญในการสรางแผนผัง 

คือ ตองทําเปนทีม เปนกลุม โดยใชข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1.  กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 
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 2.  กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้นๆ 

 3.  ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย 

 4.  หาสาเหตุหลักของปญหา  

 5.  จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 

 6.  ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน 

2) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหสภาพขององคกร ณ ปจจุบัน เพ่ือคนหา จุดแข็ง จุดดอย โอกาสและ

อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนกับท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือนําไปวิเคราะหและหาวิธีพัฒนาหรือแกไขกับ

ปญหาท่ีเปนอยู ณ ปจจุบัน   

3) การวิเคราะหแมททริกซ  TOWS Matrix 

TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหท่ีนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือ

กลยุทธประเภทตางๆ ในการนําเทคนิคท่ีเรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธนั้น จะมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีสําคัญ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด 

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับ

ขอจํากัด จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับขอจํากัด 

4) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 

การกําหนดกลยุทธ เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและ

อุปสรรคท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนท่ีไดจากการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยองคการจะตองกําหนดและเลือกกลยุทธท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกับ

องคการท่ีสุด โดยใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคการกําหนดเปนกลยุทธ ท้ังนี้จะตองคํานึงถึง

ระดับท่ีแตกตางกันของกลยุทธดวย ซ่ึงมีท้ังสิ้น 3 ระดับ คือ 

 - กลยุทธระดับองคการ (Corporate Strategy) 

 - กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

 - กลยุทธระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy 

 

5) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
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พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer  Behavior)  หมายถึง  การแสดงออกของแตละ

บุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมี

ผลตอการแสดงออก กระบวนการพฤติกรรมของคน  มีลักษณะท่ีคลาย ๆ กัน  แตรูปแบบของพฤติกรรม

ของคนท่ีแสดงออกในเหตุการณท่ีเขาเผชิญมีลักษณะแตกตาง  อาจเกิดมาจากปจจัยตาง ๆ ท้ังปจจัย

ภายใน   และปจจัยภายนอก  ปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผลกระทบตอการตัดสินใจของบุคคล  ทําใหบุคคล

แสดงพฤติกรรมออกมาตางกัน 

6) หลักการบริการดวยหัวใจ 

การใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพ เปนหัวใจหลักของธุรกิจบริการทุกแหง ดังนั้น

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจบริการตองมีจิตใจรักในงานดานบริการ (Service Mind) ผูใหบริการตองมี

ความสมัครใจทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ ผูท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดตองมีใจรักและชอบใน

งานบริการ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เจดมะณี วงคภักดี (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน)  พบวาดัชนีราคาหลักทรัพย อัตราผลตอบแทนตราหนี้ไทยพาณิชย และอัตรา

ดอกเบี้ย ไมมีผลกรทบตอปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  แตจํานวนสาขาของ

ธนาคารไทยพาณิชย มีผลตอปริมาณเงินรับฝากของธนาคารอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 แตเปนไปใน

ทิศทางตรงกันขาม คือ เม่ือจํานวนสาขาเพ่ิมมากข้ึนจะสงผลตอปริมาณเงินรับฝากของธนาคารลดลง 

ทิพวรรณ สุทธิธรรม, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ และ ศิษฏธวัช ม่ันเศรษฐวิทย (2561) ศึกษา

การจัดการเชิงกลยุทธดานเงินฝากธนาคารออมสินเขตปตตานี  พบวา สถานการณการจัดการเชิงกลยุทธ

ดานเงินฝากของธนาคารออมสินเขตปตตานี สภาพเศรษฐกิจ ประสบปญหาการชะลอตัวอยางตอเนื่อง 

เปนผลใหรัฐบาลตองเรงกระตุนเศรษฐกิจผานนโยบายของรัฐ และทิศทางการใหสินเชื่อของระบบ

ธนาคารพาณิชยไทยในป 2560 มีแนวโนมเติบโตเรงข้ึนจากปกอน เปนแรงหนุนใหการแขงขันในการ

ระดมเงินฝาก มีความเขมขนทําใหเกิดการแขงขันดานเงินฝาก  ธนาคารตองมีการพัฒนาและนํา

เทคโนโลยีเขามาเชื่อมโยงกับการบริการทางการเงิน และสรางความแตกตาง จึงจะสามารถแขงขันกับ

คูแขงขันได 

สุทธาทิพย  แทนวิสุทธิ์ ,อมรวรรณ รังกูล, เสรี แข็งแอ (2558) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดเงิน

ฝากออมทรัพยทวีโชค ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาวังสะพุง จังหวัดเลย 
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พบวา ลูกคาสวนใหญเปนเกษตรกร การศึกษาระดับประถมศึกษา ขาดความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ 

และธนาคารขาดการประชาสัมพันธและการสงเสริมการตลาด โดยไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาโดย

การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด  

 

วิธีการศึกษา 

 การคนควาอิสระเรื่อง แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากตนทุนต่ํา ของ ธ.ก.ส.สาขา

รอยเอ็ด ผูศึกษาไดศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา 

 

 1. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ   

1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ใชการสัมภาษณเปนรายบุคคล ใชคําถามแบบ

ปลายเปด เพ่ือใหกลุมตัวอยางสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทําใหไดขอมูลหลากหลายแงมุม 

รวมถึง ความสนใจ ความคิดเห็น และทัศนคติ ในเรื่องตาง ๆ  

2) แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาเปนผูสรางข้ึนเอง เก่ียวกับขอมูลท่ัวไป ขอมูล

พฤติกรรมและรูปแบบการออม และปจจัยหรือทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอการอออมของผูตอบแบบสอบถาม 

เพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมยอดเงินฝากตนทุนต่ํา ของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด โดยแบงสอบถาม

เปน 4 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา จํานวนคนท่ีอยูในความดูแล รายได คาใชจาย หนี้สิน การออม 

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมและรูปแบบการออมของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดเก่ียวกับ 

จํานวนเงินออม ลักษณะการออม วิธีการออม  เปนการเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ปริมาณรายได รายจาย  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ความปลอดภัย อัตราผลตอบแทน กิจกรรมสงเสริมการออม 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนคําถามแบบปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 2. กลุมตัวอยาง 
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กลุมตัวอยางลูกคา ธ.ก.ส สาขารอยเอ็ด โดยเลือกลูกคาท่ีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย ประเภท

เงินฝากตนทุนต่ํา ในเขตพ้ืนท่ีดําเนินงาน ธ.ก.ส.สาขารอยเอ็ด โดยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

ตอบแบบสอบถาม จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุม

ตัวอยางจากลูกคาในเขตการดําเนินงานของสาขารอยเอ็ด ท่ีมาใชบริการท่ีสาขา ตั้งแตเวลา 08.30 น.-

15.30 น. 

กลุมผูบริหารของธนาคาร  จะเลือกสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ของธนาคาร จํานวน 3 คน คือ 

ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดรอยเอ็ด  ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดรอยเอ็ด  และ 

ผูจัดการ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด 

 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  โดยการนําแบบสอบถามแจกใหลูกคาดวยตนเอง ณ 

ธ.ก.ส.สาขารอยเอ็ด ในวันและเวลาทําการของธนาคาร ( เวลา 08.30 น. – 15.30 น.) และเก็บกลับดวย

ตนเอง 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูบริหารระดับสูงของธนาคาร  

3. เก็บขอมูลจากการรวบรวมเอกสารตางๆ และผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ โดยรวบรวม

ขอมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร ท่ีเก่ียวของจากอินเตอรเน็ต และสวนงานของธนาคารท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใชประกอบการกําหนดรูปแบบของแบบทดสอบท่ีจะใชในการศึกษา และอางอิงในการเขียนรายงาน 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ ประกอบกับขอมูลท่ีไดรับจากการคนควาเอกสาร ผูศึกษาจะ

ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยคัดเลือกและจําแนกขอมูล จัดระเบียบขอมูลใหเปนระบบ 

เปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูล แลวนําขอมูลไปเขียนเปนรายงานตามวัตถุประสงคของการศึกษา  

ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม ผูศึกษาจะรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง แลวนํา

แบบสอบถามท่ีไดท้ังหมดมาลงรหัส เพ่ือประเมินและวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา แสดงคารอยละ และคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 

ผลการศึกษา 

 ศึกษาสภาพแวดลอมขององคกรและผลิตภัณฑเงินฝากตนตุนต่ํา ของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
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 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 1.1 สภาพแวดลอมดานการเมือง  

  สภาพการเมืองปจจุบัน ท่ีเกิดความวุนวายและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศทําให

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ความไมแนนอนทางการเมืองนี้เปนปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชนภายในประเทศ อยางไรก็ตาม รัฐบาลก็ยังคงมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการลงทุน

ในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

 1.2  สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ  

 เศรษฐกิจในไตรมาส 3  เติบโตต่ํากวาคาดมากจากปจจัยลบท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ขณะท่ีการเติบโตในไตรมาสสุดทายของปอาจขยับดีข้ึนบาง จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและภาค

ทองเท่ียวท่ีมีสัญญาณเชิงบวกมากข้ึน และจากการประชุมคณะรัฐมนตรีลาสุดวันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2562 เห็นชอบมาตรการ ชิมชอปใช เฟส 3 โดยเปดรับผูลงทะเบียนเพ่ิมอีก 2 ลานคน (จากเฟส 1 และ 

2 รวม 13 ลานคน) พรอมท้ังขยายเวลาออกไปเปนสิ้นสุดเดือนมกราคมปหนา เพ่ือสนับสนุนการใชจาย

ในประเทศมากข้ึน 

 เศรษฐกิจจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมขยายตัว เปนผลจากเครื่องชี้เศรษฐกิจดานอุปทานขยายตัว

จากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมขยายตัว ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัว 

ดานอุปสงคขยายตัวจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีการใชจายภาครัฐ ขณะท่ีดัชนีการบริโภค

ภาคเอกชนหดตัว สําหรับดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยูในเกณฑดี ดานรายไดเกษตรกรใน

จังหวัด พบวา รายไดเกษตรกรในขยายตัวในอัตรารอยละ 3.2 เปนผลจากราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม

ท่ีขยายตัวตามราคาสุกรและขาวเหนียว เปนสําคัญ  

 1.3 สภาพแวดลอมดานสังคม 

 ประชากรในจังหวัดรอยเอ็ด มีการปลูกฝงใหมีการออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเปน

เด็ก จึงทําใหสวนใหญเก็บเงินหรือออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคาร จึงเปนผลดีตอการเพ่ิมยอดเงินฝาก 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสงผลตอพฤติกรรมการฝากเงินของลูกคา 

 สังคมและคานิยมของลูกคาอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จะเลือกฝากเงินหรือออมเงินกับ

ธนาคารท่ีมีความคุนเคย และมีของท่ีระลึกเปนแรงกระตุน 

 1.4 สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลย ี
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 เทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญในการแขงขันธุรกิจสถาบันการเงิน การใชเทคโนโลยีในการสื่อสารและ

เผยแพรขอมูลขาวสารและผลิตภัณฑของธนาคาร เชน เว็บไซด ไลน สื่อโทรทัศน และ วิทยุ เปนชองทาง

ในการเขาถึงลูกคา ทําใหลูกคาสามารถเลือกใชและตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดงายและมีความ

สะดวกในการใชบริการ 

 

 2. การวิเคราะหสาเหตุดวยแผนผังแสดงเหตุและผล 

 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาเงินฝากตนทุนต่ําลดลง โดยการใช Cause and Effect Diagram 

แสดงสาเหตุเปนผังกางปลาได ดังนี้  

 
  

 จากผังแสดงเหตุและผลในการวิเคราะหปญหาเงินฝากตนทุนต่ําลดลง ทําใหสามารถทราบถึง

สาเหตุของปญหา โดยการแบงแขนงกางปลาพบวาสาเหตุ จํานวน 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานคูแขง  

ดานลูกคา และดานพนักงาน จากสาเหตุหลักแตกเปนสาเหตุยอยเพ่ือใหสามารถวิเคราะห ไดงายข้ึน เพ่ือ

หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข โดยสาเหตุดานลูกคาและดานพนักงาน เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเงินฝาก

ตนทุนต่ําลดลง และอยูในกรอบอํานาจของธนาคารท่ีสามารถดําเนินการแกไขได  

 ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระวาง 51-60 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาป

ท่ี 3  มีสถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท รายจายตอเดือน 20,001 - 30,000 

บาท พฤติกรรมและรูปแบบการออมสวนใหญแลวไมมีการวางแผนทางการเงิน และยังไมมีการออมเงิน  

รูปแบบสินทรัพยท่ีออม สวนใหญจะเลือกฝากเงินไวธนาคาร และเก็บเงินสดไวในมือ เหตุผลสวนใหญใน

การออม คือเก็บไวใชในยามปวยหรือยามชรา และเปนทุนการศึกษาของบุตรหลาน  
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 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการออม ดังตาราง ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของผูใชบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามปจจัยท่ีมีผลตอการออม 

 
 

จากตารางท่ี 1 เหตุผลและปจจัยท่ีมีผลตอการออมมากท่ีสุด คือ การไดรับแรงกระตุนจากการ

สงเสริมการตลาดของธนาคาร  โดยมีอัตราผลตอบแทนเปนเหตุผลรองลงมา เหตุผลท่ีไมสามารถออมคือ

รายไดไมเพียงพอเปนสวนใหญ และมีรายไดไมแนนอน ดานความม่ันคงของธนาคาร เหตุผลสวนใหญเปน

ความพึงพอใจในการใหบริการของธนาคาร 

 ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูบริหารในการกําหนดกลยุทธในการเติบโตดานเงินฝาก

ตนทุนต่ํา 

จํานวนสดัส่วน
(คน) รอ้ยละ

 (คน) รอ้ยละ  รอ้ยละ(คน) รอ้ยละ(คน) รอ้ยละ(คน) รอ้ยละ N = 50

ดา้นผลตอบแทน

การส่งเสรมิการตลาดของธนาคาร    32  64.00   11  22.00    3    6.00 2       4.00       -   48 96.00
อตัราดอกเบี �ย     28  56.00   10  20.00    5  10.00 2       4.00       -   45 90.00
เงนิฝากคุม้ครองชวีิต       5  10.00       -    18  36.00 13   26.00 5     10.00 41 82.00

ดา้นรายได้

มีรายไดข้องครวัเรอืนของจําน
เพยีงพอ

      2    4.00    1    2.00    5  10.00 12   24.00 27   54.00 47 94.00

มีรายไดช้ ั�วคราวหรอืรายไดท้ี�
รายไดห้ลกัที�เหมาะสม

      4    8.00    5  10.00  16  32.00 10   20.00 9     18.00 44 88.00

มีสนิทรพัยท์ี�มีอยู่เดมิ       5  10.00    3    6.00    8  16.00 19   38.00 9     18.00 44 88.00
มีรายจ่ายที�เหมาะสมที�จะออม       -      5  10.00  20  40.00 8     16.00 9     18.00 42 84.00
มีหนี�สนิที�เหมาะสมที�จะออม       1    2.00       -      6  12.00 20   40.00 14   28.00 41 82.00

ดา้นความมั�นคง

ความพงึพอใจในการบรกิาร     34  68.00   10  20.00    5  10.00       -         -   49 98.00
มีชื�อเสยีงของภาพลกัษณข์องสถาบนั    25  50.00   10  20.00  13  26.00       -         -   48 96.00
ระยะเวลาการออมและลงทุน       7  14.00   10  20.00  30  60.00       -         -   47 94.00
สามารถทําการตดิต่อได ้     22  44.00    7  14.00    9  18.00 8     16.00       -   46 92.00
จํานวนสาขามาก     14  28.00   12  24.00    8  16.00 7     14.00       -   41 82.00

ปัจจยัที�มผีลต่อการอ
ระดบัความคดิเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัที�มอีทิธพิลต่อ

มากที�สุด มาก ปานกลา น้อย น้อยที�สุด
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 1) การกําหนดทิศทางและกลยุทธในการเติบโตดานเงินฝากตนทุนต่ํา 

- วางเปาหมายในการเพ่ิมยอดเงินฝากตนทุนต่ํา อยางนอย 7 % ของทุกป 

- ขยายชองทางการบริการใหท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการทําธุรกรรมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ี

ลูกคาสามารถใชบริการไดอยางท่ัวถึง เชน การจัดทีมงานเดินตลาดเพ่ือประชาสัมพันธเงินฝาก 

- สงเสริมรานคาในพ้ืนท่ีเปดบัญชีและจัดทํา QR Code พรอมสงเสริมผูฝากเงินชําระเงินดวย

ระบบ A mobile 

2) การพัฒนาบุคลากร ดานความรูและทักษะ ในการหาเงินฝากตนทุนต่ํา 

- การพัฒนาความรูของพนักงานดานผลิตภัณฑใหเกิดความชํานาญ 

- ทักษะดานการขาย การนําเสนอสินคาหรือผลิตภัณฑ 

- ทักษะการบริการใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมาใชบริการ 

- บุคลิกภาพของพนักงาน เพ่ือใหดูโดดเดนประทับใจ ของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ 

3) กระบวนการใหบริการในการเพ่ิมยอดเงินฝากตนทุนต่ํา 

- การแจงรายละเอียดผลิตภัณฑ และเอกสารประกอบใหลูกคาเขาใจ ถูกตอง ลดความยุงยาก

ในการขอเอกสาร 

- การแบงชองบริการตามประเภท เชน ชองบริการเงินฝาก ชองบริการถอนเงิน ชองบริการรับ

ชําระหนี้เพ่ือความรวดเร็วของลูกคา 

- การบริการเชิงรุก คือ การออกไปใหบริการนอกสํานักงาน    

รับฝากเงินตามจุดท่ีเหมาะสม หรือการเดินตลาด 

4) การใชขอมูลระบบสารสนเทศในการเพ่ิมยอดเงินฝากตนทุนต่ํา 

- ใชขอมูลสารสนเทศจากระบบขอมูลของธนาคารเอง ในการตรวจสอบฐานเงินฝากและแบง

ประเภทลูกคาตามระดับเงินฝาก อาชีพ เพ่ือกําหนดเปาหมายในการฝากเงินของลูกคาท่ีแตกตางกัน 

5) การสงเสริมการออมดวยเงินฝากออมทรัพยตนทุนต่ําแกลูกคา ประชาชน เยาวชนท่ัวไป 

- จัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริมการออม พรอมจัดโปรโมชั่นท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการ

ของลูกคาแตละประเภทเงินฝากอยางตอเนื่อง เชน ตามวันสําคัญ วันแม วันพอ และเทศกาลตาง ๆ แลว

มีโปรโมชั่นพิเศษ 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

 สรุปผลการวิจัย 
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 จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากตนทุนต่ํา ของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด  

สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะหสาเหตุดวยแผนผังแสดงเหตุและผล  โดยการแบงแขนงกางปลา 

พบวาสาเหตุของปญหาเงินฝากตนทุนต่ําลดลงมาจาก  4 สาเหตุ  คือ 1. ดานเศรษฐกิจ           2. ดาน

คูแขง 3. ดานพนักงาน 4. ดานลูกคา  โดยสาเหตุดานลูกคาและดานพนักงาน เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเงิน

ฝากตนทุนต่ําลดลง และอยูในกรอบอํานาจของธนาคารท่ีสามารถดําเนินการแกไขได 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมพฤติกรรมและรูปแบบการ

ออม พบวา ลูกคา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด สวนใหญเปนเพศชาย มี

อายุระวาง 51-60 ป พฤติกรรมสวนใหญไมมีการวางแผนทางการเงิน และยังไมมีการออมเงิน  จึงทําให

ยอดเงินฝากตนทุนต่ําของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด มีแนวโนมลดลง   

ผลจากการวิเคราะห TOWS Matrix และสัมภาษณผูบริหารในการกําหนดแนวทางในการ

เติบโตดานเงินฝากตนทุนต่ํา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 แนวทางเลือกการแกไขปญหา  

 แนวทางเลือกท่ี 1  :  แนวทางแกไขปญหาดานบุคลากร  คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพดานทักษะ

การขาย การประชาสัมพันธ  องคความรู  ความชํานาญในการทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

บุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทําไดดวยวิธีการ

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การ

อบรมใหพนักงานมีความรู ความชํานาญในการใชเทคโนโลยีเหลานั้น จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความ

รวดเร็วในการทํางานของพนักงาน และชวยกระตุนใหพนักงานเกิดความคลองตัวในการทํางานมากยิ่งข้ึน  

เพ่ือบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี และมุงไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 

  

ขอดี  

 1. เปนเครื่องมือละลายพฤติกรรมพนักงานท่ีมาทํางานรวมกันใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานและผลิตภัณฑของธนาคารมากข้ึน 

 3. บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 4. ลูกคาเกิดความเชื่อม่ัน และไววางใจในตัวพนักงาน 

 ขอเสีย  
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 1. ใชงบประมาณในการอบรมบุคลากรจํานวนมาก 

 2. ใชระยะเวลาในการอบรมหลายวัน อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

 

 แนวทางเลือกท่ี 2   :   แนวทางแกไขปญหาดานลูกคาหรือพฤติกรรมผูบริโภค คือ การพัฒนา

และสงเสริมลูกคาใหมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑและเทคโนโลยี มีองคความรูเก่ียวกับการใชจาย

และวินัยในการออม เพ่ือตอบสนอง และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  

  ขอดี  

 1. มีการสื่อสารกับลูกคาอยางตอเนื่อง 

 2. สรางความสัมพันธอันดีและยาวนานกับลูกคา 

 3. ลูกคารูจักและมีวินัยในการออม 

 4. ลูกคามีความเขาใจเทคโนโลยีมากข้ึน 

ขอเสีย  

 1. ตองใชระยะเวลานานในการสรางความเขาใจเก่ียวกับการใชจาย การออม รวมถึงการใช

เทคโนโลย ี

 2. ลูกคาตองแบงเวลาทํางานมารวมกิจกรรมตามท่ีธนาคารกําหนด 

 

 แนวทางเลือกท่ี 3  :  แนวทางแกไขปญหาดานการสงเสริมการตลาด คือ การสงเสริม การ

โฆษณา และประชาสัมพันธ เพ่ือใหลูกคาเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑและรายละเอียดมากข้ึน และ

กระตุนความตองการของลูกคาใหเกิดการตอบสนองในการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑไดเร็วข้ึนและเพ่ิมมาก

ข้ึน และพรอมท่ีจะฝากเงินหรือออมเงินเพ่ิมข้ึนในรูปแบบผลิตภัณฑเงินฝากตาง ๆ เชน สลากออมทรัพย 

เงินฝากออมทรัพยทวีโชค  

 

ขอดี  

 1. ภาพลักษณท่ีดีของธนาคารในการเขาถึงลูกคา 

 2. ขอมูลผลิตภัณฑ และโปรโมชั่น เขาถึงกลุมลูกคาไดตรงจุดและรวดเร็ว 

 3. ลูกคาสามารถตัดสินใจซ้ือไดในเวลาทันทีทันใด 

 4. สื่อสารไดรวดเร็วและบอยครั้ง 

 5. มีความยืดหยุนในการแกไขและเลือกรูปแบบ   
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ขอเสีย  

 1. ตองมีการประชาสัมพันธ การกระตุนอยางตอเนื่อง 

 2. ใชระยะเวลานานในการสรางภาพลักษณ 

 

แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล 

 จากการศึกษาสาเหตุของปญหา และไดทําการวิเคราะหสาเหตุดวยแผนผังแสดงเหตุและผล การ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค พรอมไดนํามาวิเคราะห TOWS Matrix แลวพบวาแนว

ทางเลือกท่ี 2 และแนวทางเลือกท่ี 3 คือแนวทางแกไขปญหาดานลูกคาหรือพฤติกรรมผูบริโภค และ

แนวทางแกไขปญหาดานการสงเสริมการตลาด เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีสําคัญและตองดําเนินการท้ัง 2 

แนวทาง  ซ่ึงสามารถดําเนินการไปพรอมกันได เพ่ือเปนการพัฒนาและสงเสริม ใหลูกคา มีความรูความ

เขาใจในการใชจายในสิ่งจําเปน รูจักการออม  และการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด  กระตุนความ

ตองการของลูกคา ตอบสนองไดรวดเร็ว  เพ่ือเพ่ิมยอดเงินฝากตนทุนต่ําอยางตอเนื่อง ซ่ึงท่ีกลาวมานั้น 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด สามารถดําเนินการตามแนวทางแกไข และ

อยูในกรอบอํานาจท่ีสาขาสามารถดําเนินการไดตามแผนการปฏิบัติงานของธนาคาร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นแรก : จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา ลูกคาของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด สวนใหญเปนเพศชาย มีอาชีพเกษตรกร และเขาสูสังคมผูสูงอายุ มี

รายไดไมเพียงพอ และมีภาระหนี้สินจํานวนมาก รูปแบบการดําเนินชีวิตมีพฤติกรรมใชจายโดยไมจําเปน 

ไมมีการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีทําใหลูกคาไมสามารถออมเงิน หรือฝากเงินกับ 

ธนาคารได ทําใหยอดเงินฝากของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด มีแนวโนมลดลง และในสวนของปจจัยท่ีมีผลตอ

การออมมากท่ีสุดของลูกคา คือการไดรับแรงกระตุนจากการสงเสริมการตลาดของธนาคาร 

ประเด็นท่ีสอง : ผลการศึกษาจากความเห็นของผูบริหารระดับสูง  ในดานกระบวนการภายใน

และบุคลากรของธนาคาร ซ่ึงสวนใหญยังขาดองคความรู และความชํานาญดานผลิตภัณฑธนาคาร และ

ไมมีทักษะในการขายและการนาํเสนอผลติภัณฑ เนื่องจากปริมาณงานมีจํานวนมาก ท้ังนโยบายธนาคาร 

และนโยบายรัฐบาลท่ีสําคัญ เปนสาเหตุใหไมสามารถเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหลูกคาไดทัน

ตอความตองการ 
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ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาจะเห็นวากลุมตัวอยางมีรายไดไมเพียงพอ และมีภาระหนี้สินจํานวนมาก  

และไมมีการวางแผนทางการเงิน ดังนั้นธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด 

ควรดําเนินการสงเสริมความรูทางการเงินใหแกเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร รวมถึงเยาวชนใน

โรงเรียนธนาคาร เพ่ือสงเสริมใหมีวินัยทางการเงินรูจักการใชเงินอยางถูกตอง อยางเพียงพอตามโครงการ 

3 รูสู 12 แนวทางสวางทางการเงิน ตามนโยบายธนาคาร 

2. จากผลการศึกษาดานบุคลากรของธนาคาร ท่ีมีปริมาณงานมากตามนโยบายท่ีสําคัญของ

ธนาคาร และนโยบายของรัฐบาล ทําใหขาดองคความรูดานผลิตภัณฑ  ดังนั้น ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร สาขารอยเอ็ด ควรดําเนินการจัดอบรมเรื่องผลิตภัณฑธนาคาร และทักษะในดาน

การขายและการประชาสัมพันธ  เพ่ือเปนการสงเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน    ซ่ึงอยูใน

กรอบอํานาจท่ีสาขาสามารถดําเนินการไดตามแผนการปฏิบัติงานของธนาคาร 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

การศึกษาในครั้งตอไปควรเพ่ิมกลุมตัวอยางจากลูกคา ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด เปน ลูกคารายเดิม 

และรายใหม ของ ธ.ก.ส. จังหวัดรอยเอ็ด เนื่องจากจํานวนพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีแตกตางกัน 
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แนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากของลูกคาเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาจังหาร 

ใหมีเงินคงเหลือในบัญชีไมต่ํากวา 1,000 บาท 

The Guidelines for increasing the deposit amount of BAAC farmers,  

Chang Han Branch To have at least 1,000 baht in the account 
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บทคัดยอ 

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุลูกคาเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาจังหาร มีเงินคงเหลือใน

บัญชีตํ่ากวา 1,000 บาท ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหยอดเงินฝากโดยรวมของธนาคารลดลง เพ่ือให

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตรของธนาคาร เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตใหกับลูกคา

เกษตรกร จึงไดศึกษาแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือสงเสริมใหลูกคาเกษตรกรใหความสําคัญกับการ

ออมเงิน และคงเงินเหลือไวในบัญชีเงินฝาก โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาเกษตรกร ท่ีเปนหัวหนา

ครอบครัว ดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

             ผลการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีลูกคาเกษตรกร ไมมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก สาเหตุหลักมา

จากคาใชจายสูงกวารายได ดวยปจจุบันเกษตรกรเผชิญกับคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน สงผล

ใหลูกคาเกษตรกรไมมีเงินคงเหลือในบัญชี จากการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดกลยุทธเพ่ือใหลูกคา

เกษตรกรมีเงินคงเหลือในบัญชี พบวาควรใชกลยุทธดานการตลาด ควบคูไปกับกลยุทธสงเสริมการออม

ภาคเกษตรกร เพ่ือใหลูกคาเกษตรกรเห็นความสําคัญของการออมเงิน และเพ่ิมชองทางการใหบริการท่ี

หลากหลาย ขยายสาขาใหธนาคารตั้งอยูใกลแหลงชุมชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาท่ีมาใช

บริการ 
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Abstract 

The objective of this research is to study the cause of the BAAC farmers in 

Changharn branch, whose account balances are less than 1,000 baht, which has a 

tendency to increase. Causing the overall deposit amount of the bank to decrease To 

achieve the goals in accordance with the bank's vision, mission, and strategy To create 

quality of life for farmers' customers Therefore studied the guidelines for solving 

problems To encourage farmers to focus on saving money And keep the money left in 

the deposit account By collecting data from a sample of farmers' customers Who is the 

head of the family With in-depth interviews 

  The study found that The reason that farmers customers There are no funds 

remaining in the deposit account. The main reason is because of the higher expenses 

than income. Currently, farmers face higher prices of consumer goods. Resulting in farmers 

having no money left in the account From the analysis of causes and strategies for farmers 

to have money in their account. Found that the marketing strategy should be used Along 

with the strategy to promote savings for farmers. In order for the farmers customers to 

see the importance of saving money And increasing various service channels Expanding 

branches for banks to be located near communities To facilitate the customers who use 

the service 

 

Keywords: outstanding balance, farmers, BAAC, Changharn branch 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมสวนมากประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ

เกษตรกรยังเปนกลุมท่ีผลิตอาหารเลี้ยงคนท้ังประเทศและสงออกสินคาเกษตรกรรมขายยังตางประเทศ 

รวมท้ังเปนผูผลิตวัตถุดิบใหกับภาคการผลิตอ่ืน ๆ ท่ีตองอาศัยสินคาเกษตรเปนวัตถุดิบนอกจากนี้

เกษตรกรยังเปนผูบริโภคสินคาและบริการดวยคาใชจายท่ีสูงกวากลุมอ่ืน เพราะเกษตรกรสวนใหญอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล ปจจุบันเกษตรกรเผชิญกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน เนื่องจากราคาสินคาอุปโภคบริโภค

เพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและความไมแนนอนของธรรมชาติ สงผลตอผลผลิตของ
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เกษตรกร ทําใหผลผลิตท่ีไดไมเปนไปตามท่ีคาดการณ ทําใหกระทบกับรายไดของครัวเรือนเกษตรกร 

ประกอบกับครัวเรือนเองมีคาใชจายท่ีสูง ดวยสภาพเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน รายไดกับคาใชจายของ

ครัวเรือนเปนตัวแปรท่ีสําคัญ ตอการออมเงินคงเหลือไวในบัญชีเกษตรกร เพ่ือเปนเงินท่ีไวใชจายในภาวะ

ฉุกเฉิน และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต 

ปจจุบันการเติบโตของเงินฝากและสวนแบงตลาดของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร  มีแนวโนมลดลง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจึงไดกําหนดนโยบายเงินฝาก

โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมอัตราสวนเงินฝากตนทุนต่ํา ควบคูกับการสงเสริมการออมเงินเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต  จึงมีโครงการเพ่ิมยอดเงินฝากออมทรัพย โดยแนะนําใหลูกคาคงเงินฝากไวในบัญชีไมต่ํา

กวา 1,000 บาท เพ่ือไมใหลกูคาเสียประโยชนจากการเรียกเก็บคารักษาบัญชี  จากการเก็บขอมูลจํานวน

บัญชีเงินฝากของลูกคาเกษตร ธ.ก.ส. สาขาจังหาร ท่ีมีเงินคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 1,000 บาท มีแนวโนม

สูงข้ึน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลจํานวนบัญชีเงินฝากคงเหลือท่ีมียอดต่ํากวา 1,000 บาท 
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ขอมูลสะสม ณ. จํานวนบัญชี 

30/09/2560 11,032 

31/10/2560 11,478 

30/11/2560 11,509 

31/12/2560 10,287 

01/01/2561 10,311 

28/02/2561 10,701 

31/03/2561 10,739 

30/04/2561 10,996 

31/05/2561 11,299 

30/06/2561 11,223 

31/07/2561 11,069 

31/08/2561 11,364 

30/09/2561 11,634 

31/10/2561 11,767 

30/11/2561 10,287 

31/12/2561 10,935 
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ขอมูลสะสม ณ. จํานวนบัญชี 

01/01/2562 11,119 

28/02/2562 11,120 

31/03/2562 11,111 

30/04/2562 11,299 

 
จากสภาพการณในปจจุบันซ่ึงเปนยุคของการแขงขัน ในสวนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ปรากฏวาลูกคาเกษตรกรมีเงินคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 1,000 บาท มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

ทําใหยอดเงินฝากโดยรวมของธนาคารลดลง ซ่ึงเปนเงินฝากประเภทตนทุนต่ํา ในขณะท่ีเงินฝากประเภท

ตนทุนสูง เชน โครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ  โครงการเงินฝากเกษียณอายุ  โครงการเงินฝากดอกเบี้ย

ทันใจ เปนตน มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหธนาคารจายดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการแขงขันในระบบธนาคารมีแนวโนมรุนแรง ทุกธนาคารตางก็ใชกลยุทธในการลดตนทุนเงิน

(คาใชจาย) และเพ่ิมสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Spread) 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหยอดเงินฝากลูกคาเกษตรกรมีเงิน

คงเหลือในบัญชีต่ํากวา 1,000 บาท และเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมยอดเงินฝากของลูกคาเกษตรกร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ทําใหทราบปจจัยท่ีสงผลตอยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีของลูกคาเกษตรกร 

นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการสงเสริมเงินออม เพ่ือเพ่ิมยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี

และธนาคารมีรายไดจากการนําเงินออมของลูกคาไปทําธุรกิจทางการเงิน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การคงเหลือเงินไวในบัญชีเงินฝาก เปนเรื่องสําคัญเพราะจะเปนการออมสําหรับลูกคาเกษตรกร 

และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกคาเกษตรกรเอง ซ่ึงการออมสวนใหญจะอยูในรูปของเงินฝากธนาคารโดย

ไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน จุดประสงคหลักเพ่ือใชจายยามฉุกเฉิน ดังนั้นลูกคาเกษตรกรจําเปนตอง

ใหความสําคัญเก่ียวกับการออม โดยการคงเหลือเงินไวในบัญชีและฝากเพ่ิมเติมอยูเรื่อย ๆ 

ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ สําหรับใชในการศึกษาเรื่องนี้มีอยูหลายทฤษฏีประกอบดวย 
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ทฤษฏีกางปลา การวิเคราะหหาสาเหตุท่ีเปนการสรางแผนผังท่ีแสดงสมมติฐานของ

ความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ ท่ีสงผลตอปญหาหนึ่งปญหา โดยใชข้ันตอน 

6 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 

2. กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้นๆ 

3. ระดมสมองเพ่ือหาสาเหคุในแตละปจจัย 

4. หาสาเหตุหลักของปญหา 

5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 

6. ใชแนวทางปรับปรุงท่ีจําเปน 

ทฤษฏี 4P คือสวนผสมทางการตลาด เปนทฤษฏีหนึ่งท่ีใชในการวางแผนการตลาด โดย

แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ทฤษฏี 7P’s คือสวนผสมทางการตลาดของตลาดบริการ โดยแบงออกเปน 7 สวนไดแก 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5. พนักงาน (People) 

6. กระบวนการใหบริการ (Process) 

7. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การวิเคราะห 

SWOT (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและ

จุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ

ท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร 

S (Strengths) หมายถึงจุดเดนหรือจุดแข็ง 
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W (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน 

O (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก 

T (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก 

การวิเคราะหแมททริกซ (TOWS Matrix) คือ การวิเคราะหท่ีนําขอมูลท่ีไดจากการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกล

ยุทธตางๆ มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด 

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด 

จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับขอจํากัด 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 พิมพรัก พุมเจริญ (2559) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของ

เกษตรกรและแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรมีการจัดทํา บัญชีรายรับ-รายจายท่ีเหมาะสม 

 ศิริมา วิทยา(2558) ศึกษาพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกคา ธ.ก.ส. สาขาอําเภอ

ทุงหวา จังหวัดสตูล 

 สุภาพร คลายเกตุ (2550) ศึกษาปจจัยท่ีกําหนดการออมของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย 

 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ใชการสัมภาษณรายบุคคล สําหรับการตอบคําถามแบบปลายเปด (Open-End) 

ในการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) โดยกลุมตัวอยางเปนลูกคาเกษตรกร ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

กลุมตัวอยาง 

ลูกคาเกษตรกร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวน 10 คน ซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัว 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยการสัมภาษณลูกคาเกษตรกร ท่ีเปนหัวหนาครอบครัว ใชคําถามแบบปลายเปดในการ

สัมภาษณเชิงลึก ท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือให
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กลุมตัวอยางสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทําใหไดขอมูลหลากหลายแงมุม ซ่ึงคําถามสําหรับ

การสัมภาษณกลุมตัวอยางมี ดังนี้ 

1. ขอมูลประชากรศาสตรสวนตัวและครอบครัว 

2. แหลงท่ีมาของรายไดในครอบครัว 

3. คาใชจายในครัวเรือน 

4. หนี้สินครัวเรือน 

5. พฤติกรรมการออมเงิน 

6. ปญหาและอุปสรรคในการออมเงิน 

7. สาเหตุท่ีไมมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก 

การวิเคราะหขอมูล 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคาซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัว โดยใชการสัมภาษณเปนรายบุคคล 

จํานวน 10 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงการเก็บขอมูลลูกคา 

ลําดับ เพศ อายุ จํานวน

สมาชิก 

รายได/

เดือน 

คาใชจาย/

เดือน 

คงเหลือ จํานวนสมาชิก

ท่ีมีรายได 

1 ชาย 55 3 33,000 30,500 2,500 2 

2 ชาย 49 4 29,000 32,000 (3,000) 1 

3 หญิง 45 5 30,000 28,000 2,000 2 

4 ชาย 52 3 27,000 24,000 3,000 1 

5 ชาย 53 4 38,000 37,000 1,000 2 

ลําดับ เพศ อายุ จํานวน

สมาชิก 

รายได/

เดือน 

คาใชจาย/

เดือน 

คงเหลือ จํานวนสมาชิก

ท่ีมีรายได 
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6 หญิง 50 6 43,000 45,000 (2,000) 3 

7 ชาย 51 3 26,000 24,500 1,500 1 

8 ชาย 48 4 41,000 38,000 3,000 2 

9 ชาย 49 5 34,000 36,000 (2,000) 2 

10 ชาย 57 3 29,000 31,000 (2,000) 1 

 

พบวาปจจัยท่ีสงผลใหยอดเงินคงเหลือในบัญชีลูกคาเกษตรกร ตํ่ากวา 1,000 บาท ของลูกคา

เกษตรกรในอําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด เปนเพราะรายไดสวนใหญของเกษตรกรมาจากอาชีพทํา

การเกษตร เชน ทํานา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว  รายไดอ่ืนๆมาจากการรับจาง เกษตรกรสวนใหญมีฐานะ

ยากจนเนื่องจากมีความรูนอย ขาดการศึกษา ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตัวเองตองเชาท่ีนาทํากิน ผนวกกับ

สภาพอากาศแปรปรวนและความไมแนนอนของธรรมชาติ  ประกอบกับเกษตรกรเผชิญกับราคาสินคา

อุปโภคบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน คาเชาท่ีนามีการปรับเพ่ิมข้ึน สงผลใหเกษตรกรมีคาใชจายเพ่ิมตามไปดวย 

คาใชจายของครัวเรือนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการออมเงินคงเหลือไวในบัญชีของเกษตรกร ดังนั้น

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะมีการลดคาใชจายในครัวเรือนเกษตรกร ลดการกอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดประโยชน การ

มีหนี้เพ่ิมข้ึนทําใหการออมลดลง ปจจุบันลูกคาเกษตรกรไมเห็นความสําคัญของการออมเงินใหมีคงเหลือ

ไวในบัญชี เพ่ือไวใชจายเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินและจําเปนในครัวเรือน 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีทําใหยอดเงินฝากลูกคาเกษตรกรมีเงินคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 

1,000 บาท เนื่องจากคาใชจายสูงกวารายได ดวยสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ท่ีสินคาอุปโภคและบริโภคมี

การปรับราคาเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีผลิตผลทางการเกษตรก็ไมเปนไปตามท่ีคาดการณ ดวยสภาพอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหลูกคาเกษตรกรไมมีเงินคงเหลือในแตละเดือน บางเดือนแทบจะไมมีพอสําหรับ

การใชจายเพ่ือดํารงชีพ  ซ่ึงเปนเรื่องยากท่ีจะทําใหลูกคาเกษตรกร มีเงินออมคงเหลือไวในบัญชี เพ่ือใช

จายในยามฉุกเฉิน 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ลูกคาเกษตรกร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

เพ่ือลดจํานวนบัญชีท่ีมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 1,000 บาท เพ่ือไมใหลูกคาเสียประโยชนจาก

การเรียกเก็บคารักษาบัญชี จะสําเร็จลุลวงไดตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของพนักงานธนาคารทุกภาค

สวน ตลอดจนผูบริหารทุกระดับเห็นถึงความสําคัญ ใหการแนะนํา ชวยเหลือและดูแลการดําเนินงาน

อยางใกลชิด เพ่ือสงเสริมและดูแลเกษตรกรลูกคาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอลูกคาเกษตรกร ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร  สาขาจังหาร  จังหวัดรอยเอ็ด  ท่ีทําใหมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 

1,000 บาท  ซ่ึงมีขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ดังตอไปนี้ 

1. รายไดเปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญ สําหรับการออมเงินไวในบัญชีของลูกคาเกษตรกร ควร

ยกระดับรายไดของเกษตรกร ท้ังรายไดจากภาคเกษตรกรและรายไดจากนอกภาคเกษตรกรใหสูงข้ึน ซ่ึงมี

สวนสําคัญตอการพัฒนาการออมของไทยเพราะถาประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ก็มีเงินสวนท่ีเหลือจากการ

อุปโภคบริโภคมากข้ึนก็จะทําใหการออมเพ่ิมข้ึน ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากก็จะสูงข้ึนตามไปดวย 

2. คาใชจายของครัวเรือนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการออมของครัวเรือนเกษตรกร ดังนั้นจึง

จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการลดคาใชจายของครัวเรือนลง  ลดการกอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดประโยชน และมีการ

รณรงคใหเกิดการออมข้ึน  ดังจะเห็นไดวาคาใชจายสวนใหญของครัวเรือนคือคาอาหาร และหนี้สินสวน

ใหญไดมาจากการซ้ือสินทรัพยท่ียังไมจําเปน 

3. ในดานการสงเสริมการออม นอกจากครัวเรือนมีการเพ่ิมรายไดลดคาใชจายแลว การสงเสริม

การออมนับเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอีกเชนกัน โดยระยะเวลาท่ีผานมาเงินออมของลูกคาเกษตรกรมี

แนวโนมลดลงมาโดยตลอด โดยดูไดจากจํานวนบัญชีเงินฝากท่ีมีเงินคงเหลือต่ํากวา  1,000 บาทมีจํานวน

บัญชีเพ่ิมข้ีน ดังนั้นการสงเสริมการออมใหกับครัวเรือนของลูกคาเกษตรกรและการเพ่ิมแนวทางในการ

ระดมเงินออมเปนเรื่องท่ีตองกระทําอยางเรงดวน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรศึกษากิจกรรมท่ีเปนการลดคาใชจายของครัวเรือน 



 

91 

 

2. ควรศึกษากิจกรรมท่ีมีผลตอการออมเงินของกลุมอาชีพตาง ๆ 
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แนวทางการเพ่ิมปริมาณสินเช่ือประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร 

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาXXX 

Guidelines for increasing non-agricultural personal loans of Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), XXX Branch 
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1  และจรัชวรรณ จันทรัตน12 

Daranee Klaikreuh1 and Jaratchwahn Jantarat2 

 

บทคัดยอ 

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาXXX ประสบปญหาปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาค

การเกษตรลดลงอยางตอเนื่อง 3 ปติดตอกัน วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยนี้ เพ่ือทราบสาเหตุและ

ปจจัยท่ีสงผลตอการลดลงของสินเชื่อ และกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคล โดย

ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ผลของการวิจัยเชิง

ปริมาณโดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามลูกคาประเภทบุคคลท่ีประกอบอาชีพนอกภาค

การเกษตร และไมเคยใชบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จํานวน 200 ราย พบวา ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง คือ เพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท และมีสถานภาพ

โสด ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากรมากท่ีสุด และทราบวา ธ.ก.ส. มี

ผลิตภัณฑสินเชื่อใหบริการ แตความต้ังใจจะใชบริการอยูในระดับปานกลาง  การหาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลและการใชบริการสินเชื่อ โดยการวิเคราะหคา Pearson Chi-Square พบวา 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอวงเงินสินเชื่อท่ีใช

บริการ อายุสัมพันธกับประสบการณการใชบริการ  หลักประกันท่ีใชคํ้าประกันสินเชื่อสัมพันธกับ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน  สวนธนาคารท่ีเลือกใชบริการไมมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลทุกดาน  

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาท่ีเคยใชบริการสินเชื่อ จํานวน 10 ราย 

พบวา บางสวนติดปญหาข้ันตอนการใหบริการ เพราะการตรวจสอบท่ีดินและจดจํานองลาชา และ

การประชาสัมพันธของ ธ.ก.ส. ไมท่ัวถึง แตลูกคาทุกรายยังมีความจงรักภักดีกับ ธ.ก.ส. ยินดีจะใช

บริการสินเชื่อในครั้งตอไปและบอกตอคนรูจัก จากนั้นดําเนินการอภิปรายกลุมยอยกับพนักงาน

แผนกสินเชื่อ โดยการวิเคราะห SWOT Analysis รวมกับแผนผังแสดงเหตุและผล พบวา กลยุทธ
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2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: jaratchwahn_jan@utcc.ac.th 
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สงเสริมดานการโฆษณาประชาสัมพันธ  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเปนกลยุทธเชิงรุก โดยมี

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ไดแก ปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึน 20 ลานบาท ภายใน 31 มีนาคม 2563  

 

คําสําคัญ:  สินเชื่อ  สวนประสมทางการตลาด  ความตั้งใจซ้ือ  

 

 

Abstract 

The Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), XXX branch 

has faced the continual reduction of non-agricultural personal loans for three 

consecutive years. The study aims to find the root causes and factors of the reduction 

for further strategy planning to increase numbers of loan by conducting qualitative 

and quantitative researches. The quantitative research is conducted by collecting data 

from 200 customers who are not farmers and have never experienced in loan service 

from the bank. The study found the demographic characteristic is female who has 31-

40 years of age, graduated in bachelor level, works in private sector, has average 

income of 20,001-30,000 Thai Baht and be single; prioritize their considerations on the 

marketing mix in personnel aspect. This group also knew about the loan product from 

BAAC but the purchase intention is in middle level. The study of the relation between 

a personal characteristics and usage of financial services by analyzing the Pearson Chi-

Square shows that the age, marital status, education, occupation and average income 

effect to financial credit; the age relevant to financial loan experiencing; the collateral 

of credit relevant to average income; nevertheless, the bank branding is irrelevant to 

any personal characteristics. 

The qualitative research gained from the in-depth interviews with 10 

customers who have experienced in the loan service. The study found some issues 

in the delay of estate assessment and mortgage procedures. In addition, BAAC has 

lack of public relation to promote the campaign. However, the customers are willing 

to come back for loan service and tell their friends about it. After that the group 

discussion of the loan officers has been carried out with SWOT analysis and the cause 

and effect diagram. It has been found that the advertisement promoting strategy is 
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the most effective. The key performance indicator (KPI) is to increase 20M Thai Baht 

loan within 31st March 2020.  

 

Keywords:  Loan, Marketing Mix, Purchase Intention 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาXXX จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการ

ลูกคาท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีใจกลางกรุงเทพฯ จํานวน 5 เขต ไดแก เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย 

เขตสัมพันธวงศ เขตบางรัก และเขตปทุมวัน ซ่ึงถือวาเปนพ้ืนท่ียานพาณิชยกรรมท่ีสําคัญของประเทศ 

และมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน แตจากขอมูลผลประกอบการดานสินเชื่อของ       ธ.ก.ส.

สาขาXXX พบวาปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร ลดลงอยางตอเนื่อง 3 ปบัญชี

ติดตอกัน และสงผลโดยตรงทําใหรายไดจากดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อของสาขาลดลงตามไปดวย ปญหา

นี้กอใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางเงินฝากและเงินกู สาขาตองแบกรับภาระคาใชจายดานดอกเบี้ย

เงินฝากคอนขางสูง อีกท้ังยังสงผลเก่ียวเนื่องกับการลดลงของคาธรรมเนียมตางๆจากธุรกรรมดาน

สินเชื่ออีกดวย หากไมดําเนินการหาแนวทางและวางกลยุทธเพ่ือเพ่ิมปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคล

นอกภาคการเกษตรใหเพ่ิมข้ึน อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของสาขา มีความเสี่ยงในการเกิด

ภาวะขาดทุน  ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมปริมาณ

สินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร ของ ธ.ก.ส. สาขาXXX เพ่ือสาเหตุและปจจัยท่ีสงผล

กระทบตอการลดลงของสินเชื่อ และแนวทางในการเพ่ิมปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาค

การเกษตร ของ ธ.ก.ส. สาขาXXX ใหเปนไปตามตัวชี้วัดท่ีธนาคารกําหนดและยังเปนชองทางในการ

เพ่ิมรายไดใหกับสาขาอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยนี้ เพ่ือทราบสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการลดลง

ของสินเชื่อ และเสนอแนวทางการเพ่ิมปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร ของ ธ.ก.ส. 

สาขาXXX สวนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ทราบถึงสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการลดลง

ของสินเชื่อ และสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมปริมาณ

สนิเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตรไดอยางเปนรูปธรรม  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Purchase Decision Theory) 

Armstrong and Kotler (2560: 90) ไดกลาวถึงการตัดสินใจซ้ือวา ในข้ันตอนของการ

ประเมินผลนั้น ผูบริโภคจะลําดับยี่หอและกําหนดความต้ังใจท่ีจะซ้ือ (Purchase Intention) 

โดยท่ัวไปแลวการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจะซ้ือตราสินคาท่ีตนเองชื่นชอบมากท่ีสุด แตก็อาจเกิด

ปจจัย 2 ปจจัยเขามามีผลตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือและการตัดสินใจซ้ือ ปจจัยท่ี 1 คือ ทัศนคติจากคน

อ่ืน  ปจจัยท่ี 2 คือ ปจจัยท่ีเก่ียวกับสถานการณท่ีไมไดคาดหวังมากอน ผูบริโภคอาจจะกําหนดความ

ตั้งใจท่ีจะซ้ือ โดยอางอิงปจจัยตางๆ เชน รายไดท่ีคาดหวัง ราคาท่ีคาดหวัง และประโยชนของ

ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง อยางไรก็ตาม เหตุการณท่ีไมไดคาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงความตั้งใจในการซ้ือได 

เชน สภาพเศรษฐกิจแยลง คูแขงอาจลดราคา หรือคําบอกเลาจากเพ่ือนท่ีเคยใชบริการแลวรูสึก

ผิดหวัง เพราะฉะนั้นความชอบและความตั้งใจท่ีจะซ้ือนั้น ไมไดสงผลตอการเลือกซ้ือท่ีแทจริงเสมอไป 

การตัดสินใจซ้ือ เม่ือผานข้ันตอนของการประเมินทางเลือกตางๆ แลว ผูบริโภคจะไดสินคา

ตรายี่หอท่ีตรงกับความตองการของตนเองมากท่ีสุด นั่นคือ ผูบริโภคจะเกิดความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 

(Purchase Intention) ข้ึน แตอยางไรก็ตามเม่ือถึงเวลาท่ีจะทําการซ้ือจริง อาจมีปจจัยอ่ืน เขามามี

ผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดอีก ไดแก ปจจัยทางดานสังคม (Social Factors) และ 

ปจจัยทางดานสถานการณท่ีเ ก่ียวของกับการซ้ือ (Anticipated Situation Factors) (คํานาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2558: 79-80) 

ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ พบวามี 5 ข้ันตอน ไดแก การรับรูถึงความตองการ

หรือปญหา (Problem/Needs Awareness) การคนหาขอมูล (Information Search) การประเมิน

ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558: 66-67) 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค (Consumer Satisfaction Theory) 

Armstrong and Kotler (2560: 4) กลาวถึงความพึงพอใจวา ลูกคาท่ีเกิดความพึงพอใจ

จะซ้ือซํ้าและบอกตอถึงประสบการณท่ีดีในการใชสินคานั้น ในขณะท่ีลูกคาท่ีไมพอใจจะเปลี่ยนไปใช

สินคาของคูแขงและวิจารณสินคาใหผูอ่ืนไดทราบ นักการตลาดจะตองระมัดระวังในเรื่องการกําหนด

ระดับของความคาดหวัง ถาตั้งระดับความคาดหวังไวต่ําเกินไปอาจทําใหผูซ้ือพอใจแตไมสามารถ

ดึงดูดจํานวนผูซ้ือไดมากพอ แตถากําหนดระดับความคาดหวังสูงเกินไป ผูซ้ืออาจผิดหวังได คุณคา

และความพอใจของลูกคาเปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาและจัดการความสัมพันธกับลูกคา 

ชูชัย สมิทธิไกร (2561: 108-111) กลาววา ความรูสึกพีงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา

หรือบริการ ไมไดเปนผลมาจากประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑ (product performance) 

แตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังเปนผลมาจากความคาดหวังของผูบริโภค (expectation)  ตาม

แนวคิดของ แบบจําลองการปฎิเสธความคาดหวัง (expectancy disconfirmation model) 
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ผูบริโภคจะมีความเชื่อหรือความคาดหวังลวงหนาเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑ

หนึ่งๆ กอนท่ีจะมีการซ้ือ ความคาดหวังในท่ีนี้ หมายถึง สิ่งท่ีผูบริโภคไดกําหนดไวในใจกอนท่ีจะซ้ือ

สินคาหรือบริการตางๆ วาสินคาหรือบริการนั้นควรจะใหผลลัพธอะไรอยางไรแกผูบริโภค โดย

ความหวังนี้เกิดข้ึนจากประสบการณเดิม หรือจากการไดรับขอมูลตางๆ ผานการโฆษณาการบอกเลา

จากผูอ่ืน  

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix '7Ps Theory) 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาด 

การจะทําใหการดําเนินงานของกิจกรรมประสบความสําเร็จได ข้ึนอยูกับการปรับปรุงความสัมพันธท่ี

เหมาะสมของสวนประสมทางการตลาด (คํานาย อภิปรัชญา-สกุล, 2558: 3) สวนประสมทาง

การตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกตางจากสวนประสมทางการตลาดของสินคาท่ัวไป เพราะ

จะตองคํานึงถึงพนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงท้ังสามสวนประสม

เปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546: 63 - 80) สวนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ มีดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑของการบริการถือวา เปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน 

(Intangible product) ไมสามารถจับตองได ตัวอยางเชน ความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบาย

กาย ความสบายใจ เปนตน คุณภาพของการบริการประกอบดวยหลายปจจัย เชน ความรู

ความสามารถของพนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วและตอเนื่องในข้ันตอนการสง

มอบบริการ ฯลฯ 

2. ราคา (Price) เปนสิ่งท่ีกําหนดรายไดของกิจการ แตมิไดหมายความวาธุรกิจจะตั้งราคา

ไดตามใจชอบ เพราะในมุมมองของลูกคา การตั้งราคามีผลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือบริการของ

ลูกคา และราคาของการบริการเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรับ  

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนชองทางการนําเสนอบริการใหกับลูกคา ในธุรกิจ

บริการนั้น สามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนายได 4 วิธี คือ การใหบริการผานราน การ

ใหบริการถึงบานหรือสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ การใหบริการผานตัวแทน และการใหบริการผานทาง

อิเล็กทรอนิกส 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) สําหรับธุรกิจบริการจะมีความคลายกับธุรกิจขาย

สินคา เนื่องจากสามารถทําไดในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การลดแลก

แจกแถม การสรางภาพลักษณ เปนตน 

5. พนักงาน (People) ประกอบดวยบุคคลท้ังหมดในองคกรท่ีใหบริการ ตั้งแตเจาของ

กิจการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับ ซ่ึงบุคคลเหลานี้มีผลตอคุณภาพของการใหบริการ 
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6. กระบวนการใหบริการ (Process) เปนสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญอยาง

มาก เพราะตองอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือท่ีทันสมัยในการทําใหกระบวนการสง

มอบการบริการมีคุณภาพ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  

7. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแก อาคารสถานท่ีใหบริการ 

เครื่องมือ อุปกรณ การตกแตงสถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้เปนสิ่งท่ีลูกคาใชเปนเครื่องหมายแทน

คุณภาพของการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยมีการ

เก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือ บทความ  เอกสาร

เผยแพร วารสาร รายงานกิจการประจําป รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(อินเทอรเน็ต) รวมถึงขอมูลภายในองคกร เชน สถิติ และรายงานตางๆ และ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการลดลง

ของสินเชื่อ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล

ลูกคาบุคคลท่ีประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรและไมเคยใชบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ท่ีมีอายุ

ระหวาง 20-60 ป โดยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) จํานวน 200 คน เพ่ือสอบถามขอมูลเก่ียวกับการใชบริการสินเชื่อของธนาคารอ่ืน รวมถึง

ทัศนคติหรือระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสินเชื่อ ขอ

คําถามท่ีใชประยุกตจากงานวิจัยของ ศุวดี วิเศษยา (2558) ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา คือ พ้ืนท่ีใหบริการ

ของ ธ.ก.ส. สาขาXXX และสาขายอยท่ีอยูภายใตการดูแลของสาขาXXX  

การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการ

อภิปรายกลุมยอย (Focus Group) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การสัมภาษณเชิงลึก ลูกคาท่ีเคยใชบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาXXX จํานวน 10 คน 

ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสัมภาษณเก่ียวกับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาXXX  

2) การอภิปรายกลุมยอย พนักงานดานสินเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาXXX จํานวน 6 คน 

กําหนดขอคําถามในลักษณะคําถามปลายเปด เก่ียวกับปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และหา

แนวทางการเพ่ิมปริมาณสินเชื่อ รวมกับการใชเครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect 
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Diagram) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมการตลาดดวย SWOT Analysis เพ่ือหากลยุทธ ท่ี

เหมาะสมสําหรับการเพ่ิมปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร  

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และ ขอมูลการใชบริการสินเชื่อ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาแบงกลุม จําแนกประเภท นํามาแปลง

เปนคารอยละ (Percentage) และนําเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Table) 2) ขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญตอปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการ

สินเชื่อ และความตั้งใจจะใชบริการสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร ใชการประมาณคา 5 

ระดับ (Rating Scale) วิเคราะหทางสถิติเพ่ือหาคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และ 3) การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการใชบริการสินเชื่อ โดยการวิเคราะหคา 

Pearson Chi-Square (𝑋𝑋2) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (พนิตสุภา ธรรมประมวล, 2559: 133-

162) 

สวนการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมยอย ใชวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกขอมูล การวางเคา

โครงการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย การพิจารณา

เง่ือนไขแวดลอม (Context) ของขอมูล (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555: 27-28) รวมกับการใชแผนผัง

เหตุและผล และ SWOT Analysis เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับสาขาXXX  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. สาเหตุของปญหา (Causes of the Problem) 

ผลการวิจัยของการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลลูกคาประเภทบุคคลธรรมดาท่ีประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ท่ีมี

อายุระหวาง 20-60 ป และไมเคยใชบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จํานวนท้ังสิ้น 200 คน พบวาลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง คือ เพศหญิง อายุระหวาง 31 - 40 ป จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท และมีสถานภาพโสด  

และพบวากลุมตัวอยาง รอยละ 59.50 ไมมีประสบการณการใชบริการสินเชื่อกับธนาคาร ธ.ก.ส.และ

ธนาคารอ่ืน 

กลุมท่ีเคยใชบริการสินเชื่อกับธนาคารอ่ืน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.50 ใชบริการสินเชื่อ

กับธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด โดยใชวงเงินกูระยะยาวประเภทสินเชื่อ

เพ่ือเปนคาลงทุนดานท่ีอยูอาศัย โดยสวนมากมีวงเงินสินเชื่อทุกธนาคารรวมกัน (ไมรวมบัตรเครดิต/

บัตรกดเงินสด) ไมเกิน 200,000 บาท และใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
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กลุมเปาหมายท่ีมาใชบริการท่ี ธ.ก.ส. สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานประจํา มีรายไดคอนขาง

แนนอน และไมมีกิจการสวนตัว จึงไมมีความจําเปนตองใชเงินกูเพ่ือการประกอบอาชีพ ดังนั้น 

ผลิตภัณฑสินเชื่อท่ีเหมาะสมสําหรับลูกคากลุมนี้ คือ สินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนวงเงิน

ระยะยาว มีลักษณะการผอนชําระเปนรายเดือน เชน สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย สินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจาย

ฉุกเฉินในครัวเรือน เปนตน  

การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการ

พิจารณาเลือกใชบริการสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ

กับปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุด โดยใหคะแนนเรื่อง พนักงานมีความซ่ือสัตย เปนอันดับหนึ่ง 

รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สวนปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยท่ีสุด 

การรับรูท่ีมีตอผลิตภัณฑสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. ของกลุม

ตัวอยางอยูในระดับดีพอสมควร เนื่องจากสวนมากทราบอยูแลววา ธ.ก.ส. มีผลิตภัณฑสินเชื่อ

ประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตรใหบริการ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 74.00) แตอยางไรก็ตาม ดาน

ความตั้งใจจะใชบริการสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตรของกลุมตัวอยางยังอยูในระดับท่ีไม

สูงมากนัก (คาเฉลี่ยอยูในชวง 3.41 – 3.45)  

การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการใชบริการสินเชื่อ โดยการวิเคราะห

คา Pearson Chi-Square (X2) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอวงเงินสินเชื่อท่ีใชบริการ อายุสัมพันธกับ

ประสบการณการใชบริการ  หลักประกันท่ีใชคํ้าประกันสินเชื่อสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวน

ธนาคารท่ีเลือกใชบริการไมมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลทุกดาน  

การเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก ลูกคาท่ีเคยใชบริการ

สินเชื่อบุคคลนอกภาคของ ธ.ก.ส.สาขาXXX จํานวน 10 คน ในประเด็นเก่ียวกับความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อ แสดง

ขอมูลตามตารางท่ี 1 และสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับความตั้งใจจะใชบริการ ของลูกคาท่ีเคยใชบริการ

สินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาXXX แสดงขอมูลตามตารางท่ี 2   

ตารางท่ี 1  สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาท่ีเคยใชบริการ 

     สินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาXXX 
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สวนประสมทาง 

การตลาดบริการ 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ผลิตภัณฑสินเชื่อ - ลูกคาทุกรายใหความเห็นวาผลิตภัณฑสินเชื่อสามารถตอบสนองความ

ตองการไดดี มีความเหมาะสม 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและ

คาธรรมเนียมตางๆ 

- ลูกคาสวนใหญเห็นวาอัตราดอกเบี้ยท่ีไดรับมีความเหมาะสมแลว มี

เพียง 1 ราย ท่ีคิดวาอัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอ่ืน  

- ดานอัตราคาธรรมเนียมตางๆ ลูกคาทุกรายใหความเห็นวามีความ

เหมาะสมแลว มีคาธรรมเนียมนอยกวาธนาคารอ่ืน  

3. ทําเลท่ีตั้งหรือชอง

ทางการใหบริการ 

- ลูกคาทุกรายใหความเห็นวาทําเลท่ีตั้งของXXX มีความสะดวกในการ

เดินทางมาใชบริการ เพราะลูกคาสวนใหญอาศัยหรือประกอบอาชีพอยู

ในพ้ืนท่ีบริเวณนั้นอยูแลว  

- ประเด็นเรื่องชองทางการใหบริการ เชน แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-

Mobile พบวาทุกรายไมสนใจจะใชบริการ เพราะสะดวกไปท่ีสาขา

มากกวา  

4. การประชาสัมพันธหรือ

กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

- พบวาลูกคาจํานวนสูงถึง 9 ราย ตัดสินใจมาใชบริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. 

เพราะมีญาติหรือเพ่ือนท่ีเปนเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.แนะนํา  

- ลูกคาท่ีเปนขาราชการ ไดรับขาวสารจากการประชาสัมพันธผาน

หนังสือเวียนของสวนงาน  

5. การใหบริการของ

พนักงาน 

- ลูกคาจํานวน 9 ราย ใหความเห็นวา พนักงานสินเชื่อของสาขาXXX 

สามารถใหขอมูล ใหคําแนะนํา และมีการบริการท่ีดี  แตมีลูกคาเพียง 1 

ราย ท่ีประสบปญหาความลาชาในการทําเรื่องจํานองท่ีดิน 

6. ข้ันตอนหรือกระบวนการ

ใหบริการ 

- ลูกคาจํานวน 8 ราย คิดวาข้ันตอนหรือกระบวนการใหบริการมีความ

รวดเร็ว และมีลูกคาจํานวน 2 รายท่ีคิดวากระบวนการใหบริการในสวน

การตรวจสอบท่ีดินและจดจํานองมีความลาชา เพราะตองดําเนินการ

เรื่องตรวจสอบท่ีดินและจดจํานองท่ีดินท่ีตางจังหวัดดวยตัวเอง  

7. การจัดสถานท่ีหรือสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

- ลูกคาทุกรายคิดวาการจัดสถานท่ีหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ

สาขาXXX มีความเหมาะสมแลว และไมแตกตางจากธนาคารอ่ืน 

ตารางท่ี 2  สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับความตั้งใจจะใชบริการ ของลูกคาท่ีเคยใชบริการสินเชื่อ 

     ของ ธ.ก.ส.สาขาXXX 
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ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น 

1. ความตั้งใจจะใชบริการ

สินเชื่อประเภทบุคคลนอก

ภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. 

ในครั้งตอไป 

- ลูกคาทุกรายใหความเห็นวายินดีจะใชบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ใน

ครั้งตอไปหากมีความจําเปนตองใชเงินกูอีก ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับเหตุผลและ

ความจําเปนในอนาคต 

2. ความตั้งใจจะบอกตอ

ผลิตภัณฑสินเชื่อประเภท

บุคคลนอกภาคการเกษตร

ของ ธ.ก.ส. 

- ลูกคาจํานวน 4 ราย ไดเคยแนะนําเพ่ือนรวมงานหรือคนรูจักไปแลว 

แตจะกูไดหรือไมก็ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละคน 

- ลูกคาจํานวน 5 ราย ยินดีท่ีจะบอกตอผลิตภัณฑสินเชื่อ ของ ธ.ก.ส. 

อยางแนนอนหากมีคนรูจักสนใจ 

 

ผลการวิเคราะหเนื้อหา โดยการกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกขอมูล การวางเคา

โครงการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย พบวา ดาน

ผลิตภัณฑสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกูและคาธรรมเนียมตางๆ ทําเลท่ีตั้งหรือชองทางการใหบริการ 

และการจัดสถานท่ีหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลูกคาทุกรายเห็นวาเหมาะสมแลว ไมมีประเด็นท่ีตอง

แกไข สวนประเด็นเรื่องการใหบริการของพนักงาน และเรื่องข้ันตอนการใหบริการ พบวา ลูกคามี

ปญหาติดขัดในชวงกระบวนการตรวจสอบท่ีดินและจดจํานองมีความลาชา สาเหตุมีท้ังเกิดจากความ

ผิดพลาดของพนักงานและระเบียบข้ันตอนของ ธ.ก.ส.  

สวนประเด็นท่ีนาสนใจอยางยิ่ง คือ ลูกคาทุกรายไมไดรับขอมูลขาวสารจาก ธ.ก.ส. แตมา

ใชบริการจากคําแนะนําของคนรูจักท้ังสิ้น นอกจากนี้ยังพบวา ลูกคาสวนใหญเปนกลุมท่ีมีท่ีดิน

การเกษตรอยูตางจังหวัด ลักษณะเปนท่ีดินเปลาไมมีสิ่งปลูกสราง ธนาคารอ่ืนมักไมรับจํานอง ดวย

เหตุนี้จึงนาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี ธ.ก.ส.สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาไดดีกวาธนาคาร

อ่ืน สวนความคิดเห็นเก่ียวกับความตั้งใจจะใชบริการ พบวา ทุกรายยังมีความจงรักภักดีกับ ธ.ก.ส. มี

ความยินดีท่ีจะใชบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ในครั้งตอไป และยินดีท่ีจะแนะนําลูกคาทานอ่ืน 

จากนั้นผูวิจัยไดนําผลสรุปของการวิจัยตลาด มาดําเนินการอภิปรายกลุมยอย (Focus 

Group) กับพนักงานเก่ียวของกับกระบวนการสินเชื่อของสาขาXXX จํานวน 6 คน โดยประเด็น

คําถามจะเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมา และการประยุกตใชการวิเคราะห

สภาพแวดลอมการตลาดดวย SWOT Analysis และเครื่องมือผังแสดงสาเหตุและผล เพ่ือการหา

แนวทางและกลยุทธในการเพ่ิมปริมาณสินเชื่อ รวมถึงการจัดทําแผนการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับ

สาขาXXX  

ผลการวิ เคราะหสภาพแวดลอมการตลาดด วย  SWOT Analysis เ พ่ือประเ มิน

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร ของ ธ.ก.ส.สาขาXXX (ตารางท่ี 3) และผลของการ
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ประยุกตใชเครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล เพ่ือรวมกันระดมสมองหาสาเหตุของปญหาการลดของ

ปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร ซ่ึงพบวาปจจัยหลักท่ีเปนสาเหตุสําคัญเกิดจาก 

บุคลากร กระบวนการบริการ การสงเสริมการตลาด และ คูแขงขัน (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แผนผังสาเหตุและผลของปญหาการลดของปริมาณสินเช่ือประเภทบุคคล 

นอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส.สาขาXXX 

2. แนวทางเลือกการแกไขปญหา (Alternative Solutions) 

ผูวิจัยรวมกับพนักงานดานสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาXXX ระดมสมองเพ่ือกําหนดแนว

ทางเลือกการแกไขปญหาจากการสังเคราะหกลยุทธโดยใชหลักการของ TOWS Matrix (ตารางท่ี 3) 

ซ่ึงเปนการกําหนดกลยุทธเพ่ือนํามาแกไขปญหาการลดลงของสินเชื่อบุคคลนอกภาคการเกษตร โดย

สามารถสรุปแนวทางเลือกการแกไขปญหาได 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) สงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ 

โดยการปรับปรุงการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคลนอกภาคของธนาคาร 

ใหมีประสิทธิภาพ ตรงกลุมเปาหมาย โดยเนนท่ีการเสริมจุดแข็ง ตรงท่ีเปนธนาคารท่ีรัฐบาลสนับสนุน 

สามารถใชหลักประกันท่ีดินตางจังหวัดได และคาธรรมเนียมต่ํากวาธนาคารอ่ืน นอกจากนี้ยังควรมี

การปรับภาพลักษณใหธนาคารดูทันสมัยทัดเทียมกับธนาคารอ่ืน เพ่ือเจาะตลาดลูกคากลุมใหม   

สงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธมีขอดี คือ เปนกลยุทธเชิงรุก เพ่ือเจาะตลาดท้ังฐาน

ลูกคาเดิมและลูกคาใหม และสามารถสรางโอกาสในการตอยอดผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของธนาคารได  สวน

ขอเสีย คือ อาจไมเห็นผลลัพทในทันทีทันใด และตองทําอยางสมํ่าเสมอเพ่ือสรางการรับรูแกลูกคา

บุคลากร กระบวนการบริการ 

คูแขงขัน การสงเสริมการตลาด 

การลดลงของสนิเชื่อ 

ประเภทบุคคลนอกภาค 

การเกษตร ของ ธ.ก.ส. 

สาขาXXX  

 

พนักงานแตละคน 
มีศักยภาพไมเทากัน 

ขั้นตอนการ 
ประเมินหลักประกนั 

ยุงยาก/ลาชา 
 

การประชาสัมพันธ 
ไมทั่วถึง 

สาเหตุ (Clauses) ผลลัพท (Effect) 

สวนแบงการตลาดใน
กรุงเทพฯ นอยมาก 
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อยางตอเนื่อง ตองอาศัยความรวมมือจากสวนงานภายนอก และใชเวลาและงบประมาณสูงกวา

ทางเลือกอ่ืน 

2) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  

โดยเนนท่ีการสรางความประทับใจ และใหความสําคัญกับลูกคามาเปนลําดับแรก เพ่ือให

ลูกคามีความจงรักภักดีกับธนาคาร และมีการบอกตอแนะนําธนาคาร รวมถึงการปรับปรุงข้ันตอน

การตรวจสอบหลักประกันและจดจํานองท่ีดิน และกระบวนการทํางานอ่ืนๆ ใหมีความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน   

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการมีขอดี คือ เปนการสรางความประทับใจและความพึง

พอใจใหกับลูกคา เพ่ือใหลูกคามีความจงรักภักดีกับธนาคาร และมีการบอกตอแนะนําธนาคารใหกับ

ลูกคาคนอ่ืน ลดขอรองเรียนจากลูกคา นอกจากนี้ยังใชเวลาและงบประมาณนอยกวาทางเลือกอ่ืน 

แตมีขอเสีย คือ เปนกลยุทธเชงิรับมากเกินไป และข้ันตอนบางสวนเปนวิธีปฏิบัติท่ีธนาคารกําหนดไว 

ทําใหเปลี่ยนแปลงข้ันตอนไดยาก 

3) การพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากรดานสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาXXX ใหมีทักษะความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติดานสินเชื่อใหเปนไปตามมาตรฐานระดับเดียวกัน จายสินเชื่ออยางมีคุณภาพตามแนวทางของ

ธนาคารแหงประเทศไทย และเพ่ือใหมีทักษะการบริการท่ีดี มีความซ่ือสัตย มีความนาเชื่อถือ ลูกคา

ไววางใจ และปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การพัฒนาบุคลากรมีขอดี คือ ทําใหพนักงานมีทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติ

ดานสินเชื่ออยูในมาตรฐานระดับเดียวกัน มีทักษะการบริการท่ีดีข้ึน มีความนาเชื่อถือ ลูกคามีความ

พึงพอใจมากข้ึน เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธนาคาร ลดขอรองเรียนจากลูกคา แตมีขอเสีย คือ  

พนักงานมีการโยกยายบอย ตองมีการจัดอบรมพนักงานใหมอยูเสมอ ซ่ึงเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมการตลาดดวย SWOT Analysis และการสังเคราะหกลยุทธโดยใชหลักการของ TOWS Matrix 
 

                                          ปจจัยภายใน 

 

 

 ปจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. เปนธนาคารของรัฐ มีกระทรวงการคลัง เปนผูถอืหุนหลัก 

2. ผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคารสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดด ี

3. สามารถใชที่ดนิการเกษตรที่อยูตางจังหวดัเปนหลักประกนัจํานองได 

4. ความสามัคคีของทีมงานสินเชื่อ 

5. โครงสรางการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมีสายการบังคับบัญชาส้ัน มกีาร

กระจายอํานาจตัดสินใจ 

6. อัตราคาธรรมเนียมตางๆ นอย เมือ่เทียบกับธนาคารอืน่ 

จุดออน (Weakness) 

1. มีภาพลักษณที่เนนทางดานการเกษตรมากเกินไป 

2. ศักยภาพ ความรู และความสามารถของพนักงานแตละคนไมเทากัน 

3. สวนแบงการตลาดนอยเมือ่เทียบกับธนาคารอืน่ 

4. การโฆษณาประชาสัมพันธของธนาคารไมทั่วถึง 

5. ขั้นตอนการตรวจสอบหลักประกันและจดจํานองที่ดนิมีความลาชา 

6. ธ.ก.ส.มี Switching Cost ต่ํา ทําใหลูกคาตัดสินใจยายธนาคารไดงาย 

โอกาส (Opportunity) 

1. มีภาพลักษณที่ดีในการชวยเหลือลูกคา โดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคาเกษตรกร 

ที่อยูตางจังหวัด 

2. ลูกคาธนาคารไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐอยูเสมอ 

3. ธ.ก.ส. ไดรับมอบหมายใหดําเนนิงานตามนโยบายสําคัญๆ ของรัฐบาลอยู

เสมอ 

SO 

- สงเสรมิการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเชือ่ของธนาคารโดยเนนที่การ

เปนธนาคารที่รฐับาลสนับสนนุ มีผลิตภัณฑสินเชือ่หลากหลาย ใชหลักประกันที่ดิน

ตางจังหวัดได และคาธรรมเนียมต่ํากวาธนาคารอืน่ (S1, S2, S3, S6, O1, O2, 

O3) 

WO 

- ปรับปรุงการโฆษณาประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ ตรงกลุมเปาหมาย และ

เนนทีก่ารปรับภาพลักษณใหธนาคารดทูันสมัยทัดเทียมกับธนาคารอื่น เพ่ือเจาะ

ตลาดลูกคากลุมใหม (O1, W1, W3, W4) 

อุปสรรค (Threats) 

1. คูแขงขนัในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพฯ มีความเขมแข็งและศักยภาพทางการตลาด

มากกวา ธ.ก.ส. 

2. พฤติกรรมการซ้ือของลูกคาเปล่ียนแปลงไป และ ลูกคามีอํานาจตอรองสูง  

3. สภาวะการแขงขนัปจจุบันมีความรุนแรง และธรุกจิประเภท Non-bank 

เขามามีบทบาทอยางมาก 

4. เทคโนโลยีดานการเงินการธนาคาร ของ ธ.ก.ส. ยังลาหลังเมือ่เทียบกับ

ธนาคารอื่น 

5. ธปท.เขามาตรวจสอบอยางเขมงวด 

6. เกษตรกรไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตอิยูบอยครั้ง 

ST 

- พัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยเนนที่การสรางความประทับใจ และให

ความสําคัญกับลูกคามาเปนลําดับแรก เพ่ือใหลูกคามีความจงรกัภักดีกับธนาคาร

และมกีารบอกตอแนะนําธนาคาร (S4, S5, T1, T2, T3, T4) 

WT 

- พัฒนาบุคลากรใหมทีักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติดานสินเชือ่ให

เปนไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพการบรกิารที่ดี (W2, W5, T3, T4, T5) 

- ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบหลักประกันและจดจํานองทีด่ินใหมีความ

สะดวกรวดเรว็ย่ิงขึ้น (W5, T1, T2, T3) 
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อภิปรายผล 

ผูวิจัยตัดสินใจเลือก “กลยุทธสงเสริมดานการโฆษณาประชาสัมพันธ” เนื่องจากเปนกลยุทธเชิง

รุก เนนการออกไปแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหมๆ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑสินเชื่อ

บุคคลนอกภาคของธนาคารใหตรงกลุมเปาหมาย หลากหลายชองทาง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

เนนการสรางการรับรูผานจุดแข็งตางๆ ท่ีเหนือกวาธนาคารอ่ืน เชน การเปนธนาคารท่ีรัฐบาลสนับสนุน มี

ผลิตภัณฑสินเชื่อหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการได สามารถใชหลักประกันท่ีดินตางจังหวัด

ได และคาธรรมเนียมต่ํากวาธนาคารอ่ืน เปนตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคา 

ท่ีสะทอนวาการประชาสัมพันธหรือกิจกรรมสงเสริมการตลาดของ ธ.ก.ส. ไมมีประสิทธิภาพ ลูกคาทุก

รายไมไดรับขอมูลขาวสารดานสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. แตมาใชบริการเพราะคําแนะนําของเพ่ือนหรือคนรูจัก 

ถึงแมวาการโฆษณาประชาสัมพันธจะตองใชงบประมาณและเวลามากกวาแนวทางอ่ืน แตจะเปนผลดีตอ

ธนาคารในระยะยาว  สามารถสรางโอกาสในการตอยอดผลิตภัณฑอ่ืนๆ (Cross-Selling, Up-Selling) 

ของธนาคารไดอีกดวย  

 หากพิจารณาตามหลักการของ Ansoft Matrix พบวากลยุทธท่ีจะนํามาเลือกใชนั้นจัดอยูใน

ประเภทกลยุทธสรางตลาดใหม (Market Development) เนื่องจากเปนการนําเอาผลิตภัณฑสินเชื่อ

บุคคลนอกภาคการเกษตรประเภทตางๆ ท่ีมีอยูเดิมในปจจุบัน (Existing Product) ขยายออกไปยังตลาด

ใหม (New Market) เปนผลใหมีความเสี่ยงของธุรกิจเพ่ิมข้ึนแตก็ไมมากนัก (ความเสี่ยงอยูในระดับปาน

กลาง) เนื่องจากตลาดเดิมก็ยังอยูในระดับท่ีบริหารจัดการไดอยู (กานตสุดา มาฆะศิรานนท และ วีรวุธ  

มาฆะศิรานนท, 2554: 139-140) ดังนั้น กิจกรรมทางการตลาดจึงควรมุงเนนการทําตลาดใหม โดยการ

ขยายตลาดไปสูลูกคากลุมเปาหมายใหม พ้ืนท่ีใหม ท่ีจากตางฐานลูกคากลุมเดิมท่ีเคยใชบริการอยูแลว 

และการสงเสริมใหเกิดการรับรูในวงกวางมากข้ึน ดวยกลยุทธการโฆษณา/ประชาสัมพันธในหลากหลาย

รูปแบบ เชน การติดปายประชาสัมพันธ การเดินตลาดประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีกลุมเปาหมายใหม 

ออกบูธประชาสัมพันธตามหนวยงานตางๆ การโฆษณาโดยใช Social Media เปนตน  สวนดัชนีชี้วัด

ความสําเร็จ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก ปริมาณยอดจายสินเชื่อบุคคลนอกภาค

การเกษตรของสาขาXXX เพ่ิมข้ึน 20 ลานบาท ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  

ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินกลยุทธสงเสริมดานการโฆษณาประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลนอกภาคการเกษตร ของ ธ.ก.ส. สาขาXXX ไดแก 

1) พนักงานดานสินเชื่อและผูบริหารสาขาเห็นความสําคัญของปญหา และรวมมือกันเปนทีม

เพ่ือดําเนินการตามแนวทางกลยุทธท่ีกําหนดไวอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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2) ความรวมมือจากสวนงานภายนอกในการดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ เชน ทีมงาน

เดินตลาดของ ธ.ก.ส.จังหวัดกรุงเทพฯ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะเขาไปออกบูธเ พ่ือ

ประชาสัมพันธ เปนตน 

3) งบประมาณตางๆท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ หากงบประมาณท่ีกําหนดไวตั้งแตตนป

บัญชีของสาขามีไมเพียงพอ อาจจะตองของบประมาณจากสวนกลาง เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมไดตาม

แผนงานท่ีกําหนดไว 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)  ประกอบดวย 7 กิจกรรม ไดแก การจัดทําแผนพับ การ

จัดทําปายโฆษณา กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ กิจกรรมเดินตลาด การประชาสัมพันธกับสวนงาน

ราชการตางๆ การโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชสื่อ Social Media  และ กิจกรรมเพ่ือนชวนเพ่ือน โดยใช

งบประมาณท้ังสิ้น 53,000 ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนฉุกเฉิน เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอปริมาณการจาย

สินเชื่อบุคคลนอกภาคการเกษตร ของ ธ.ก.ส.สาขาXXX จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานการ

ใหบริการ ดานลูกคา ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรเก็บขอมูลแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมประชากรท่ีเปนบุคคลท่ัวไป อาศัยอยู

ในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของ ธ.ก.ส.สาขาXXX และยังไมเคยใชบริการท้ังเงินฝากและสินเชื่อของ ธ.ก.ส. 

เพ่ือใหกลุมประชากรกระจายตัวมากข้ึน ทําใหทราบถึงแนวคิด มุมมอง และความตองการท่ีแทจริงในการ

เลือกใชบริการสินเชื่อของลูกคากลุมใหม และสามารถนําขอมูลมาใชในการกําหนดแนวทางการขยาย

สินเชื่อไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน      

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน อาจารยท่ี

ปรึกษาการศึกษาวิจัย ท่ีไดใหความกรุณา ใหคําแนะนํา ตรวจตราแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจจน

สําเร็จลุลวงไดดวยดี และขอขอบคุณธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ท่ีสนับสนุน
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การศึกษาสาเหตุ แนวทางการแกไขปญหาการเพ่ิมข้ึนของ NPLs ธนาคารออมสิน 

Cause Study Approaches to Resolve the Increase in NPLs of the 

Government Savings Bank 

 

ยุทธศักดิ์ ตันบริภัณฑ0 1 และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร1

2    

Yutthasak Tunboriphun1 and Wanrapee Banchuenvijit2 
 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุ แนวทางการแกไขปญหาการเพ่ิมข้ึนของ 

NPLs ธนาคารออมสิน โดยนําการวิเคราะหสาเหตุดวยผังกางปลา (Fish Bone Diagram) มาศึกษา

วิเคราะหคนหาสาเหตุของปญหา และมีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการใชแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 100 ชุด และการสัมภาษณในลักษณะเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) กับ

ขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัย รายงาน หนังสือ ขอมูลจากระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร (Cognos) ของธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา ลูกหนี้ NPLs สวนใหญจะเปน บริษัท

ท่ีกอตั้งไมเกิน 5 ป มีสวนรวมทุนไมเพียงพอดําเนินธุรกิจ รวมถึงการนําเงินสินเชื่อไปใชผิดวัตถุประสงค 

จนเกิดปญหาคางชําระจนเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะหสินเชื่อท่ีขาด

ประสบการณ ทักษะในการวิเคราะห ไมสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีแทจริงของลูกคาได ทําใหการ

วิเคราะหความสามารถชําระหนี้ผิดพลาด สงผลใหลูกคาไมสามารถชําระหนี้ไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

การศึกษาครั้งนี้จึงไดกําหนดแนวทางแกไข กําหนดงบประมาณสําหรับทําแผน และขอความเห็นชอบและ

อนุมัติจากคณะกรรมการ เพ่ือจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน และขออนุมัติดําเนินการตามแผน 

รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหธนาคารสามารถแกไขปญหา NPLs 

ไมใหเพ่ิมข้ืนสูงกวาคาเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 

 

คําสําคัญ: NPLs, ธนาคารออมสิน, สินเชื่อธุรกิจ 
 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: yutthasakT@gsb.or.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, wanrapee_ban@utcc.ac.th 



 

109 

 

Abstract 

 This research aims to study on causes and guidelines for solving the problem on 

increase of NPLs ratio per loan credit of business loan of Government Savings Bank. The 

research was conducted to analyze data for finding causes of this by using Fish Bone 

Diagram.  Primary data were collected by using 100 questionnaires responded by the 

sample group and in-depth interview.  Secondary data were obtained from researches, 

reports, books, and data from Cognos System of Government Savings Bank.  The results 

revealed that most NPLs debtors were companies that were established less than 5 years 

with insufficient fund for business operation as well as those spent loans with incorrect 

purposes leading to the problem on outstanding payment and NPLs.  This problem was 

caused by the lack of experiences and skills on loan analysis and inability to inspect 

actual data of customers.  Consequently, Debt Service Coverage was analyzed wrongly 

causing customers unable to pay for debts as conditioned.  As a result, this research 

established the guidelines for solving problem, setting budget for planning, and asking for 

approval from the directors in order to make details of the Action Plan and take action 

as well as to observe performance and evaluate results consecutively.  Consequently, 

the bank would be able to solve the problem on NPLs and control its number not to be 

higher than that of commercial banks.  

Keywords: NPLs, Government Savings Bank, Business Loan 
 
 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีศึกษา 

 ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังซ่ีงมี

พันธกิจ “สงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงิน สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ สงเสริม

และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีศักยภาพอยางยั่งยืน รวมถึง

ใหบริการทางการเงินครบวงจรท่ีล้ําสมัยและเหนือความคาดหวังภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได และเปน

ธนาคารเพ่ือสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล” ซ่ึงถือเปนแหลงเงินทุนขนาดใหญของภาครัฐในรูปของเงินฝาก 

สําหรับใชดําเนินกิจกรรมตางๆ ของธนาคาร นํามาซ่ึงการระดมเงินฝากจํานวนมาก ทําใหธนาคารตองมี

ภาระดอกเบี้ยเงินฝากท่ีตองจายใหลูกคาเงินฝากสูงตามไปดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองบริหารเงินฝากใหได
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ผลตอบแทนเพียงพอรองรับดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึงตองรองรับคาใชจายตางๆ   ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนิน

ธุรกิจ จนมีสวนตางเปนผลกําไร เพ่ือใหธนาคารสามารถดําเนินการตอไปได โดยหนึ่งในการบริหารเงินฝากท่ี

สําคัญ คือ การใหสินเชื่อแกลูกคาท่ีตองการเงินทุนเพ่ือนําไปใชดําเนินธุรกิจของตนเอง ธนาคารจะไดรับ

ดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อซ่ึงเปนรายไดหลักของธนาคาร 

 การใหสินเชื่อนั้นมีท้ังลูกหนี้ท่ีชําระหนี้ไดตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด และลูกหนี้ท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติไดตามเง่ือนไข มีปญหาคางชําระจนเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ซ่ึงสง  ผลกระทบตอการ

ตั้งสํารอง และผลประกอบการของธนาคาร โดยในระยะ 3 ปท่ีผานมา พบวา เปอรเซ็นต NPLs ตอ เงินให

สินเชื่อของสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสินนั้นมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจนปจจุบันอยูท่ี 4.88% ในขณะท่ีคาเฉลี่ย

ของธนาคารพาณิชยอยูท่ี 3.01% ซ่ึงการท่ีมีเปอรเซ็นต NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อของสินเชื่อธุรกิจธนาคาร

เพ่ิมข้ึนจะสงผลกระทบตอปริมาณการกันเงินสํารองของธนาคารเพ่ิมตามไปดวย ซ่ึงเปนคาใชจายของ

ธนาคาร ท่ีผานมามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป มีผลตอกําไรสุทธิของธนาคาร 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุ ท่ีทําใหจํานวนสินเชื่อไมกอใหเกิดรายได (NPLs) และเปอรเซ็นตสินเชื่อไมกอใหเกิด

รายไดตอเงินใหสินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสินมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และสูงกวาของระบบธนาคาร

พาณิชย 

2. เพ่ือพิจารณาเสนอแนวทางในการลดจํานวนสินเชื่อไมกอใหเกิดรายได (NPLs) และเปอรเซ็นตสินเชื่อ

ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อธุรกิจสอดคลอง และเหมาะสม สามารถนําไปใชแกไขปญหา

ดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธนาคารออมสิน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสินเชื่อธุรกิจ (นโยบายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน, 2562) 

 การพิจารณาสินเชื่อ กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะหสินเชื่อ การประเมินและติดตาม

คุณภาพสินเชื่อ การจัดชั้นลูกหนี้ และการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหตองมีการทบทวนนโยบาย

สินเชื่อธุรกิจอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาวะภายใน และภายนอกท่ีมี

ผลกระทบตอนโยบาย โดยสรุปไดดังนี้ 

 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑของธนาคาร โดยใหความสําคัญ ดังนี้ 1. วัตถุประสงคการ

ขอเงินกู 2. ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ หรือธุรกิจนั้นๆ 3. ฐานะทางการเงิน วงเงินกูท่ีใชกับ
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สถาบันการเงินอ่ืน และความสามารถชําระหนี้ 3. ประสบการณของผูบริหาร 4. ภาวะอุตสาหกรรม และ

สภาพการตลาด 5. ประมาณการทางการเงิน 6. หลักประกัน 7. โครงสรางวงเงินสินเชื่อ เง่ือนไขตางๆ 8. 

ขอมูลเครดิตบูโร  

 มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อตองสอดคลองกับนโยบายสินเชื่อธุรกิจมีการกําหนดข้ันตอนการ

ปฎิบัติงานตางๆ รวมถึงผูรับผิดชอบ มีระบบ Check and balance ระหวางฝายงานตางๆ              มีการ

วัดผล ประเมินความเสี่ยงของลูกคาโดยใชเครื่องมือ Credit Risk Rating Model รวมท้ังใหมีการรายงาน

ติดตามลูกคา เพ่ือแนะนําการทําธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการพิจารณาสินเชื่อใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ธนาคารมีการจัดชั้นหนี้ และรับรูรายไดตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนี้     1. ชั้น

ปกติ (Pass) 2. ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (Special Mention) 3. ชั้นต่ํากวามาตรฐาน (Substandard) 4. ชั้น

สงสัย (Doubtful) 5. ชั้นสงสัยจะสูญ (Doubtful Loss) 6. ชั้นสูญ (Loss)  

 โดย NPLs เริ่มนับเม่ือลูกหนี้คางชําระเกิน 3 เดือนนับจากวันถึงกําหนดชําระ จะถูกจัดชั้นเปน

ลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน (Substandard) ข้ึนไป ทําใหธนาคารตองมีการกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 

100 โดยการกันเงินสํารองดังกลาวเปนรายการหนึ่งในหมวดคาใชจายของงบกําไรขาดทุน      มี

ผลกระทบตอกําไรสุทธิของธนาคาร 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเช่ือ (ดารณี พุทธวิบูลย, 2553)  

เนื่องจากทรัพยากรนั้นมีอยูอยางจํากัด ในขณะท่ีความตองการสินคานั้นยังมีอยูมาก การใชสินเชื่อ

จํานวนท่ีมากเกินไป และผิดวัตถุประสงคนั้น จะสงผลกระทบอยางมาก จนอาจทําใหเกิดภาวะการลมละลายได ดังนี้ 

จึงควรมีการศึกษาการจัดการสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพโดยตองมีการกําหนดวัตถุประสงคการใชสินเชื่อ กําหนด

เปาหมายในการจัดการสินเชื่อ เพ่ือใหสามารถรักษาสภาพคลอง และความสามารถในการทํากําไร โดยจะตอง

มีระดับความเสี่ยง และพิจารณาตนทุนในการจัดการสินเชื่อใหตํ่าท่ีสุด 

 

แนวคิดการพิจารณาวิเคราะหสินเช่ือ (กฤษฏา สังขมณี, 2554) 

เจาหนาท่ีสินเชื่อจะตองมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการวิเคราะหสินเชื่อ 6C’s ซ่ึงประกอบดวย 

คุณสมบัติผูขอสินเชื่อ (Character) ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) เงินทุน (Capital)  หลักประกัน 

(Collateral) สภาพทางเศรษฐกิจ (Condition) และประเทศท่ีติดตอดวย (Country) 
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แนวคิดอัตราสวนหนี้สินท่ีไมกอใหเกิดรายได (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2548)  

 หนี้สินท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (Non-performing Loans to Loans) เปนอัตราสวนท่ีแสดง

วาสินเชื่อของธนาคารนั้น เปนสินเชื่อท่ีไมมีคุณภาพ หรือดอยคุณภาพ ดังนั้น ธนาคารพาณิชยตางๆ ท่ี

ดําเนินการขยายสินเชื่อในอดีตท่ีผานมา ซ่ึงขาดความรอบคอบ จะทําใหเกิดภาระแกธนาคารนั้นๆ ท่ี

จะตองมีบัญชีดอกเบี้ยคางรับตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดไว กรณีท่ีลูกหนี้ไมมีการชําระหนี้

คืนใหแกธนาคารพาณิชยเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามสัญญาจะตองทําการจัดชั้นเปนลูกหนี้ดอย

คุณภาพ หรือเรียกวาลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 
 

การวิเคราะหสาเหตุดวยผังกางปลา (ประชาสรรณ แสนภักดี, 2547) 

แผนผังกางปลา หรือเรียกวา “แผนผังสาเหตุและผล” (Cause and Effect Diagram) เปน

แผนผังท่ีแสดงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมดท่ีอาจจะกอใหเกิด

ปญหา (Possible Cause) ซ่ึงเรามักจะคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผลท่ีเรียกวา “ผังกางปลา (Fish Bone 

Diagram)” ซ่ึงวิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผล หรือ ผังกางปลา ประกอบดวย การกําหนดปญหาไวท่ีหัวปลา 

กําหนดกลุมปจจัยตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดปญหา ชวยกันระดมสมอง ความคิด ชวยกันหาสาเหตุของแตละ

ปจจัย ชวยกันหาสาเหตุหลักของปญหา จัดเรียงลําดับความสําคัญของสาเหตุ และหาแนวทางการ

ปรับปรุงท่ีจําเปน 

 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชัชวลัย ใจธีรภาพกุล (2554) ไดศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงตอ NPLs ของธนาคารพาณิชย ไดแก 

สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อแยกตามสาขาเศรษฐกิจตอ ปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม อัตราการเติบโตของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จําแนกตามสาขาการผลิต อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคาร และอัตรา

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 
 

ลภัสดา ศรียา (2561) ไดศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ และหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายไดของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณเงินใหสินเชื่อของ ธ.ก.ส. คือ ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศท่ีแทจริง 

สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของ ธ.ก.ส. ไดแก จํานวนผูวางงานอัตรา

แลกเปลี่ยน และปริมาณเงินใหสินเชื่อของ ธ.ก.ส.  
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วิกานดา ใจสมุทร (2558) ไดศึกษา อิทธิพลของปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ตอ

ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผล

การศึกษา พบวา ปริมาณสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดไมมีอิทธิพลตอความสามารถในการทํากําไรของ

ธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม หากไมคํานึงถึง

นัยสําคัญทางสถิติ พบวา ปริมาณสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดมีอิทธิพลในเชิงลบตอความสามารถในการ

ทํากําไรของธนาคารพาณิชย 

วิธีการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมูลมาจาก 2 สวน คือ 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดมาจากการสัมภาษณใน

ลักษณะเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) โดยคัดเลือกผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ

การวิเคราะหสินเชื่อ โดยคําถามเปนลักษณะปลายเปดท่ีเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดหนี้ท่ี           ไม

กอใหเกิดรายได (NPLs) รวมถึงแบบสอบถามผูประกอบการกลุมท่ีเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

โดยการสุมสอบถาม และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารท่ีไดมีการรวบรวมขอมูลไวแลว 

และระบบขอมูลภายในของธนาคารออมสิน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย การสัมภาษณ และแบบสอบถาม ดังนี้ 

การสัมภาษณ ในลักษณะเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับสินเชื่อ ท้ังในสวนงาน

วิเคราะหสินเชื่อ และวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อ ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติบุคคลท่ีถูกสัมภาษณจะตองเปน

ผูบริหารระดับตนข้ึนไป ท่ีมีประสบการณดานสินเชื่อไมนอยกวา 10 ป ซ่ึงมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 10 ทาน 

ลักษณะคําถามจะเปนไปในรูปแบบปลายเปดเก่ียวกับสาเหตุของ  การเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPLs)  

แบบสอบถาม มีการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) จากนิติบุคคลท่ีเปนลูกคาสินเชื่อของธนาคาร ซ่ึงสถานะปจจุบันเปนหนี้ท่ี     ไม

กอใหเกิดรายได (NPLs) และกําหนดขนาดตัวอยางอางอิงจากสูตรของ Taro Yamane (1973)     ณ 

ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 90 การศึกษาครั้งนี้จึงใชกลุมตัวอยาง จํานวนรวม 100 ราย โดย

แบบสอบถาม เปนลักษณะปลายปด และปลายเปด ประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

ของลูกคา สวนท่ี 2 ขอมูลดานสินเชื่อของลูกคา สวนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของ

การเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ซ่ึงเปนการนําขอมูลปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหสาเหตุของ
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ปญหาโดยใชเครื่องมือผังกางปลา (Fish Bone) ใหผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับความสําคัญของปจจัย

ท่ีกอใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคาร (กําหนดใหมีคาตั้งแต 1 - 5 โดยใหคา 1 เปน

คาท่ีแสดงถึงสาเหตุท่ีมีความสําคัญสูงสุด และความสําคัญลดลงเรื่อยๆ ตามจํานวนตัวเลขท่ีเพ่ิมมากข้ึน) โดย

กําหนดปจจัยท่ีเปนสาเหตุของปญหา ตามรายละเอียดจากผังกางปลาท่ีแสดงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และสวนท่ี 4 เปนลักษณะคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

สาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายไดสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน ซ่ึง

นอกเหนือจากสวนท่ี 3 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการนําขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจากการสัมภาษณมาพิจารณา

รวมกับขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการศึกษา คนควา เอกสารท่ีเก่ียวของ โดยสามารถแบง การวิเคราะห

ออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในลักษณะเจาะลึกรายบุคคล ( In-depth 

interview)  ผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหสินเชื่อ มาจัดลําดับความสําคัญ  จัดกลุม

และลักษณะของขอมูล 
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ข้ันตอนท่ี 2 นําขอมูลท่ีไดจากการจัดลําดับความสําคัญ จัดกลุม และลักษณะของขอมูล ตาม

ข้ันตอนท่ี 1 มาเปรียบเทียบกับขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดแก แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายงาน 

หนังสือ บทความ รวมไปถึงขอมูลท่ีไดจากระบบงานตางๆ จากหนวยงานภายในและภายนอกธนาคาร

ออมสิน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย และสถาบันการเงินอ่ืน เปนตน เพ่ือมาพิจารณาความสอดคลอง 

และความแตกตางของขอมูล 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดมาจากแบบสอบถาท่ีคัดเลือก

โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จากนิติบุคคลท่ีเปนลูกคาสินเชื่อ

ธุรกิจของธนาคาร ท่ีปจจุบันมีสถานะเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จํานวน 100 ชุด วิเคราะห

ขอมูลในดานลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก ประเภทนิติบุคคล จํานวนปท่ีเปด

ดําเนินการ ทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ รายไดตอป โดยจะนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจง

ความถ่ึ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) มาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ดวยวิธีการ

ทางสถิติ สามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดดังนี้ 

 2.1 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก ประเภทนิติบุคคล, 

จํานวนปท่ีเปดดําเนินการ, ทุนจดทะเบียน, ประเภทธุรกิจ และรายไดตอป เปนตน โดยจะนําเสนอในรูปแบบ

ของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และจํานวนรอยละ (Percentage) 

 2.2 การวิเคราะหขอมูลสาเหตุของการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) โดยการวัดแนวโนม

เขาสูศูนยกลาง จากคาคะแนนของแตละสาเหตุของปญหาท่ีกําหนด จํานวน 5 ปจจัย ซ่ึงจะนําเสนอใน

รูปแบบของคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.  นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ แบบสอบถาม และจากการศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของมา

ทําการวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางเปนระบบ และเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน จากนั้นนําเสนอผลการ

วิเคราะหในรูปแบบแผนภาพ และตาราง เพ่ือนําไปสูคําตอบในการศึกษาและสรุปผลประกอบการเขียน

รายงานตามวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับของการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังนําเสนอ

แนวทางในการแกไขปญหาตอไป 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ แบบสอบถาม ซ่ึงกําหนดปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหาท่ีไดจากการใชเครื่องมือผังกางปลา (Fish Bone Diagram) แยกออกเปน 4 ปจจัยหลัก ไดแก 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผูกู ปจจัยท่ีเก่ียวของกับธนาคาร ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผลการดําเนินงาน ฐานะ

การเงิน และปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอม โดยพิจารณารวมกับการศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ
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นํามาทําการวิเคราะหรวมกันอยางเปนระบบ และเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน เพ่ือแสดงความสําคัญของ

ขอมูลไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน สามารถสรุปสาเหตุปญหาการเพ่ิมข้ึนของเปอรเซ็นต NPLs ตอ เงินให

สินเชื่อของสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน ไดดังนี้ 

จากขอมูลการสัมภาษณผูบริหารธนาคารออมสินท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพิจารณาสินเชื่อพบวา 

ปจจัยหลักสําคัญท่ีกอใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ไดแก พนักงานวิเคราะหสินเชื่อขาด

ประสบการณ และทักษะในการวิเคราะหสินเชื่อ บางครั้งไมสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีแทจริงของลูกคา

ได ทําใหการวิเคราะหความสามารถชําระหนี้ผิดพลาด รวมถึงการกําหนดเง่ือนไขสินเชื่อท่ีคอนขางมาก 

จนบางครั้งลูกคาไมสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ลูกคามีเงินสวนรวมทุนต่ํา ทําใหตองการเงินกู

สูง ประกอบกับธนาคารมีการกําหนดเปาหมายการเพ่ิมจํานวนสินเชื่อในภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ

อุตสาหกรรมท่ีถดถอย เปนสวนประกอบท่ีทําใหลูกหนี้เกิดการคางชําระหนี้คางวด   จนเปนหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายไดของธนาคารเพ่ิมสูงข้ึน 

จากขอมูลแบบสอบถามกลุมลูกคาซ่ึงเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จํานวน 100 ชุด สรุป

ลักษณะกลุมตัวอยางไดวา ลูกคานิติบุคคลสวนใหญจะอยูในรูปบริษัทจํากัดท่ีดําเนินธุรกิจมากกวา 10 ป 

รองลงมาทําธุรกิจระหวาง 5 - 10 ป มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท โดยสวนใหญอยูในกลุมท่ีดําเนิน

ธุรกิจการผลิต รองลงมาดําเนินธุรกิจการกอสราง เปนกลุมท่ีมีรายไดตอป มากกวา 5 - 10 ลานบาท และ

รองลงมามีรายไดไมเกิน 1 ลานบาท มีการติดตอเปนลูกคาธนาคาร  ไมเกิน 3 ป สวนใหญจะใชบริการ

สินเชื่อมีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ปจจุบันมีภาระหนี้คางชําระ    ไมเกิน 5 - 10 ลานบาท มีสัดสวน

หนี้สินตอเงินทุนไมเกิน 2 : 1 เทา (คิดเปน 51%) รองลงมามีสัดสวน มากกวา 3 : 1 เทา (คิดเปน 19%) โดย

ปจจุบันสวนใหญจะคางชําระมากกวา 6 งวด และสวนใหญ    ถูกจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน (3 - 6 เดือน) 

รองลงมาอยูในกลุมจัดชั้นสงสัยจะสูญ (มากกวา 12 เดือน) 

และจากขอมูลแบบสอบถามกลุมลูกคา NPLs ถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระ ซ่ึงตามเครื่องมือ

ผังกางปลา แยกออกเปน 4 ปจจัยหลัก สรุปไดวา  

1.  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผูกูนั้นพบวา การท่ีผูกูไมมีสวนรวมทุนในการดําเนินธุรกิจเปนปจจัย

สําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ การท่ีผูกูนําเงินสินเชื่อไปใชผิดวัตถุประสงค ทําใหไมสามารถชําระคืนหนี้ได  

2.  ปจจัยเก่ียวของกับธนาคารพบวา การกําหนดวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อไมสอดคลองกับความ

ตองการ การดําเนินธุรกิจเปนปจจัยหลัก และปจจัยรองลงมาคือ การกําหนดหลักเกณฑ       การอํานวย

สินเชื่อของธนาคารไมเหมาะสม ไมมีความยืดหยุน ทําใหลูกคาไมสามารถปฎิบัติตามได  
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3.  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผลการดําเนินงาน และฐานะการเงิน พบวา ลูกหนี้ท่ีมีอัตราการกอหนี้อยู

ในเกณฑสูงเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดหนี้ NPLs รองลงมา คือ การมีสภาพคลองทางการเงินต่ํา  

4.  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอม พบวา ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และ

ประเทศคูคาเปนปจจัยหลัก โดยปจจัยรองลงมา คือ การปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครฐั และกฎหมายท่ี

ใชในดําเนินธุรกิจเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดหนี้ NPLs  

โดยสามารถสรุปไดวา นิติบุคคลซ่ึงปจจุบันเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคารออมสิน 

สวนใหญเปนกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีเพ่ิงเริ่มกอตั้งไมเกิน 5 ป และมีทุนจดทะเบียนไม

เกิน 5 ลานบาท ซ่ึงสะทอนถึงปญหาการมีสวนรวมทุนในการดําเนินธุรกิจท่ีไมเพียงพอ สงผลกระทบตอ

สภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ ท้ังนี้ ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับปจจัยหลักท่ีกลุมลูกคานิติบุคคลซ่ึงเปน

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคาร เห็นวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหกิจการเปนหนี้ NPLs กับ

ธนาคาร กลาวคือ การท่ีธุรกิจไมมีสวนรวมทุนในการดําเนินกิจการ รวมท้ัง การนําเงินสินเชื่อไปใชไม

เปนไปตามวัตถุประสงค การนําเงินกูท่ีไดรับอนุมัติจากธนาคารไปใชสวนตัว หรือใชในวัตถุประสงคอ่ืนท่ี

ไมเก่ียวของกับธุรกิจ จนทําใหไมมีเงินทุนเพียงพอสําหรับดําเนินธุรกิจหลัก กระทบตอการชําระคืนหนี้

ธนาคาร ประกอบกับบางครั้งการท่ีธนาคารมีการกําหนดเง่ือนไขสินเชื่อท่ีไมยืดหยุน ไมสอดคลองกับการ

ดําเนินธุรกิจ จนทําใหผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ทําใหเกิดเปนหนี้มีปญหา 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 เม่ือนําผลการศึกษาขางตนมาพิจารณารวมกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหาร และ

พนักงานธนาคารออมสิน ในสวนงานท่ีเก่ียวของกับสินเชื่อ ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติบุคคลท่ีถูกสัมภาษณ

จะตองเปนผูบริหารระดับตนข้ึนไป ท่ีมีประสบการณดานสินเชื่อไมนอยกวา 10 ป ซ่ึงมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 

10 ทาน พบวา ปญหาหนี้ NPLs ของธนาคารเกิดจากการท่ีพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ ขาดประสบการณ 

และทักษะในการวิเคราะหสินเชื่อ บางครั้งไมสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีแทจริงของลูกคาได ทําใหการ

วิเคราะหความสามารถชําระหนี้ผิดพลาด รวมถึงการกําหนดเง่ือนไขสินเชื่อท่ีคอนขางมากจนเกินไปจน

ทําใหลูกคาไมสามารถปฏิบัติไดจนกลายเปนปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

 การกําหนดแนวทางเลือกในการแกไขปญหาการเพ่ิมข้ึนของเปอรเซ็นต NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อ

ของสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ประกอบดวย 3 

แนวทาง ดังนี้  
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 ทางเลือกท่ี 1 จัดโครงการฝกอบรม สําหรับพนักงานสินเชื่อ โดยใหพนักงานสินเชื่อท้ังท่ีเพ่ิงเริ่ม

ปฏิบัติงาน และพนักงานสินเชื่อเดิมท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสินเชื่อ จะตองเขารับการอบรมการ

วิเคราะหสินเชื่อท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปนระยะเวลา 1 เดือน ซ่ึงประกอบดวยหลักสูตร 

กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (ไดแก มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ กลยุทธการใหสินเชื่อ โปรแกรม

ผลิตภัณฑสินเชื่อ หลักประกันและการประเมินราคา ฯลฯ) การประเมินและติดตามคุณภาพสินเชื่อ 

(ไดแก การทบทวนสินเชื่อ การติดตามและดูแลลูกหนี้ การจัดชั้นหนี้ การกันสํารอง ผลกระทบจากหนี้ท่ี

ไมกอใหเกิดรายไดท่ีมีกับธนาคาร ฯลฯ) รวมไปถึงการใชระบบงานและเครื่องมือท่ีใชในสวนงานดาน

สินเชื่อ และสวนงานท่ีเก่ียวของ (ไดแก ระบบงานการวัดความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Rating : 

CRR) ระบบบริการลูกคาในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) เปนตน 

 ทางเลือกท่ี 2 ธนาคารตองมีการคัดสรรรับพนักงานเจาหนาท่ีวิเคราะหสินเชื่อท่ีมีทักษะ และ

ประสบการณในการวิเคราะหสินเชื่อจากสถาบันการเงินตางๆ เพ่ือใหธนาคารออมสินมีการวิเคราะหขอมูล

ของลูกคาท่ีถูกตอง ครบถวน ไมบิดเบือนจากความเปนจริง สามารถตรวจสอบเอกสารตางๆ    ท่ีเปนเท็จ

ได โดยกําหนดโครงสรางทางการเงินใหกับลูกคาไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหธนาคารมีลูกคาสินเชื่อท่ีมี

ศักยภาพ ธุรกิจมีแนวโนมเติบโตตอไปได เพ่ือเปนฐานลูกคาท่ีดีของธนาคารตอไป 

 ทางเลือกท่ี 3 ธนาคารควรพิจารณาลูกคาสินเชื่อใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมภายนอกตามภาวะ

เศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรม โดยกําหนดเปนนโยบายในแตละชวงเวลาตามภาวะฯ เพ่ือคัดกรอง

กลุมลูกคาท่ีรับพิจารณา โดยเนนเฉพาะลูกคาสินเชื่อท่ีมีศักยภาพ ไมควรเสี่ยงใหวงเงินสินเชื่อกับลูกคา

รายท่ีมีแนวโนมธุรกิจสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรม เนื่องจากปจจัยเหลานี้ ธนาคาร

และลูกคาไมสามารถควบคุมได แตสงผลโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของลูกคาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก  

 ทางเลือกท่ี 1 จัดโครงการฝกอบรม สําหรับพนักงานสินเชื่อกอนเริ่มปฏิบัติงานจริง 

 ขอดี  

 1. ทําใหพนักงานสินเชื่อใหม รวมท้ังพนักงานสินเชื่อเดิม ไดรับความรูเก่ียวกับการวิเคราะหสินเชื่อ 

และกระบวนการอํานวยสินเชื่อของธนาคารท่ีถูกตองกอนการปฏิบัติงานจริง โดยภายหลัง   การเขา

อบรม พนักงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีเหมาะสมไดทันที และลดความเสี่ยง   จากการ

ปฏิบัติงานผิดพลาด รวมท้ังมีการกําหนดวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อเหมาะสมกับความตองการของลูกคา 
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 2. พนักงานมีความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร วิธีปฎิบัติ ขอระเบียบตางๆ ของธนาคาร สามารถ

ขับเคลื่อนตามนโยบายของธนาคารไดถูกตอง 

 3.  เปนการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานของธนาคารแบบยั่งยืน เพ่ือใหสามารถทําประโยชนให

ธนาคารไดอยางเต็มท่ี 

 ขอเสีย 

 1.  มีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานคอนขางสูง เนื่องจากตองมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรม  ท่ี

ตองมีความพรอมของเครื่องมือ และระบบงาน ท่ีจะตองจําลองข้ึนมาใหเสมือนการปฏิบัติงานจริงภายใน

หนวยงาน 

 2.  ตองใชระยะเวลาในการเขารับการฝกอบรมคอนขางนาน โดยในชวงระยะเวลา 1 เดือน 

ธนาคารจะตองจายเงินเดือนใหกับพนักงานสินเชื่อใหม ซ่ึงยังไมไดสรางผลผลิตใหกับหนวยงาน 

  

 ทางเลือกท่ี 2 ธนาคารตองมีการคัดสรรรับพนักงานเจาหนาท่ีวิเคราะหสินเชื่อท่ีมีทักษะ และ

ประสบการณในการวิเคราะหสินเชื่อจากสถาบันการเงินตางๆ 

 ขอดี 

1.  ธนาคารจะไดบุคคลากรท่ีมีทักษะ และประสบการณในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

2.  บุคคลากรท่ีไดรับสามารถวิเคราะหคัดกรองกลุมลูกคาสินเชื่อท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ลดปญหา

การเกิดหนี้ NPLs 

3.  อาจไดลูกคาเดิมท่ีบุคคลากรผูนั้นเคยดูแลมาเปนลูกคาธนาคาร 

4.  ธนาคารลดคาใชจายในการฝกอบรมใหแกบุคคลากรท่ีรับมา 

ขอเสีย 

1.  บุคคลากรท่ีมีทักษะ และประสบการณ มักจะเรียกรองผลตอบแทน (เงินเดือน) ท่ีสูงกวาเกณฑ

การพิจารณาของธนาคาร 

2.  อาจเกิดปญหาระหวางผูรวมงานได เนื่องจาก มีเงินเดือนท่ีสูงกวาพนักงานในระดับเดียวกัน 

เชน การเก่ียงงานกันทํา รวมถึงปญหาตองจัดหาหนวยงานใหพนักงานสินเชื่อเดิมท่ีถูกทดแทนโดย

พนักงานสินเชื่อท่ีรับมาใหม 

3. การรับพนักงาน ตองสัมภาษณใหรายละเอียด เนื่องจาก ผูรับการสัมภาษณอาจใหขอมูลหรือ

แสดงความสามารถสูงกวาท่ีตนเองมี กรณีธนาคารรับบุคคลนั้นเปนพนักงานแลว อาจเปนภาระของ
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ธนาคารได หากไมสามารถทํางานไดตามท่ีใหขอมูลในการสัมภาษณ ในขณะท่ีธนาคารตองจายเงินเดือน

ท่ีสูงกวาเกณฑปกต ิ

4.  มีคาใชจายผลตอบแทนในรูปเงินเดือนคอนขางสูง และเปนคาใชจายระยะยาว 

 

ทางเลือกท่ี 3 ธนาคารควรพิจารณาลูกคาสินเชื่อใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมภายนอก    ตาม

ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรม โดยการทําวิจัยและกําหนดเปนนโยบายของธนาคารในแตละ

ชวงเวลา เชน ทุกไตรมาส หรือทุก 6 เดือน 

ขอดี 

1.  ทําใหไดลูกคาสินเชื่อรายใหมท่ีสามารถเติบโตไดตามภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรม

นั้นๆ ลดปญหาการเกิดหนี้ NPLs 

2.  การกําหนดเปนนโยบายการพิจารณากลุมลูกคาตามภาวะฯ ชวยลดภาระ และลดระยะเวลา

ของคณะกรรมการสินเชื่อ เพราะไดผานการคัดกรองกลุมลูกคาในระดับนโยบายของธนาคารแลว 

ขอเสีย 

1.  ใชระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลสรุปผล คอนขางนาน อาจไมทันการใชตัดสินใจ 

2.  อาจทําใหผลการดําเนินงานของธนาคารไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

3.  เปนการจํากัดโอกาสการไดรับเงินสนับสนุนของลูกคาบางรายท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี แมวา

ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมไมดีก็ตาม 

 

งบประมาณแตละแนวทางเลือก 

  ทางเลือกท่ี 1 จัดโครงการฝกอบรม สําหรับพนักงานสินเชื่อกอนเริ่มปฏิบัติงานจริงรายละเอียด

งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม จํานวนเงิน (บาท) 

การจดัโครงการฝกอบรม สําหรับพนักงานสินเชื่อกอนเริ่มปฏิบัติงานจริง 15,186,000.00 

รวมท้ังส้ิน 15,186,000.00 

จํานวนพนักงานสินเชื่อท่ัวประเทศ 999 คน จัดการอบรม 20 รุนๆ ใชเวลาอบรม 20 วัน งบประมาณ

ประกอบดวยคาอาหาร 700 บาท/คน/วัน คาวิทยากร 20,000 บาท/รุน คาเชาสถานท่ี 2,000 บาท/วัน 

เทากับ [(700 x 20 x 999) + (20,000 x 20) + (2,000 x 20 x 20)] 

 



 

121 

 

 

  

ทางเลือกท่ี 2 การคัดสรรรับพนักงานเจาหนาท่ีวิเคราะหสินเชื่อท่ีมีทักษะ และประสบการณใน

การวิเคราะหสินเชื่อจากสถาบันการเงินตางๆ รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม จํานวนเงิน (บาท) 

การรับพนักงานสินเชื่อท่ีมีประสบการณจากสถาบันการเงินตางๆ 39,960,000.00 

รวมท้ังส้ิน 39,960,000.00 

เปนการรับพนักงานสินเชื่อท่ีมีประสบการณจากสถาบันการเงินอ่ืน 999 คน (ตามแนวทางเลือกท่ี 1) 

เงินเดือนเริ่มตนเฉลี่ยท่ี 40,000 บาท/คน 

   

  ทางเลือกท่ี 3 การพิจารณาลูกคาสินเชื่อใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมภายนอก ตามภาวะเศรษฐกิจ 

และภาวะอุตสาหกรรม มีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม จํานวนเงิน (บาท) 

การทํารายงานวิจัยภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม 4,000,000.00 

รวมท้ังส้ิน 4,000,000.00 

การต้ังงบประมาณทางเลือกท่ี 3 อางอิงจากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางการทํารายงานวิจัยท่ีผานมาในอดีตของ

ธนาคารออมสิน 
 
แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล 

แนวทางเลือกท่ีใชในการแกไขปญหาการเพ่ิมข้ึนของเปอรเซ็นต NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อของ

สินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน คือ ทางเลือกท่ี 1 จัดโครงการฝกอบรม สําหรับพนักงานสินเชื่อกอน   เริ่ม

ปฏิบัติงานจริง โดยทุกคนจะตองเขารับการอบรมการวิเคราะหสินเชื่อ ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เปนระยะเวลา 1 เดือน (20 วันทําการ) จํานวน 20 รุน รุนละ 50 คน โดยประกอบดวยหลักสูตร 

กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (ไดแก มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ กลยุทธการใหสินเชื่อ โปรแกรม

ผลิตภัณฑสินเชื่อ หลักประกันและการประเมินราคา ฯลฯ) การประเมินและติดตามคุณภาพสินเชื่อ 

(ไดแก การทบทวนสินเชื่อ การติดตามและดูแลลูกหนี้ การจัดชั้นหนี้ การกันสํารอง ผลกระทบจากหนี้ท่ี

ไมกอใหเกิดรายไดท่ีมีกับธนาคาร ฯลฯ) รวมไปถึงการใชระบบงานและเครื่องมือท่ีใชในสวนงานดาน
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สินเชื่อ และสวนงานท่ีเก่ียวของ (ไดแก ระบบงานการวัดความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Rating : 

CRR) ระบบบริการลูกคาในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) เปนตน และมีการ

ทํา Workshop จําลองสถานการณตางๆ และในกรณีลูกคาเริ่มคางชําระ   จะมีกระบวนการอยางไรบาง 

เพ่ือแกไขปญหาชวยเหลือลูกคาไมใหเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) รวมถึงกรณีท่ีลูกคาเปน NPLs 

แลวธนาคารจะมีผลกระทบดานใดบาง เชน การตั้งสํารองหนี้ สภาพคลองของธนาคาร ความนาเชื่อถือ

ของธนาคาร เพ่ือใหพนักงานไดเขาใจทุกข้ันตอนในการอํานวยสินเชื่อ และตระหนักถึงปญหาตางๆ ท่ีจะ

ตามมาหากลูกหนี้สินเชื่อกลายเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร ทําใหพนักงานมีความรอบคอบ 

ระมัดระวัง วิเคราะหลูกคาสินเชื่ออยางระมัดระวัง 

ซ่ึงการฝกอบรมนี้ถึงแมวาจะตองใชงบประมาณคอนขางสูง แตเพ่ือพัฒนาบุคคลากรของธนาคาร

ใหมีศักยภาพแบบยั่งยืน และเพ่ือแสดงถึงความมีคุณคาตอองคกร เปนการรักษาบุคลากรไมใหลาออก

จากองคกร เพ่ือใหเกิดการสะสมประสบการณ และเพ่ิมทักษะทางดานสินเชื่อยิ่งๆ ข้ึนไป การวิเคราะห

สินเชื่อก็จะมีประสิทธิภาพท่ีดี สามารถคัดกรองลูกคาสินเชื่อท่ีดีใหแกธนาคารตอไป     เปนการแกไข

ปญหาการเพ่ิมข้ึนของเปอรเซ็นต NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อของสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน 

 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย 

NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อธุรกิจ (ลูกคารายใหม) % คงเหลือ 3.01% 

 

ปจจัยความสําเร็จ 

  1.  มีการวัดผลโดยติดตามรายงาน NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อของสินเชื่อธุรกิจ (ลูกคารายใหม) 

อยางตอเนื่องเปนระยะทุกเดือน วัดผลเปนรายไตรมาส โดยสัดสวนดังกลาวตองไมเกิน 3.01% (คาเฉลี่ย

อุตสาหกรรม : NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย) 

  2.  การวัดผลความสําเร็จ ณ สิ้นป กอนปดงบการเงินประจําป โดยเปอรเซ็นต NPLs ตอเงินให

สินเชื่อของสินเชื่อธุรกิจ (ลูกคารายใหม) ณ สิ้นป ตองไมเกิน 3.01% (คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม : NPLs ตอ 

เงินใหสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
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  1. การจัดโครงการฝกอบรม สําหรับพนักงานสินเชื่อกอนเริ่มปฏิบัติงานจริง โดยกําหนดหัวขอ 

เนื้อหาท่ีตองการใหพนักงานไดรับความรู รวมถึงเตรียมการติดตอวิทยากรท่ีมีความรู ประสบการณดาน

การวิเคราะหสินเชื่อ และเชาสถานท่ีใชในการอบรวม ใชระยะเวลาเตรียมการประมาณ 1 เดือน 

  2.  การขอความเห็นชอบ และนําเสนออนุมัติแผนการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

  3. ดําเนินการจัดการฝกอบรมใหความรูพนักงานวิเคราะหสินเชื่อธุรกิจ ตามแผนงานท่ีจัดเตรียม

ไว เปนระยะเวลาตอเนื่อง (พนักงานมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปอบรม) รวม 20 รุน รุนละ 50 คน รวม

ท้ังหมด 1,000 คน 

  4. ติดตามผลโดยประเมินจากรายงาน เปอรเซ็นต NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อของสินเชื่อธุรกิจ 

(ลูกคารายใหม) ทุกๆ ไตรมาส เปนระยะเวลา 1 ป 9 เดือน เพ่ือวัดผลวา สัดสวนดังกลาว ลดลง คงท่ี 

หรือเพ่ิมข้ึน เปนไปตามท่ีคาดหวังไวหรือไม หากผลลัพธไมเปนไปตามท่ีคาดหวังตองประเมินใหม   เพ่ือ

ทบทวนข้ันตอนตางๆ วามีจุดใดท่ีผิดพลาด แลวดําเนินการแกไขตอไป 

 

แผนฉุกเฉิน 

1.  กรณีท่ีเปอรเซ็นต NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อของสินเชื่อธุรกิจ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยตองมีการ

ติดตามตรวจสอบรายงานทุกๆ เดือน หากลูกหนี้มีการเริ่มคางชําระ 1 เดือน ตองดําเนินการติดตาม 

ติดตอลูกคาเพ่ือสอบถามถึงปญหาท่ีลูกคาประสบจนเปนเหตุใหเกิดการคางชําระคางวด    แลว

ดําเนินการชวยหาทางแกไข หรือลดภาระใหลูกคาสามารถชําระหนี้ธนาคารไดตามปกติ ปองกันไมใหเกิด

หนี้ NPLs ใหมข้ึน 

2.  กรณีท่ีไมสามารถแกไขหนี้คางชําระท่ีเกิดข้ึนใหมได ตองเรงดําเนินการติดตาม หรือดําเนินคดี

ใหไดขอยุติใหเร็วท่ีสุด เพ่ือเปนการลดเปอรเซ็นต NPLs ของธนาคารไมใหสูงข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี 

บานชื่นวิจิตร อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจสอบ และแกไข

ขอบกพรองของเนื้อหา คณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงินทุกทานท่ีใหกําลังใน

การศึกษาครั้งนี้ 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีนองท่ีรวมศึกษาในสาขาการเงิน GSB MBA Online รุนท่ี 7 และครอบครัว 

เพ่ือนรวมงาน ท่ีคอยใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ใหความชวยเหลือ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 
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และขอขอบคุณทานผูบริหารและธนาคารออมสิน ท่ีไดใหการสนับสนุนการศึกษา และอํานวยความ

สะดวกดานตางๆ มากมาย ในเรื่องเวลาท่ีใชในการศึกษาหลักสูตรนี้ 

สุดทายขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหอการคาไทยท่ีทําใหผูศึกษาไดมีโอกาสทําการศึกษา

คนควาอิสระฉบับนี้จนสําเร็จ เสร็จสมบูรณ และเอ้ือเฟอสถานท่ี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน

ทุกๆ ดานดวยดีตลอดมา หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขอกราบอภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย และหวังเปน

อยางยิ่งวาการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอธนาคารออมสิน เพ่ือใชเปนแนวทาง

ประกอบการวางแผน เพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสมในการกําหนดกลยุทธ รวมถึงจัดทํานโยบาย ขอปฎิบัติ

ตางๆ เพ่ือลดสัดสวน NPLs ตอ เงินใหสินเชื่อ ของสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสินตอไป 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีรายไดดอกเบี้ย กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ 

ธนาคารออมสิน ไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด สําหรับเปนแนวทางกําหนดวิธีการเพ่ิมรายไดดอกเบี้ย 

ซ่ึงนําปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix : 7’Ps) มาศึกษาและวิเคราะหผานทางขอมูลปฐมภูมิ 

โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารภายในหนวยงาน แบบสอบถามจากกลุมลูกคา จํานวน 100 นิติ

บุคคล และนํามาเชื่อมโยงเขากับขอมูลทุติยภูมิ จากขอมูลรายไดดอกเบี้ยของกลุมฯ ตามผลการ

ดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนงานท่ีกําหนด ป 2559 - 2561 และเดือนมกราคม - เมษายน 2562 

ผลการศึกษา พบวา รายไดดอกเบี้ย ท่ีไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด เกิดจากพนักงานสินเชื่อขาด

ความรู ทักษะ และประสบการณ ในการอํานวยสินเชื่อ ทําใหกําหนดวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อ ไมตรง

ความตองการ และไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของลูกคา สงผลใหลูกคาปฏิเสธการใชสินเชื่อ จึงนํามาสู

การแกไขปญหา ดานการพัฒนาบุคลากร ดวยการจัดแผนพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor System) เพ่ือให

พนักงานใหมเขาใจในงานท่ีตองปฏิบัติผานการปฏิบัติงาน และสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง (on the Job 

Training) ซ่ึงสามารถสรางผลงานการพิจารณาสินเชื่อไดในทันที รวมท้ัง ยังชวยในการปลูกฝงคานิยม

และวัฒนธรรมท่ีดีของธนาคารใหกับพนักงาน ทําใหอัตราการคงอยูของพนักงานเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ 

กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดดอกเบี้ยอยาง
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Abstract 

 This research aims to study on Cases of Failure on Interest Income of Business 

and Public Sector Customer Group of Government Savings Bank Plan as the guidelines 

for increasing interest income. This research was conducted by studying on Marketing Mix 

(7’Ps) and analyzed through primary data obtained from conducting the in-depth interview 

with the executives within the department and questionnaire from 100 corporate 

customers. Subsequently, primary data were linked with secondary data obtained from data 

on interest income of Business and Public Sector Customer Group based on actual 

performance compared with 2016 - 2018 Action Plan and January - April 2019 Action 

Plan. The results revealed that failure of interest income plan was caused by the lack of 

knowledge, skills, and experiences on loan facilitating of loan staffs leading to failure to 

determine loan credit and loan conditions to meet with demands and consistent with 

business operation of customers.  Consequently, customers denied loan making.  As a 

result, the problem on personnel development should be solved by establishing Mentor 

System in order to make new employees understand on works that they were required 

to do through actual operations and situations ( on the Job Training) .  These guidelines 

would help to obtain the result of loan consideration immediately and foster good values 

and culture of the bank to employees.  Consequently, the retention rate of employees 

would be increased.   In addition, performance should be observed and assessed based 

on the increase rate of interest income continuously. 

Keywords:  Interest Income, Government Savings Bank 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีศึกษา  

 จากพันธกิจท่ีสําคัญของธนาคารออมสิน คือ สงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงิน 

สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ใหมีความสามารถในการแขงขัน รวมถึงเปนธนาคารเพ่ือสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล ใหบริการ

ทางการเงินแบบครบวงจร ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีล้ําสมัย ภายใตการบริหารความเสี่ยง      ท่ียอมรับได 

ธนาคารออมสินจึงเปรียบเสมือนแหลงเงินทุนขนาดใหญ ทําใหธนาคารใหความสําคัญกับการระดมเงิน
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ฝาก เพ่ือรองรับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของธนาคาร เพ่ือการตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐ หรือ

การสนับสนุนสินเชื่อใหกับภาคเอกชน แมวาเงินฝากจะเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญของธนาคาร แตธนาคาร

ยอมมีคาใชจายในรูปของดอกเบี้ย ดังนั้น ธนาคารจึงตองมีแหลงรายไดสําหรับชดเชยตนทุนในสวน

ดังกลาว รวมท้ัง เพ่ือเปนการบริหารสภาพคลองในการดําเนินงานของธนาคาร 

 ธนาคารออมสิน มุงหวังเปนสถาบันธุรกิจหนึ่งท่ีมีการดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืนเชนเดียวกับ

ธนาคารพาณิชยในระบบท่ัวไป ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวกลางระหวางผูออม และผูลงทุน โดยมีรายไดหลักมา

จากรายไดดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อ ซ่ึงกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐเปนหนวยงานท่ีใหบริการสนับสนุน

สินเชื่อแกภาครัฐและสถาบันการเงิน รวมท้ังสินเชื่อธุรกิจเอกชน สามารถสรางรายไดดอกเบี้ยใหกับธนาคาร 

มากเปนอันดับ 3 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมงานอ่ืน หรือคิดเปน 20.59% ของรายไดดอกเบี้ยท้ังหมด 

 อยางไรก็ตาม ในชวง 3 ปท่ีผานมา (ป 2559 - 2561) รายไดดอกเบี้ยจากการสนับสนุนสินเชื่อ

ภายในกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ ต่ํากวาแผนงานท่ีธนาคารกําหนด โดยตามแผนงาน ธนาคารกําหนด

เปาหมายรายไดดอกเบี้ยของกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ อยูในชวงระหวาง 19,260 - 20,380 ลานบาท ซ่ึง

ในป 2560 และ 2561 มีการปรับเปาหมายลดลงจากป 2559 เทากับ 1,120 ลานบาท และ 80.00 ลาน

บาท ตามลําดับ แตผลการดําเนินงานจริงยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีธนาคารกําหนดได ซ่ึงในแต

ละปผลการดําเนินงานต่ํากวาแผนงานท่ีกําหนดเกินกวา 5% รวมท้ังจากขอมูลผลการดําเนินงานจริง 4 

เดือนแรกของป 2562 แสดงใหเห็นวาแนวโนมรายไดดอกเบี้ยตลอดท้ังปของกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ 

จะยังคงต่ํากวาแผนงานท่ีกําหนดดังเชนในปท่ีผานมา          สงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยในภาพรวม

ของธนาคารออมสิน ซ่ึงการท่ีรายไดดอกเบี้ยท่ีเปนรายไดหลักมีแนวโนมลดลงเชนนี้ ในขณะท่ีปจจัยอ่ืน ๆ 

คงท่ี จะทําใหผลการดําเนินงาน และสภาพคลองของธนาคารลดลงตามมา 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุการท่ีรายไดดอกเบี้ยภายในกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ ไมเปนไปตาม

แผนงานท่ีธนาคารกําหนด 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมรายไดดอกเบี้ย ใหสอดคลองและเหมาะสมกับกลุมลูกคาธุรกิจ

และภาครัฐ เพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีธนาคารกําหนด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

 เพลินพิศ สัตยสงวน (2554) ไดกลาวในหนังสือเศรษฐศาตรการเงินและการธนาคารวา 

ธนาคารเปนสถาบันธุรกิจท่ีทําหนาท่ีระดมเงินออกจากประชาชนในรูปเงินฝาก มาใหผูท่ีตองการกูยืมเพ่ือ

บริโภค การลงทุน หรือการประกอบธุรกิจตาง ๆ ซ่ึงรับภาระความเสี่ยงจากการใหกูนั้นแทน โดยอาศัย

เครื่องมือหรือตราสารทางการเงิน ทําหนาท่ีเสมือนเปนตัวกลางระหวางผูออม และผูลงทุน ซ่ึงมีกฎหมาย

ใหการคุมครอง จึงชวยลดการเอาเปรียบจากเจาหนี้และสถาบันการเงิน เชน ธนาคารพาณิชยชวยเหลือผู

กูเงินเพ่ือการลงทุน โดยใหคําแนะนําเก่ียวกับชองทางการลงทุนในธุรกิจตาง ๆ เพ่ือใหผูกูสามารถ

ตัดสินใจในการลงทุนไดดียิ่งข้ึน เปนตน 

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยในการกําหนดนโยบายสินเช่ือของสถาบันการเงิน 

 กฤษฎา สังขมณี (2554) ไดกลาวในหนังสือการจัดการสินเชื่อวา ปจจัยสําคัญในการกําหนด

นโยบายสินเชื่อ ตองพิจารณา ประกอบดวย กฎหมายและเง่ือนไขตาง ๆ ซ่ึงถูกกํากับดูแลโดยธนาคาร

แหงประเทศไทย สภาพเงินกองทุนของสถาบันการเงิน การยอมรับความเสี่ยง ปริมาณและประเภทเงินรับ

ฝาก ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐบาล และความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ของพนักงาน

สินเชื่อ 

 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีธนาคารกําหนด โดยจะตองใหความสําคัญ

กับ วัตถุประสงคในการขอกู ความเปนไปไดของธุรกิจหรือโครงการ สถานะความม่ันคง         ทางการเงิน 

วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินอ่ืน รวมถึงความสามารถในการชําระหนี้ ความซ่ือตรง ความสามารถ และ

ประสบการณของผูบริหาร สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการตลาดท่ีเก่ียวเนื่องกัน  การประมาณการทาง

การเงิน หลักประกันและราคาประเมินหลักทรัพย การจัดโครงสรางวงเงิน เง่ือนไข ขอกําหนด และการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิต (Credit Bureau)  

 นโยบายสินเช่ือธุรกิจ  

 ธนาคารออมสิน (2562) ไดกําหนดในนโยบายสินเชื่อธุรกิจวา ธนาคารจะตองกําหนดกลยุทธการ

ใหสินเชื่อสําหรับลูกคาแตละราย เม่ือมีการทบทวนสินเชื่อ หรืออนุมัติสินเชื่อใหม โดยคํานึงถึงแนวโนม

ความเสี่ยงของกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการตลาด กลยุทธการใหสินเชื่อ ไดแก เพ่ิมวงเงิน 

(Increase), รักษาระดับวงเงินเดิม (Maintain), ลดวงเงิน (Decrease) และยกเลิกวงเงิน (Exit) รวมท้ัง

ควรดําเนินการภายใตโปรแกรมผลิตภัณฑสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ (Credit Product Program) ซ่ึงตอง

กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขท่ีรัดกุม เปนมาตรฐานเพ่ือใหมีความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได และมีความ

คลองตัวในกระบวนการอนุมัติ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  
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 นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสรางเครื่องมือวัดระดับความเสี่ยงลูกคาสินเชื่อ เพ่ือใชใน            การ

ประเมินความเสี่ยงลูกคาแตละราย สําหรับนําไปใชในการกําหนดราคา (อัตราดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียม) 

ตามความแตกตางของระดับความเสี่ยงของลูกคา ประเภทสินเชื่อและวงเงินกู เพ่ือใหเหมาะสมกับการท่ี

ธนาคารตองรับความเสี่ยง 

 ทฤษฎีแหงการแสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) 

 วเรศ อุปปาติก (2544) ไดกลาวในหนังสือเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคารวา ธนาคาร

เปนธุรกิจหนึ่ง จึงมุงหวังกําไรสูงสุด (Maximization Profit) ซ่ึงการจัดการในการถือครองสินทรัพยและ

หนี้สินท่ีเหมาะสมนั้น จะนํามาซ่ึงกําไรสูงสุด สําหรับสินทรัพยท่ีธนาคารพาณิชยถือไวแบงออกเปน 2 

ประเภท คือ สินทรัพยท่ีไดดอกผล และสินทรัพยท่ีไมไดดอกผล โดยหลักการของกําไรสูงสุดเปนการ

พิจารณาวาอุปทานเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีกําหนดเงินใหสินเชื่อและการศึกษาพฤติกรรมในการจัดสรร

สินทรัพยของธนาคาร โดยมีขอสมมติฐานท่ีวาธนาคารจะตองมีการปรับตัว    ในการถือครองสินทรัพย

และหนี้สินใหสอดคลองกับสภาวการณทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน อัตราดอกเบี้ย อุปสงคของเงินกู 

และนโยบายการเงินท่ีใชโดยธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน 

 ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ 

องคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได โดยกิจการ

จะตองสรางสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด  

 แนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) เปนแนวคิดท่ี

แตกตางจากธุรกิจสินคาอุปโภคและบริโภคท่ัวไป จําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) 7 อยาง หรือ 7’Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product), 

ดานราคา (Price), ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place), ดานการสงเสริม (Promotions), ดานบุคคล 

(People)  หรื อพนักงาน (Employee) , ด านกายภาพและการนํ า เสนอ (Physical Evidence / 

Environment and Presentation), ดานกระบวนการ (Process)  

 สวนประสมการตลาดท้ัง 7 อยาง เปนสิ่งสําคัญตอการกําหนดกลยุทธตาง ๆ ทางดานการตลาดของ

ธุรกิจ ท่ีจะตองมีการจัดสวนประสมแตละอยางใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจและของ

อุตสาหกรรมท่ีแตกตางออกกันไป 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 กิติพงศ เกรียงพันธุ (2551) ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใหสินเชื่อ ของ

กลุมธนาคารพาณิชยไทย และกลุมธนาคารพาณิชยไทยแตละขนาด ในชวงป 2546 - 2550”     จาก

การศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของกลุมธนาคารพาณิชยไทย และกลุมธนาคาร

พาณิชยไทยขนาดเล็ก ไดแก ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกูยืม และปริมาณสินทรัพยสภาพคลอง ในสวนของ

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของกลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ และกลุมธนาคารพาณิชย

ไทยขนาดกลาง ไดแก ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกูยืม ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และปริมาณ

สินทรัพยสภาพคลอง  

 กิตติชัย กาทองทุง (2558) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณการใหสินเชื่อของ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)” จากการศึกษา พบวา ปริมาณเงินฝากมีความสัมพันธกับปริมาณการให

สินเชื่อในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคา   รายยอยชั้นดีมี

ความสัมพันธกับปริมาณการใหสินเชื่อในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากธนาคาร

ดําเนินนโยบายการขยายปริมาณสินเชื่อ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับธนาคารคูแขง ทําใหปริมาณการ

ใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ย

เงินกูลูกคารายยอยชั้นดีลดตํ่าลง 

  ปยพงศ พูวณิชย (2561) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ” จากการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการ

ทํากําไรของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจของรัฐท้ัง 3 แหง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ไดแก อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดรวม, อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอ       เงินฝาก และ

อัตราสวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารออมสิน ไดแก อัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอ

รายไดรวม และอัตราสวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดแก อัตราสวนคาใชจาย

ในการดําเนินงานตอรายไดรวม และอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม 

 

วิธีการศึกษา  

วิธีการเก็บขอมูล 

 การเก็บขอมูลเพ่ือนํามาศึกษาปญหาและลักษณะของปญหาเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ซ่ึงมาจากแหลงภายในและภายนอกธนาคาร เพ่ือใหสามารถพิจารณาความสอดคลอง รวมถึงการสอบ

ทานขอมูลท่ีไดรับได โดยแบงเปน 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ   เชิงลึก
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รายบุคคล ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง ภายในกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ จํานวน 8 ทาน รวมท้ัง 

การทําแบบสอบถาม กลุมลูกคาปจจุบัน และกลุมลูกคาเปาหมาย ของธนาคาร จํานวนรวม 100 นิติบุคคล 

โดยการนําสวนประสมการตลาด (Marketing Mix : 7’Ps) มาเปนปจจัยในการกําหนดสาเหตุท่ีสงผล

กระทบตอรายไดดอกเบี้ยท่ีไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก

เอกสารงานวิจัย หนังสือ รายงาน บทความตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จากภายในธนาคารออมสิน ไดแก รายงาน

ประจําป รายงานจากระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Cognos) และรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานดานการเงิน เปนตน และจากแหลงขอมูลภายนอกธนาคาร ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย 

รายงานประจําปของสถาบันการเงินเอกชนอ่ืน รวมท้ังขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย 1. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดย

การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากบุคลากรภายในธนาคาร ซ่ึงคัดเลือกจาก

ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง ภายในกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ ท่ีมีประสบการณดานสินเชื่อตั้งแต 

10 ปข้ึนไป ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 8 ทาน ไดแก ผูอํานวยการฝาย จํานวน 3 ทาน และ  รองผูอํานวยการฝาย 

จํานวน 5 ทาน โดยการสัมภาษณ เปนรูปแบบคําถามปลายเปดใหผูถูกสัมภาษณ      ใชความรู แสดงความ

คิดเห็น เก่ียวกับสาเหตุของการท่ีรายไดดอกเบี้ยของกลุมฯ ไมเปนไปตามแผนงานท่ีธนาคารกําหนด 

พรอมเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 2. การทําแบบสอบถาม (Questionnaire) จากบุคลากร

ภายนอกธนาคาร โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) 

และยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยางได 10% แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาปจจุบัน 

จํานวน 50 นิติบุคคล และกลุมลูกคาเปาหมาย จํานวน 50 นิติบุคคล รวม 100 นิติบุคคล ซ่ึงแบบสอบถาม

แบงออกเปน 4 สวน โดยสวนท่ี 1 - 3 จะมีลักษณะเปนคําถามปลายปด ดังนี้ สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของ

ลูกคา สวนท่ี 2 เปนขอมูลการใชสินเชื่อ และ   สวนท่ี 3 เปนขอมูลท่ีไดจากการนําสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix : 7’Ps) มาเปนปจจัยในการกําหนดสาเหตุท่ีสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยท่ีไมเปนไป

ตามแผนงานท่ีกําหนด โดยมีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) ซ่ึงใหผูตอบ

แบบสอบถามประเมินระดับความสําคัญ   ผานทางการใหบริการสินเชื่อธุรกิจ โดยกําหนดระดับการประเมิน

ออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงปจจัยในการกําหนดสาเหตุดังกลาว แบงเปน 7 ดาน ดังนี้ 1. ดานผลิตภัณฑ 

(Product) 2. ดานราคา (Price)      3. ดานการจัดจําหนาย (Place) 4. ดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 6. ดานกายภาพและการนําเสนอ 
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(Physical Evidence / Environment and Presentation) และ 7. ดานกระบวนการ (Process) สําหรับ

สวนท่ี 4 เปนลักษณะคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความรู ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความสําคัญ ตอการใหบริการนอกเหนือจากสวนท่ี 3 พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ

สําหรับสินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสิน  

 

วิธีการวิเคราะห 

 จากวิธีการเก็บขอมูล และเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา สามารถนํามากําหนดเปนวิธีการวิเคราะห

ไดดังนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลปฐมภูมิท่ีไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหาร

ภายในกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ มาวิเคราะหรวมกับขอมูลทุติยภูมิ ท้ังจากภายในและภายนอกธนาคาร 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

 ข้ันตอนท่ี 1 : คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนด

คุณสมบัติ ดังนี้ เปนผูบริหารภายในกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ ตั้งแตระดับรองผูอํานวยการฝาย   ข้ึนไป 

ท่ีมีประสบการณดานสินเชื่อตั้งแต 10 ปข้ึนไป  

 ข้ันตอนท่ี 2 : การสื่อสารเปนรูปแบบไมเปนทางการ เพ่ือสรางความเปนกันเอง และยืดหยุนใน

การตอบคําถามของผูถูกสัมภาษณ 

 ข้ันตอนท่ี 3 : เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณ จะเปนการสังเกต ต้ังคําถาม และจดบันทึก โดย

ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด เพ่ือรวบรวมขอมูลดานขอเท็จจริงและขอมูลดานความคิดเห็น     ซ่ึง

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณหรือขอมูลท่ีไดรับ 

 ข้ันตอนท่ี 4 : นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาจัดลําดับความสําคัญ และจัดกลุมตาม

คุณลักษณะของขอมูล  

 

 ข้ันตอนท่ี 5 : นําขอมูลการสัมภาษณท่ีผานการจัดลําดับความสําคัญ และจัดกลุมเรียบรอยแลว มา

วิเคราะหรวมกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย รายงาน หนังสือ บทความ เอกสาร และขอมูลตาง ๆ             ท่ี

เก่ียวของ จากภายในและภายนอกธนาคาร เพ่ือพิจารณาความสอดคลอง และความแตกตางกันของขอมูล 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลปฐมภูมิท่ีมาจากการทําแบบสอบถาม กลุมลูกคา 

จํานวน 100 นิติบุคคล ในสวนท่ีเปนคําถามปลายปด มาวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
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 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและขอมูลการใชสินเชื่อ ของกลุมตัวอยางท่ีจัดทําแบบสอบถาม 

โดยนําเสนอออกมาในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลผลลัพธจากการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใน

รูปแบบมาตราสวนประมาณคา สาเหตุท่ีสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยท่ีไมเปนไปตามแผนงาน ท่ีกําหนด 

ซ่ึงกําหนดปจจัยจากการวิเคราะหสวนประสมการตลาด (Marketing Mix : 7’Ps) โดยนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนในแตละ

สาเหตุของปญหา 

 3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลปฐมภูมิท่ีไดมาจากการทําแบบสอบถามกลุมลูกคา 

จํานวน 100 นิติบุคคล ในสวนท่ีเปนคําถามปลายเปด ซ่ึงเปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสําคัญตอ

การใหบริการนอกเหนือจากสวนประสมการตลาด (Marketing Mix : 7’Ps) เชน ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

เปนตน มาจัดลําดับความสําคัญ และจัดกลุมตามคุณลักษณะของขอมูล  

  4. สรุปผลการศึกษา โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ การทําแบบสอบถาม รวมท้ัง

การศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวของ มาทําการวิเคราะหและพิจารณาขอมูลรวมกัน อยางเปนระบบ 

รวมท้ังเชื่อมโยงขอมูลท่ีไดจากแหลงท่ีมาตาง ๆ เขาดวยกัน โดยการนําเสนอขอมูลในเชิงบรรยาย ตาราง 

และแผนภูมิรูปภาพ เปนตน เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีไดจากการศึกษา และสรุปผลการศึกษาประกอบการ

เขียนรายงานตามวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับของปญหาท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ัง  เสนอแนวทางแกไข

ปญหาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถบรรลุแผนงานตามท่ีธนาคารกําหนด 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ฐานขอมูลของธนาคารออมสิน พบวา ป 2559 - 2561 และเดือนมกราคม - เมษายน 2562 

รายไดดอกเบี้ยของกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ ต่ํากวาแผนงานท่ีธนาคารกําหนดในทุกชวงเวลา ซ่ึงสาเหตุ

สําคัญมาจากการท่ีลูกคาสินเชื่อธุรกิจสวนใหญปฏิเสธการใชสินเชื่อกับธนาคาร โดยไมดําเนินการดานนิติ

กรรมสัญญา หรือ ไมเบิกใชวงเงิน หรือ Refinance ไปใชสินเชื่อกับสถาบันการเงินอ่ืน  

จากผลการศึกษา โดยการสัมภาษณ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากบุคลากรภายในธนาคาร และการทํา

แบบสอบถาม จากกลุมลูกคานิติบุคคล ท้ังท่ีเปนกลุมลูกคาปจจุบัน และกลุมลูกคาเปาหมาย พบวา กลุม

ตัวอยางใชสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินหลักสัดสวนเพียง 9.00% และปจจัยสวน

ประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) และดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) มี

ความสําคัญตอการใชสินเชื่อกับธนาคารของลูกคามากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ 4.21 ตามลําดับ 
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โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ วงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการ และการดําเนินธุรกิจของลูกคา โดยสามารถแสดงแผนภูมิคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ของปจจัยสวนประสมการตลาด ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีรายไดดอกเบี้ย กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ 

ธนาคารออมสิน ไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

หากเชื่อมโยงสาเหตุท่ีลูกคาสินเชื่อธุรกิจของธนาคารปฏิเสธการใชสินเชื่อกับธนาคาร เขากับ

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีลูกคาใหความสําคัญมากท่ีสุด สามารถสรุปไดวาการท่ีลูกคาปฏิเสธการใช

สินเชื่อกับธนาคาร เนื่องจากการกําหนดวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อท่ีไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับ  ความ

ตองการ และการดําเนินธุรกิจของลูกคา เกิดจากการท่ีพนักงานสินเชื่อขาดความรู ทักษะ และประสบการณ 

ในการอํานวยสินเชื่อ ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารภายใน   กลุมลูกคาธุรกิจและ

ภาครัฐ ธนาคารออมสิน และแนวคิดเก่ียวกับงานบริการดานสินเชื่อท่ีตองอาศัยทักษะเฉพาะ รวมท้ังขอมูล

ทุติยภูมิจากฐานขอมูลบุคลากรของธนาคาร พบวา พนักงานสินเชื่อธุรกิจ   สวนใหญเปนบุคลากรท่ีเพ่ิงจบ

การศึกษา ไมมีประสบการณการทํางานในดานดังกลาว โดยมีอายุงาน อยูระหวาง 3 - 5 ป ประกอบกับ

คะแนน 

Marketing Mix 

Mean 

Standard deviation 
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ลักษณะงานสินเชื่อเปนงานท่ีคอนขางหนัก และไดรับแรงกดดันสูง ในขณะท่ีอัตราเงินเดือนของธนาคาร ซ่ึง

ใหกับบุคลากรท่ีทํางานในดานนี้ไมแตกตางไปจากการปฏิบัติงานสวนอ่ืน ทําใหมีอัตราการหมุนเวียนของ

พนักงานคอนขางสูง เฉลี่ยปละประมาณ 3 คน 

 

ขอเสนอแนะ 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา 

 จากผลการศึกษา พบวา สาเหตุท่ีสําคัญซ่ึงสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ย ของกลุมลูกคาธุรกิจ

และภาครัฐ ไมเปนไปตามแผนงานท่ีธนาคารกําหนด เกิดจากการท่ีพนักงานสินเชื่อขาดความรู ทักษะ 

และประสบการณ ในการอํานวยสินเชื่อ ไมเขาใจในธุรกิจของลูกคา ทําใหมีการกําหนดวงเงินและเง่ือนไข

สินเชื่อท่ีไมตรงกับความตองการ และไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของลูกคา สงผลใหลูกคาปฏิเสธการ

ใชสินเชื่อกับธนาคาร  

 เนื่องจาก งานดานสินเชื่อเปนงานท่ีตองอาศัยทักษะเฉพาะ เชน การวิเคราะหงบการเงิน   การ

วิเคราะหสินเชื่อ การเจรจาตอรอง เปนตน รวมท้ังประสบการณในการทํางาน แตจากฐานขอมูลบุคลากร

ของธนาคาร พบวา พนักงานสินเชื่อธุรกิจสวนใหญเริ่มจากบุคลากรท่ีเพ่ิงจบการศึกษา ไมมีประสบการณ

การทํางานในดานดังกลาว โดยมีอายุงานคอนขางนอย อยูระหวาง 3 - 5 ป ประกอบกับลักษณะงาน

สินเชื่อเปนงานท่ีคอนขางหนัก และไดรับแรงกดดันสูง ในขณะท่ีผลตอบแทนในรูปของอัตราเงินเดือนของ

ธนาคาร ซ่ึงใหกับบุคลากรท่ีทํางานในดานนี้ไมแตกตางไปจากการปฏิบัติงาน สวนอ่ืน และเปนอัตราท่ีต่ํา

กวาสถาบันการเงินเอกชนอ่ืนคอนขางมาก ทําใหท่ีผานมาบุคลากรดานดังกลาว เม่ือมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณในระดับหนึ่ง ก็จะลาออกจากธนาคารไปทํางานท่ีธนาคารพาณิชยอ่ืน ท้ังนี้ 

การขาดทักษะ และประสบการณ ในดานสินเชือ่ ยอมสงผลกระทบตอการกําหนดวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อท่ี

ไมตรงกับความตองการ และไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของลูกคาได การศึกษาในครั้งนี้จึงเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในดานการพัฒนาบุคลากรสินเชื่อ ภายในกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ ของธนาคารออมสิน 

เพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะในการอํานวยสินเชื่อ   ใหสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาได

อยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดเปนแนวทางในการแกไขปญหาไดดังตอไปนี้ 

 แนวทางท่ี 1 : การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานท่ีมีประสบการณสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย 

มารวมงานกับธนาคารออมสิน โดยเล็งเห็นถึงประโยชนจากการนําองคความรูของธนาคารพาณิชย ซ่ึงมี

ความหลากหลายในลูกคาสินเชื่อ มาถายทอดใหกับพนักงานสินเชื่อของธนาคาร เพ่ือปรับปรุงการ

พิจารณาสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ และความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
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 ขอดี 

1. ธนาคารไดพนักงานท่ีมีทักษะ และประสบการณ สามารถปฏิบัติงาน เพ่ือสรางผลลัพธใหกับ

ธนาคารไดในทันที 

2. ไดรับองคความรูในการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีความหลากหลายจากบุคลากรซ่ึงมีประสบการณ

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย 

3. ขยายฐานลูกคาสินเชื่อของธนาคาร จากการชักชวนโดยพนักงานธนาคารพาณิชยเดิม 

4. ลดระยะเวลาและคาใชจายในการฝกอบรม 

  ขอเสีย 

 1. ตนทุนเงินเดือนสําหรับจางพนักงานสินเชื่อท่ีมีประสบการณคอนขางสูง 

 2. อาจเกิดปญหาการเก่ียงงานกันทําภายในหนวยงาน จากพนักงานเดิมในระดับเดียวกัน แต

อัตราเงินเดือนต่ํากวาพนักงานใหมท่ีมีประสบการณจากธนาคารพาณิชย 

 แนวทางท่ี 2 : การเสริมสรางทักษะความรูในการอํานวยสินเชื่อดวยตนเองของพนักงานสินเชื่อ 

ผานทาง Data Center ดานสินเชื่อของธนาคาร ซ่ึงเก็บรวบรวมรายงานการวิเคราะหสินเชื่อท่ีนําเสนอตอ

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อในแตละชุด รวมท้ัง ขอมูลเก่ียวกับวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อท่ีไดรับการปฏิเสธ

จากลูกคา เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหสินเชื่อ การกําหนดวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อ

ท่ีเหมาะสม สําหรับลูกคาแตละราย 

 ขอดี 

 1. ลดระยะเวลาและคาใชจายในการฝกอบรม โดยพนักงานสามารถเรียนรูการทํางานดวยตนเอง

ผานทาง Case Study ซ่ึงเก็บรวบรวมใน Data Center ของธนาคาร 

 2. สามารถสืบคนขอมูล Case Study ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และตลอดระยะเวลาตามความ

ตองการใชขอมูล 

 ขอเสีย 

 1. กรณีพนักงานไมมีความกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง อาจทําใหการปฏิบัติงานไม

แตกตางไปจากกรณีท่ีไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลผานทาง Data Center 

 2. ขาดการปฏิสัมพันธกันระหวางพนักงานภายในหนวยงาน 

 แนวทางท่ี 3 : การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor System) โดยรับสมัครพ่ีเลี้ยง ซ่ึงเปนพนักงานท่ีมี

อายุงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป ท่ีมีความรู ทักษะ และประสบการณ ดานสินเชื่อ เปนท่ียอมรับของผูบริหารและ

พนักงานภายในหนวยงาน และผานการอบรมในหลักสูตรการเปนพ่ีเลี้ยง มาทําหนาท่ีดูแลและให
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คําปรึกษาการทํางานแกพนักงานใหมในทุกเรื่อง ตั้งแตวันท่ีเริ่มบรรจุเขาทํางานไปจนถึงมีอายุงานได 1 ป 

ซ่ึงพ่ีเลี้ยงจะไดรับคาตอบแทนพิเศษ   

 ขอดี 

 1. พนักงานใหมเขาใจในลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ผานการปฏิบัติงานจริง และสถานการณท่ี

เกิดข้ึนจริง (on the Job Training) 

 2. ลดการสูญเสียเวลาและคาใชจายในการจัดฝกอบรม ซ่ึงพนักงานสามารถสรางผลลัพธใหกับ

ธนาคารไดทันทีตั้งแตวันท่ีเริ่มบรรจุเขาทํางาน 

 3. พ่ีเลี้ยง พรอมดูแล และใหคําปรึกษาพนักงานใหมดวยความเต็มใจ เนื่องจากมีคาตอบแทน

พิเศษ เปนแรงจูงใจในการทําหนาท่ีดังกลาว 

 4. เปนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีของธนาคารใหกับพนักงาน ซ่ึงการมีท่ีปรึกษาท่ีดีหรือ

เพ่ือนท่ีไวใจไดจะทําใหพนักงานรูสึกอุนใจวาธนาคารมีความเอาใจใสตอพนักงาน ทําใหอัตราการคงอยูของ

พนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

 ขอเสีย 

 1. อาจเกิดขอผิดพลาดและความสูญเสีย หากพนักงานใหม ปฏิบัติงานดวยความไมม่ันใจ และไม

กลาท่ีจะสอบถามพ่ีเลี้ยง 

 2. อาจเกิดความขัดแยงดานความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ระหวางพ่ีเลี้ยง กับผูบังคับบัญชา

โดยตรงของพนักงาน 

 

งบประมาณแตละแนวทางเลือก 

แนวทางเลือก งบประมาณ 

แนวทางเลือกท่ี 1 การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานท่ีมีประสบการณสินเชื่อ

จากธนาคารพาณิชย มารวมงานกับธนาคารออมสิน 

35,496,000 บาท 

 

แนวทางท่ี 2 : การเสริมสรางทักษะความรูในการอํานวยสินเชื่อดวยตนเอง

ของพนักงานสินเชื่อ ผานทาง Data Center ดานสินเชื่อของธนาคาร 

1,580,000 บาท 

แนวทางท่ี 3 : การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor System) 

 

3,485,000 บาท 
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แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล 

  จากการเชื่อมโยงขอมูลของผลการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม พบวา การท่ีพนักงาน

สินเชื่อขาดความรู ทักษะ และประสบการณ ในการอํานวยสินเชื่อ ไมเขาใจในธุรกิจของลูกคา ทําใหมี

การกําหนดวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อท่ีไมตรงกับความตองการ และไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของ

ลูกคา สงผลใหลูกคาปฏิเสธการใชสินเชื่อกับธนาคาร การพัฒนาบุคลากรจึงถือเปนการแกไขปญหาท่ี

ตนเหตุ และเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด ซ่ึงจะชวยผลักดันใหรายไดดอกเบี้ย ซ่ึงเปนรายไดหลักของธนาคารมีการ

เติบโตอยางยั่งยืน 

  จากทางเลือก 3 แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ผูศึกษาไดพิจารณาขอดีและขอจํากัด  ในแตละ

ทางเลือก พรอมดวยวิเคราะหงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือใหธนาคารสามารถสรางรายไดดอกเบี้ยไดคุมคาตอการ

ลงทุน จึงเลือกแนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor System) ในการแกไขปญหาการเพ่ิมข้ึน

ของรายไดดอกเบี้ย ของกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ ท่ีไมเปนไปตามแผนงาน ท่ีธนาคารกําหนด 

  การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor System) จะทําใหพนักงานใหมเขาใจในลักษณะงานท่ีตอง

ปฏิบัติผานการปฏิบัติงาน และสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง (on the Job Training) ซ่ึงสามารถสรางผลงาน

การพิจารณาสินเชื่อไดในทันที โดยไมตองสูญเสียเวลาและคาใชจายในการฝกอบรมท่ีมีงบประมาณใน

การจัดอบรมแตละครั้งคอนขางสูง 

  นอกจากนี้ ระบบดังกลาวไมเพียงแตเปนการเสริมสรางทักษะ ความรู และประสบการณ ใหกับ

พนักงานใหม เทานั้น อีกดานหนึ่งผูทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงยอมไดเรียนรูการพิจารณาสินเชื่อท่ีหลากหลายไปพรอม

กับพนักงานใหมเชนกัน เกิดการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานดวยกัน รวมท้ัง ยังชวยในการปลูกฝง

คานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีของธนาคารใหกับพนักงาน ซ่ึงการมีท่ีปรึกษาท่ีดีหรือเพ่ือนท่ีไวใจไดจะทําให

พนักงานรูสึกอุนใจวาธนาคารมีความเอาใจใสตอพนักงาน ทําใหอัตราการคงอยูของพนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

ท้ังนี้ ธนาคารและผูบริหารยังลดขอกังวลใจไดในระดับหนึ่งถึงประสิทธิภาพ      ในการดูแลและให

คําปรึกษาของพ่ีเลี้ยง เนื่องจากมีคาตอบแทนพิเศษ เปนแรงจูงใจในการทําหนาท่ีดังกลาว 

 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย 

1. อัตราการเติบโตของรายไดดอกเบี้ย % 20% ตอป 

2. สัดสวนวงเงินท่ีมีการลงนามในนิติกรรมสัญญาเงินกูตอวงเงินอนุมัต ิ % 80% 

3. สัดสวนการเบิกใชวงเงินตอวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ % 60% 



 

140 

 

ปจจัยความสําเร็จ  

1. สภาพคลองทางการเงินของธนาคาร 

2. ความพรอมดานจํานวน ทักษะ ความรู และประสบการณของพนักงานสินเชื่อ 

3. การเติบโตของเศรษฐกิจ และภาคเอกชน 

4. การประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

5. การติดตาม วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง เพ่ือดูแนวโนมตัวชี้วัดวาเบี่ยงเบนจากคา

เปาหมายมากนอยเพียงใด เพ่ือจะไดปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานไดอยางทันทวงที 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

  แผนการดําเนินงาน สําหรับการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor System) ใชระยะเวลาประมาณ 2 ป 

โดยแบงเปน ชวงปท่ี 1 เปนการจัดทําแผนและการดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนด และชวงปท่ี 2 เปนการ

ติดตามวัดประเมินผล โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

  1. การจัดแผนการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor System) ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

  2. การขอความเห็นชอบ และอนุมัติแผน พรอมดวยงบประมาณในการดําเนินงาน ใชระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน 

  3. การรับสมัครพ่ีเลี้ยง และทําการคัดเลือกจากบุคลากรสินเชื่อ ท่ีมีอายุงานเกินกวา 5 ปข้ึนไป ซ่ึง

มีความรู ทักษะ และประสบการณ ดานสินเชื่อ เปนท่ียอมรับของผูบริหารและพนักงานภายในหนวยงาน 

ในข้ันตอนนี้จะใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

  4. จัดอบรมหลักสูตรพ่ีเลี้ยง ใหแกผูไดรับการคัดเลือก โดยมีระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 2 

- 4 สัปดาห 

  5. พ่ีเลี้ยงปฏิบัติงานจริงภายในหนวยงาน โดยทําหนาท่ีดูแลและใหคําปรึกษาในทุกสวนของการ

ปฏิบัติงานใหแกพนักงานใหม 

  6. ติดตาม และวัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จ โดยพิจารณาเปนรายไตร

มาส เปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือวัดผลวารายไดดอกเบี้ย ของกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ มีการปรับเพ่ิมข้ึนมาก

นอยเพียงใด 
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แผนฉุกเฉิน 

  เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน กําหนดใหมีการติดตาม และวัดประเมินผลการปฏิบัติงานทุกไตร

มาส ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถแกไข หรือปรับเปลี่ยนแผนไดอยางทันทวงที ซ่ึงอาจมีการใช แผนฉุกเฉิน

ทดแทน ดังนี ้

  1. ตรวจสอบวงเงินและเง่ือนไขสินเชื่อจากลูกคารายท่ีไมลงนามในสัญญา หรือไมเบิกใชวงเงินกู 

และสอบถามไปยังลูกคาวามีเง่ือนไขใดท่ีไมสามารถปฏิบัติได ซ่ึงหากเปนเง่ือนไขท่ีอยูในระดับความเสี่ยง

ท่ียอมรับ ใหนําเสนอขอผอนผัน / ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขดังกลาวใหสอดคลองกับการดําเนิน

ธุรกิจของลูกคา เพ่ือใหลูกคาสามารถเบิกใชวงเงินกูได 

  2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑเ พ่ิมเติมใหเหมาะสมและสอดคลองกับกลุมธุรกิจท่ีอยู ในชวง

เจริญเติบโต เพ่ือเปนการขยายฐานลูกคารายใหมใหมาใชสินเชื่อกับธนาคารเพ่ิมมากข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณ

รพี บานชื่นวิจิตร อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา และ

แกไขขอบกพรองของเนื้อหา ตลอดจนคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุกทานท่ีให

กําลังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ 

 ขอขอบคุณพ่ี ๆ นอง ๆ ธนาคารออมสิน เพ่ือน ๆ ท่ีศึกษาในสาขาการเงิน GSB MBA Online รุน

ท่ี 7 และครอบครัวของขาพเจาท่ีคอยใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจท่ีดี ในการ

ทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา ตลอดจนเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีไดใหความชวยเหลือตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษาอยู และท่ีสําคัญยิ่งขอขอบคุณทานผูบริหารและธนาคารออมสินท่ีไดใหการสนับสนุน

การศึกษา และอํานวยความสะดวกในเรื่องเวลาท่ีใชในการศึกษาหลักสูตรนี้  

 สุดทายขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหอการคาไทยท่ีทําใหผูศึกษาไดมีโอกาส ทําการศึกษา

คนควาอิสระฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ และเอ้ือเฟอสถานท่ี อุปกรณ และอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ 

ดวยดี หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษาตองกราบขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวา

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอธนาคารออมสิน สําหรับเปนแนวทางประกอบการ

วางแผน เพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสมในการกําหนดกลยุทธ รวมถึงจัดทํานโยบายในการเพ่ิมรายได

ดอกเบี้ยใหกับธนาคารออมสินตอไป 
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แนวทางการแกปญหาอัตราการลาออกของพนักงาน 

ในซีทีคลินิกเวชกรรมที่มแีนวโนมสูงข้ึน 

Guidelines for solving the turnover rate of employees  

in CT Clinic that has an upward trend 

 

ปรมะ ประทุมมาศ0

1  และอัศวิณ ปสุธรรม1

2 

Parama Pratummas1 and Parama Pratummas2 

 
บทคัดยอ 

 บริษัท ซีที ฮอนเนชช จํากัด ประกอบกิจการซีทีคลินิกเวชกรรมโดยใหบริการเก่ียวกับ

ศัลยกรรมความงาม ปจจุบันพบวาอัตราการลาออกของพนักงานในซีทีคลินิกเวชกรรมมีแนวโนมสูงข้ึน 

งานศึกษาคนควาอิสระนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการแกปญหาอัตราการลาออกของ

พนักงานในซีทีคลินิกเวชกรรมท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน โดยผูศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูลผานทางการสัมภาษณ 

จากนั้นวิเคราะหหาสาเหตุของการท่ีพนักงานลาออก พบวาสาเหตุของปญหาการลาออก ไดแก 

ความสัมพันธระหวางบุคคล นโยบายของบริษัท ลักษณะงาน คาตอบแทน ออกไปทําธุรกิจสวนตัว และ

การเดินทางมาทํางาน สวนขอเสนอแนะจากการสัมภาษณพนักงานมีดังตอไปนี้คือ ควรปรับปรุงในดาน

ลักษณะงาน นโยบายของบริษัท ความสัมพันธระหวางบุคคล และคาตอบแทน จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหาพบวาไดมาท้ังหมดสามทางเลือกคือ 7s McKinsey ภาวะผูนํา 

และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยตัดสินใจเลือกภาวะผูนําเพ่ือเรงแกไขปญหาในระยะสั้นและ

เปนการแกปญหาท่ีตรงจุดกอน หลังจากนั้นจึงเลือกทางเลือกท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

และทางเลือกท่ี 1 7s McKinsey เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหาใหไดผลมากยิ่งข้ึนและสามารถ

แกปญหาไดในระยะยาว เพ่ือเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

คําสําคัญ:  แนวทางการแกปญหา, อัตราการลาออก, คลินิกเวชกรรม 
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Abstract 

 CT HONNESH Company Limited operates CT Clinic in the field of cosmetic 

surgery. Currently, the turnover rate is increasing. The aim of this independent study was 

therefore to identify the causes and solutions for this problem by collecting information 

through interviewing and analyzing the causes of the issue. It discovered that the causes 

of the rise in turnover rate were interpersonal relationships, company policy, job features, 

payments, working on their private business, and travel. In additions, their suggested 

solutions were improvements in the features of job, business strategy, interpersonal 

interactions, and payments. As a result of data analysis, the alternatives are in three 

aspects; 7s McKinsey, leadership, and human resource management. Leadership was 

performed in the first decision because of its rapid and short-term solution. After that, 

the long-term solution was 7s McKinsey and human resource management in order for 

effective management and sustainable development.    

 

Keywords:  solution, turnover rate, clinic 

 

บทนํา 

 บริษัท ซีที ฮอนเนชช จํากัด ประกอบกิจการใหบริการคลินิกเสริมความงามครบวงจร จมูก ตา 

ใบหนา ศัลยกรรมตกแตง ดําเนินกิจการสถานพยาบาลเปนคลินิกเวชกรรม ชื่อ ซีทีคลินิกเวชกรรม โดย

โครงสรางองคกรนั้นมีคณะกรรมการผูบริหารทําหนาท่ีบริหารองคการผานผูจัดการไปท่ีฝายตาง ๆ คือ 

ฝายบุคลากร ฝายการตลาด ฝายบริการ ฝายจัดซ้ือและคลัง ฝายบัญชีและการเงิน ปจจุบันปญหาการ

ลาออกของพนักงานถือเปนสถานการณเรงดวนในซีทีคลินิกเวชกรรม โดยมีขอมูลการลาออกของ

พนักงานตั้งแตเริ่มเปดคลินิกจนถึงปจจุบันเปนดังนี้ ในป พ.ศ. 2560 มีพนักงานจํานวน 3 คน ลาออก

จํานวน 0 คน มีอัตราการลาออก 0% ตอป และป พ.ศ. 2561 มีพนักงานจํานวน 10 คน ลาออกจํานวน 

2 คน มีอัตราการลาออก 20% ตอป สวนป พ.ศ. 2562 มีพนักงานจํานวน 10 คน ลาออกจํานวน 4 คน 

มีอัตราการลาออก 40% ตอป จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาอัตราการลาออกของพนักงานในซีทีคลินิกเวช

กรรมมีแนวโนมสูงข้ึน สงผลกระทบอยางมากตอการใหบริการลูกคาเนื่องจากพนักงานแตละคนมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานอีกท้ังใชเวลาในการเรียนรู ฝกฝนและเก็บประสบการณในการทํางานเปนระยะเวลา
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หนึ่ง ตัวอยางเชน เม่ือผูชวยแพทยหนึ่งคนลาออก  ทําใหความสามารถในการบริการลูกคาตอวันลดลง 

นั่นคืออัตราการทําหัตถการตอวันของแพทยลดลง เนื่องจากเม่ือแพทยทําหัตถการเสร็จหนึ่งหัตถการแลว 

จําเปนตองรอทีมผูชวยแพทยกอนท่ีจะไปทําหัตถการตอไปได ประสิทธิภาพการทํางานลดลง อีกท้ังเม่ือ

รับสมัครผูชวยแพทยคนใหมเขามา จําเปนตองใชเวลาในการเรียนรูเละฝกฝนงานซ่ึงใชระยะเวลาหนึ่งกวา

ท่ีอัตราการทําหัตถการตอวันของแพทยจะกลับมาเปนปกติ เปนตน ในสวนของพนักงานใหคําปรึกษา

ติดตามลูกคานั้น เม่ือพนักงานผูนั้นลาออก ทางคลินิกตองโอนขอมูลประวัติการรักษาของลูกคาไปใหกับ

พนักงานใหคําปรึกษาติดตามคนใหม ตองมีการสรางความสัมพันธใหมกับลูกคา เปนตน (ปยะรัฐ, 2562) 

ดวยเหตุนี้เอง ขาพเจาในฐานะเปนพนักงานคนหนึ่งซ่ึงยังคงปฏิบัติงานดํารงในตําแหนงนายแพทย

ปฏิบัติการในองคกรแหงนี้และจากการไดสัมภาษณ พูดคุยกับพนักงานและผูบริหารในองคกรไดเห็นถึง

ความสําคัญในการแกปญหาการลาออกของพนักงานในองคกร ขาพเจาจึงไดจัดทํางานศึกษาคนควา

อิสระนี้ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุของปญหาอัตราการลาออกของพนักงานในซีทีคลินิกเวชกรรม

และหาแนวทางการแกปญหาอัตราการลาออกของพนักงานในซีทีคลินิกเวชกรรมท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน 

  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 การลาออก คือการท่ีพนักงานหยุดหรือหมดสิ้นในความเปนพนักงานในองคกรดวยความสมัคร

ใจ โดยไมรวมถึงการโยกยายหรือหมุนเวียนภายในองคกร (Mobley, 1982) โดยไพรซ (Price, 1977) ได

เสนอตัวแบบท่ีเก่ียวกับการลาออกโดยมีปจจัยท่ีเปนตัวแปรพ้ืนฐาน ไดแก การจายเงินเดือนและคาจาง 

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสาร การติดตอสื่อสารอยางเปนทางการ และ

การรวมอํานาจ สวนตัวแปรแทรกแซง ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน และโอกาสในการท่ีจะเปลี่ยน

งาน ในป ค.ศ. 1959 ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึง

พอใจในการทํางาน 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยสุขอนามัย โดยปจจัยจูงใจสวนใหญจะเก่ียวของ

กับงานท่ีปฏิบัติซ่ึงจะเปนตัวกระตุนใหพนักงานมีแรงจูงใจในการเพ่ิมผลผลิตประกอบดวย ปจจัยดาน

ความสําเร็จ การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความกาวหนา สวน

ปจจัยสุขอนามัยคือ ปจจัยดานนโยบายและการบริหาร วิธีการปกครอง บังคับบัญชา ความสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา สภาพแวดลอมในการทํางาน เงินเดือน ชีวิตความ

เปนอยูของบุคคล สถานภาพ และความม่ันคงของงาน (Herzberg, 1959) สวนใน พ.ศ. 2561 เกวลิน

และคณะ มีการกลาวถึงทฤษฎีการฝงตรึงในงานโดยมีการพูดถึง 3 ตัวแปรไดแก ความลงตัว ความ
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เชื่อมโยง และสิ่งท่ีตองเสียสละ โดยแบงออกเปนท้ังปจจัยท่ีเก่ียวของกับองคการและปจจัยท่ีเก่ียวกับ

ชุมชน (เกวลิน และคณะ, 2561) 

 ในดานแนวทางการแกไขปญหานั้นมีไดหลายวิธี เชน กรอบแนวคิด 7s McKinsey เปน

แนวคิดหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติวาเปนเกณฑท่ีสามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสใน

การปรับปรุงของกระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานขององคการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล ซ่ึง

ความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการตาง ๆ หรือการบริหารงานท่ีสัมฤทธิ์ผลข้ึนอยูกับตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันท้ังหมดอยางนอย 7 ตัว ไดแก โครงสราง กลยุทธ ระบบ ทักษะ บุคลากร 

รูปแบบการบริหาร และคานิยมรวม (พิทยา, 2558) แนวทางตอมาคือภาวะผูนํา โดยผูนําท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้นมี 2 ลักษณะคือ ผูนําการแลกเปลี่ยน หมายถึง ผูนําท่ีชี้แนะจูงใจผูใตบังคับบัญชาให

ปฏิบัติในแนวทางท่ีมุงไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวท้ังพฤติกรรมหรือบทบาทท่ีพนักงานควรปฏิบัติ 

และท้ังการปฏิบัติท่ีพนักงานคนนั้นตองรับผิดชอบ สวนผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูนําท่ีสามารถดล

บันดาลใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูใตบังคับบัญชาเองท้ังความคิด ความเชื่อ 

คานิยม โลกทัศนตาง ๆ และนําไปสูการปฏิบัติท่ีทําใหองคการดีข้ึนหรือทําเพ่ือองคการมากข้ึน ซ่ึงมี

อิทธิพลอยางลึกซ้ึงตอผูใตบังคับบัญชา เปนผูมีความเอ้ืออาทรตอผูใตบังคับบัญชา สามารถเปลี่ยน

ความคิดความอานของผูใตบังคับบัญชา กระตุนและดลใจผูใตบังคับบัญชาใหทุมเททํางานไดมากเปน

พิเศษ เพ่ิมและเสริมประสิทธิภาพผูใตบังคับบัญชาในสวนท่ีเหนือกวาระดับผูนําแบบการแลกเปลี่ยนและ

มีผลเปนท่ีประจักษในหลายองคการและพบวาผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงเหนือกวาแบบการแลกเปลี่ยน 

(Robbins and Coulter, 2008) อีกแนวทางหนึ่งคือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คือกระบวนการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือกําหนดทักษะ หนาท่ี และความรูท่ีตองการในแตละงานขององคกรซ่ึงมี

ข้ันตอนดังตอไปนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การฝกอบรมและการ

พัฒนา คาตอบแทนและผลประโยชน ความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพันธ และ

สุดทายคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Mondy, Noe and Premeaux, 1999) 

  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 Mensah (2014) ไดศึกษาผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอการคงอยูของ

พนักงานของธนาคารพาณิชย กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา พบวา คาตอบแทน ความสมดุลระหวางชีวิต

และการทํางาน ความผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธทางบวกกับการคงอยูของพนักงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ สวนความพึงพอใจไมมีผลตอความสัมพันธของปจจัยการคงอยูของพนักงาน ในดาน
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศไทยนั้น ชลภัสสรณ ศรีวรฉัตรภาธร และประสพชัย พสุนนท (2558) 

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความตั้งใจลาออกของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน พบวาตัวแปรท้ัง 3 

ปจจัย คือ 1. ความไมชัดเจนในงาน 2. การรับรูการเมืองในองคการ และ 3. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ 

สงผลกระทบตอความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน โดยปจจัยดาน

เงินเดือนและสวัสดิการ เปนตัวพยากรณท่ีสําคัญมากท่ีสุด สวนวารุณี มิลินทปญญา (2561) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคล ความพึงพอใจ และความผูกพันตอองคการกับการคงอยูในงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูในงานของบุคลากรดานความพึงพอใจ

มีความสัมพันธกับการคงอยูในงาน และปจจัยดานความผูกพันมีความสัมพันธกับการคงอยูในงาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยความพึงพอในงานมีความสัมพันธทางบวกกับการคงอยูในงานในระดับปานกลาง 

(r=0.525) และความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับการคงอยูในงานในระดับปานกลาง (r=

0.567) เชนกัน สําหรับปจจัยบุคคล อายุ และระยะเวลาปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับการคงอยูในงาน

ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

 เปรมฤดี (2550) ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยทําการนัดสัมภาษณพนักงานท่ีลาออก

จํานวน 5 คน เพ่ือศึกษาสาเหตุและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลาออกของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรม

ทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน) และเพ่ือหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาการลาออกของพนักงาน 

โดยแบบสัมภาษณท ี่ใชมี 2 สวนดังนี้  สวนท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณรายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพสวน

บุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ สถาบันการศึกษา สวนท่ี 2 เปนแบบ

สัมภาษณสาเหตุและปจจัยจูงใจในการลาออก ครอบคลุมสมมุติฐานในการวิจัยคือ ทัศนคติในการทํางาน 

คาตอบแทน ความตองการสวนบุคคล ความรับผิดชอบ นโยบายขององคการ บรรยากาศการทํางาน ซ่ึง

ประกอบดวยคําถาม 5 คําถามหลักคือ 1. ทําไมทานจึงตัดสินใจเขามารวมงานกับบริษัทฯ 2. ถามีคนรูจัก

สอบทานวารูจักบริษัทฯ หรือไม ตอนนี้กําลังจะมาสมัครงานกับบริษัทฯ นี้ ทานจะพูดถึงบริษัทฯ หรือ

แนะนําองคการกับเพ่ือนของทานอยางไร 3. ปจจัยหรือสาเหตุอะไรท่ีทําใหทานตัดสินใจลาออกจาก

บริษัทฯ 4. ในฐานะท่ีทานเคยเปนสมาชิกของบริษัทฯ มากอนถาใหทานแนะนําบริษัทฯ ทานคิดวาบริษัท

ฯ ควรปรับปรุงอะไรในบริษัทฯ มากท่ีสุดเพ่ือปองกันไมใหพนักงานลาออก 5. ถามีคนชักชวนใหทานกลับ

มาทํางานกับบริษัทฯ อีกครั้งทานคิดวาทานจะกลับมาทํางานกับบริษัทฯ หรือไม เพราะเหตุใด ผล

การศึกษาพบวาพนักงานท้ัง 5 คน มีปจจัยจูงใจเปนปจจยัภายนอก ไดแก ความกาวหนาในอาชีพ ความ

ปลอดภัยในการทํางาน และมีความตองการท่ีแตกตางไปจากเดิมในตอนท่ีตัดสินใจเขามารวมงานกับองค

การ เชน การไดงานใหมท่ีเงินเดือนสูงข้ึน หรือการไดตําแหนงใหม สภาพการทํางานใหม ๆ ท่ีดีข้ึน เม่ือ
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คนพบก็ตัดสินใจลาออกจากองคการเพ่ือไปเปนสมาชิกใหมขององคการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการใหกับตนเองไดตอไป ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกลาวบริษัทฯ จึงควรศึกษาและสํารวจคาจางของบ

ริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน  ถาพบวาบริษัทฯ จายไมเทียบเทาตลาดก็ควรปรับฐานการจายเงินเดือนและ

นอกจากนี้บริษัทฯ เองควรปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลเพ่ือใหพนักงานรูสึกถึงความยุติธรรมภายใน 

รวมไปถึงการสรางความกาว หนาสายอาชีพใหกับพนักงานท่ีมีศักยภาพ เพ่ือเปนการปองกันไมให

พนักงานท่ีมีศักยภาพและเปนกําลังสําคัญลาออกจากบริษัท (เปรมฤดี, 2550) 

  

วิธีการศึกษา 

การเก็บขอมูล 

 การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาอัตราการลาออกของพนักงานในซีทีคลินิกเวชกรรมท่ีมี

แนวโนมสูงข้ึนนั้นเปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยผูศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูลปฐมภูมิผานทางการสัมภาษณ 

ถามคําถามพนักงานในซีทีคลินิกเวชกรรมท่ีลาออกไปแลวจํานวน 6 คน และท่ียังทํางานอยูในคลินิก

จํานวน 4 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การเก็บขอมูลครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือโดยใชการสัมภาษณ ท่ีมีลักษณะการนัด

สัมภาษณแบบเผชิญหนารายบุคคลโดยพัฒนาข้ึนมาจากงานวิจัยศึกษาปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการลาออก

ของพนักงานกรณีศึกษา บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย (เปรมฤดี, 2550) แบบสัมภาษณท่ีใช

ประกอบดวย 3 สวนดังนี้  สวนท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณรายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผู

ถูกสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ท่ีอยูอาศัย สวนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับการทํางานใน

บริษัท สภาพงานท่ัวไป การจายคาตอบแทนและคาจาง (Herzberg, 1959; Price, 1977) และสวนท่ี 3 

เปนการสัมภาษณแบบเจาะประเด็น (ก) แรงจูงใจในการทํางานกับองคการ “ ทําไมทานจึงตัดสินใจเขา

มาทํางานกับบรษัิทและอายุงานในบริษัท ” (Herzberg, 1959; Price, 1977)  (ข) ปจจัยหรือสาเหตุของ

การลาออก “ ปจจัยหรือสาเหตุอะไรท่ีทําใหทานตัดสินใจลาออกจากองคการ ” (Herzberg, 1959; 

Price, 1977)  (ค) ภาพลักษณขององคการ “ ถามีคนรูจักถามทานวาทานรูจักบริษัทหรือไม ตอนนี้กําลัง

จะมาสมัครงานกับบริษัทนี้  ทานจะพูดถึงบริษัทฯ หรือแนะนําองคการกับคนรูจักของทานอยางไร ” (เก

วลิน และคณะ, 2561)  (ง) สิ่งท่ีพนักงานตองการใหองคการปรับปรุงเพ่ือผูกใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับ
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องคการตอไป “ถาใหทานแนะนําบริษัทฯ ทานคิดวาบริษัทควรปรับปรุงอะไรในบริษัทมากท่ีสุดเพ่ือ

ปองกันไมใหพนักงานลาออก” (เปรมฤดี, 2550; เกวลิน และคณะ, 2561) 

การวิเคราะห 

 ผูศึกษานําขอมูลมาวิเคราะหหาสาเหตุรวมไปถึงแนวทางการแกปญหาของการท่ีพนักงาน

ลาออกโดยใชวิธีวิเคราะหแบบพรรณนาโวหาร (Narrative analysis) 

 

ผลการศึกษา 

 ในสวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานท่ีลาออกไปแลวไดรับการสัมภาษณจํานวน 6 คนนั้น 

เปนเพศชายจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67  และเปนเพศหญิงจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.33 

มีอายุอยูระหวาง 20 ถึง 29 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และมีอายุอยูระหวาง 30 ถึง 39 ป 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.67 มีสถานภาพโสดจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และแตงงาน

แลวจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 มีท่ีอยูอาศัยท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท้ังหมด 6 คน คิด

เปนรอยละ 100 สวนขอมูลสวนบุคคลของพนักงานท่ียังทํางานอยูแลวไดรับการสัมภาษณจํานวน 4 คน

นั้น เปนเพศชายจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50  และเปนเพศหญิงจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50 มี

อายุอยูระหวาง 20 ถึง 29 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 และมีอายุอยูระหวาง 30 ถึง 39 ป จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 25 มีสถานภาพโสดจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 มี ท่ีอยู อา ศัย ท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท้ังหมด 4 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังขอมูลในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานท่ีไดรับการสัมภาษณ 

 พนักงานท่ีลาออกไปแลว พนักงานท่ียังทํางานอยู 

จํานวน(คน) เปอรเซ็นต(%) จํานวน(คน) เปอรเซ็นต(%) 

เพศ ชาย 1 16.67 2 50 

 หญิง 5 83.33 2 50 

อาย ุ ต่ํากวา 20 ป 0 0 0 0 

 20-29 ป 2 33.33 3 75 

 30-39 ป 4 66.67 1 25 

 40 ปข้ึนไป 0 0 0 0 
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สถานภาพ โสด 5 83.33 4 100 

 แตงงาน 1 16.67 0 0 

ท่ีอยูอาศัย กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

6 100 4 100 

 อ่ืนๆ 0 0 0 0 

  

 สวนท่ี 2 เปนผลสัมภาษณเก่ียวกับการทํางานในบริษัทของพนักงานท่ีลาออกไปแลวพบวาสภาพ

งานมีความเครียดมากจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และสภาพงานมีความเครียดปานกลางจํานวน 

2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 สวนคาตอบแทนและคาจางนั้นนอยกวา 20,000 บาทจํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 16.67 และ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาทจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50 และ 50,000 บาท

ข้ึนไปจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33  สวนผลสัมภาษณเก่ียวกับการทํางานในบริษัทของพนักงานท่ี

ยังทํางานอยูพบวาสภาพงานมีความเครียดมากจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50 และสภาพงานมี

ความเครียดปานกลางจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50 สวนคาตอบแทนและคาจางนั้น 20,000 บาท ถึง 

50,000 บาทจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 และ 50,000 บาทข้ึนไปจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 25 

ดังขอมูลในตารางท่ี 4.2  

 

ตารางท่ี 4.2 ผลสมัภาษณเก่ียวกับการทํางานในบริษัท 

 พนักงานท่ีลาออกไปแลว พนักงานท่ียังทํางานอยู 

จํานวน  

(คน) 

เปอรเซ็นต(

%) 

จํานวน  

(คน) 

เปอรเซ็นต 

(%) 

ความเครียดจากการทํางาน มาก 4 66.67 2 50 

 ปานกลาง 2 33.33 2 50 

 เล็กนอย 0 0 0 0 

คาตอบแทนเละคาจาง น อ ย ก ว า 

20,000 บาท 

1 16.67 0 0 
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 20,000-

50,000 บาท 

3 50 3 75 

 50,000 บาท

ข้ึนไป 

2 33.33 1 25 

 

 ในสวนท่ี 3 นั้นเปนผลการสัมภาษณแบบเจาะประเด็นในกลุมพนักงานท่ีลาออกไปแลวนั้น 

พนักงานคนท่ี 1 ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากเปนงานท่ีตรงกับสาขาท่ีเรียนมา  และเปนงาน

ท่ีมีความถนัด มีอายุงาน 1 ป ลาออกเพราะตองไปดําเนินกิจการสวนตัว ไมสะดวกท่ีจะทํางานใหกับทาง

บริษัทไดเต็มท่ี แนะนําสิ่งท่ีควรปรับปรุงคือ การจัดการระบบภายในในสวนของงานระหวางผูบริหารกับ

ลูกจาง พนักงานคนท่ี 2 ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากมองวารายไดเยอะและเปนบริษัทท่ีมี

ระบบการจัดการท่ีดี อายุงาน 2 ป ลาออกเนื่องจากเจานายไมมีความเชื่อม่ันในตัวพนักงาน ไมฟงเหตุผล

กอนท่ีจะตัดสินใจตําหนิพนักงาน และรายไดท่ีไดรับไมเปนไปตามท่ีตกลงกันไว ถามีคนจะมาสมัครงาน

กับบริษัท จะไมแนะนําใหมาสมัครเนื่องจากเหตุผลขางตน ใหความเห็นวาควรสรางระบบในการทํางาน

ใหมากข้ึน จัดลําดับความสําคัญในระบบการทํางาน สวนพนักงานคนท่ี 3 ตัดสินใจเขามาทํางานกับ

บริษัทเนื่องจากมีพ่ีท่ีรูจักทํางานอยูกับบริษัท จึงชวนมาทํางาน และอีกอยางคือ อยากเพ่ิมประสบการณ

การทํางานใหตนเอง อายุงานประมาณ 1 ป สาเหตุท่ีตัดสินใจลาออกเนื่องจากตองเดินทางไกล ต่ืนเชา 

กลับดึก ไมมีเวลาพัก และไมมีเวลาอานหนังสือ รายไดนอยเม่ือเทียบกับงานท่ีทํา ถารวม ๆ คาใชจายใน

การเดินทางไปทํางาน คอนขางใชเยอะ ถามีคนจะมาสมัครงานกับบริษัทจะบอกวาพนักงานในบริษัท

นารัก และท่ีลาออกเพราะตองเดินทางไกลและติดเรียน เสนอแนะวาควรเอาใจใสกับพนักงานเพ่ิมข้ึน 

และควรปรึกษากันกอนกอนท่ีจะมีคําสั่งสงมายังพนักงาน อีกท้ังควรเพ่ิมเงินเดือนมากข้ึน พนักงานคนท่ี 

4 ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากมีคนรูจักแนะนํามา อายุงานประมาณ 1  ป ตัดสินใจลาออก

จากบริษัทเพราะคาตอบแทน เนื่องจากจรรยาบรรณขององคกรในการใหคาตอบแทนพนักงานท่ีไม

เหมาะสม ถามีคนจะมาสมัครงานกับบริษัท จะแนะนําเนื่องจากพนักงานดีแตรายไดอาจจะนอยหนอย 

ใหความคิดเห็นวาควรเปนธรรมในเรื่องของผลประโยชนพนักงาน มีมาตรฐานในการใหบริการและ

ตระหนักถึงความถูกตองใหมากข้ึน ไมควรทํางานในเชิงธุรกิจมากเกินไป ควรดูแลพนักงานใหทํางานดวย

ใจ ใหอยูดีมีความสุข ไมควรใชงานมาก จนไมคําถึงสุขภาพของพนักงานเนื่องจากอัตรากําลังไมเพียงพอ

ตอผูรับบริการ พนักงานคนท่ี 5 ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากมีคนรูจักชวนมาทํางาน และ

ใกลกับท่ีทํางานอีกท่ีหนึ่ง อายุงานประมาณ 6 เดือน ท่ีตัดสินใจลาออกเนื่องจากความซ่ือสัตยในการ
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ทํางาน ถามีคนจะมาสมัครงานกับบริษัท จะบอกวางานจะมากหนอย เสนอแนะวาควรมีจรรยาบรรณ

ขององคกรในเรื่องผลประโยชนของพนักงานท่ีเหมาะสม โดยซ่ือสัตยและเปนธรรมกับพนักงาน พนักงาน

คนท่ี 6 ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากตองการหาประสบการณในการทํางานใหมๆ อายุงาน

ประมาณ 1 ป ท่ีตัดสินใจลาออกเนื่องจากจรรยาบรรณขององคกรในเรื่องคาตอบแทนท่ีเหมาะสม และ

ตองออกไปทําธุรกิจสวนตัว ถามีคนจะมาสมัครงานกับบริษัท จะบอกวาพนักงานนารัก งานจะมากหนอย 

แนะนําวาบริษัทควรมีจรรยาบรรณในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมเงินเดือนใหมากข้ึนเหมาะสมกับงานท่ี

ไดทําให  

 สวนผลการสัมภาษณแบบเจาะประเด็นในกลุมพนักงานท่ียังทํางานอยูนั้น พนักงานคนท่ี 1 

ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากเรียนจบมาในสาขาท่ีบริษัทตองการ อายุงานประมาณ 6 เดือน 

ถามีคนจะมาสมัครงานกับบริษัทจะบอกวาสภาพงานมีความเครียดมาก งานเยอะ แนะนําวาบริษัทควรมี

นโยบายรับพนักงานเพ่ิมมากข้ึน พนักงานคนท่ี 2 ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากเคยมี

ประสบการณในการทํางานในดานนี้มากอน ตองการเพ่ิมประสบการณการทํางาน อายุงานประมาณ 1 ป

ถามีคนจะมาสมัครงานกับบริษัทจะบอกวา ผูบริหารดูแลดี รายไดสูง เพ่ือน ๆ พนักงานนารัก ไมมีอะไรท่ี

จะแนะนําบริษัท พนักงานคนท่ี 3 ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากเปนงานท่ีตรงกับสาขาท่ีจบ

มา อายุงานประมาณ 1 ป ถามีคนจะมาสมัครงานกับบริษัทจะบอกวาผูบริหารใจดี แตงานอาจจะมาก

หนอย ไมมีอะไรท่ีจะแนะนําบริษัท พนักงานคนท่ี 4 ตัดสินใจเขามาทํางานกับบริษัทเนื่องจากเพ่ือน

แนะนํามาและมีความประสบการณในการทํางานมากอน อายุงานประมาณ 1 ป ถามีคนจะมาสมัครงาน

กับบริษัทจะบอกวาผูบริหารดูแลดี พาไปเลี้ยงบอย พนักงานนารัก สภาพงานมีความเครียดมาก แนะนํา

วาบริษัทควรมีนโยบายกระจายงานใหมากข้ึน หรือรับพนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการสัมภาษณแบบเจาะประเด็น 

แรงจูงใจในการทํางานกับองคการ เปนงานท่ีตรงกับสาขาท่ีเรียนมา มีความถนัด 

รายไดสูง มีระบบการจัดการท่ีด ีและตองการเพ่ิม

ประสบการณการทํางาน 

ปจจัยหรือสาเหตุของการลาออก ความสัมพันธระหวางบุคคล นโยบายของบริษัท 

ลักษณะงาน จรรยาบรรณในการใหคาตอบแทนท่ี
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เหมาะสม ออกไปทําธุรกิจสวนตัว และการ

เดินทางมาทํางาน 

ภาพลักษณขององคการ ไมมีความเชื่อม่ันในตัวพนักงาน สภาพงานมี

ความเครียดมาก ผูบริหารใจดี พนักงานนารัก  

สิ่งท่ีพนักงานตองการใหองคการปรับปรุงเพ่ือผูก

ใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับองคการตอไป 

ควรปรับปรุงในดานลักษณะงาน นโยบายของ

บริษัทรับพนักงานเพ่ิมข้ึน ความสัมพันธระหวาง

บุคคล และจรรยาบรรณในการใหคาตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา 

 โดยสรุปสาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานของบริษัท ไดแก ความสัมพันธระหวาง

บุคคล นโยบายของบริษัท ลักษณะงาน จรรยาบรรณในการใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ออกไปทําธุรกิจ

สวนตัว และการเดินทางมาทํางาน โดยพนักงานท่ีไดรับการสัมภาษณสวนใหญมีสาเหตุของการลาออกท่ี

เหมือนกันคือมาจาก 1) ความสัมพันธระหวางบุคคล 2) นโยบายของบริษัท 3) ลักษณะงาน และ 4) 

จรรยาบรรณในการใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม สวนสาเหตุของการลาออกท่ีแตกตางนั้นคือ 1) การ

ออกไปทําธุรกิจสวนตัว และ 2) การเดินทางมาทํางาน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ในป ค.ศ. 1977 ไพรซ ไดเสนอความคิดวามี 2 ตัวแปรท่ีเปนตัวกําหนดการลาออกของ

พนักงานคือ ตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรแทรกแซง โดยตัวแปรพ้ืนฐานนั้น ไดแก การจายเงินเดือนและ

คาจาง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสาร การติดตอสื่อสารอยางเปน

ทางการ และการรวมอํานาจ สวนตัวแปรแทรกแซง ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน และโอกาสในการ

ท่ีจะเปลี่ยนงาน ดังนั้นสาเหตุการลาออกของพนักงานในบริษัทนี้ในมุมมองของไพรซจะมีปจจัยท่ีเปนตัว

แปรพ้ืนฐานคือ เงินเดือน จรรยาบรรณในการใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

นั่นก็คือ ความสัมพันธระหวางบุคคล และสวนท่ีเปนปจจัยตัวแปรแทรกแซงคือ ความไมพึงพอใจและมี

โอกาสท่ีจะเปลี่ยนงาน ท้ังนี้เม่ือเงินเดือนและความสัมพันธระหวางบุคคลไมตอบสนองตอความตองการ
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ของพนักงาน ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน ซ่ึงถาหากเกิดความไมพึงพอใจในงานจะมีผลตอการ

ลาออกไดเม่ือพนักงานมีโอกาสเลือกงานใหมสูง (Price, 1977) สวนในมุมมองของทฤษฎีปจจัยสุขอนามัย

และปจจัยจูงใจของเฮอรซเบิรกนั้นเฮอรซเบิรกไดกลาวถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน

คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัย โดยปจจัยจูงใจสวนใหญจะเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติซ่ึงจะเปน

ตัวกระตุนใหพนักงานมีแรงจูงใจในการเพ่ิมผลผลิตประกอบดวย ปจจัยดานความสําเร็จ การไดรับการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความกาวหนา สําหรับปจจัยสุขอนามัยซ่ึงมิได

เปนสิ่งจูงใจพนักงาน แตถาไมมีปจจัยเหลานี้แลวยอมจะกอใหเกิดความไมพอใจกับพนักงานได ปจจัย

เหลานี้คือ ปจจัยดานนโยบายและการบริหาร วิธีการปกครอง บังคับบัญชา ความสัมพันธระหวาง

ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา สภาพแวดลอมในการทํางาน เงินเดือน ชีวิตความเปนอยู

ของบุคคล สถานภาพ และความม่ันคงของงาน นอกจากนี้ตามทัศนะของเฮอรซเบิรกจะเห็นวางานท่ีมี

ความทาทาย การยกยองในกรณีท่ีปฏิบัติ ไดผลดี โอกาสดานความกาวหนาและการพัฒนาสวนบุคคลก็

จะกอใหเกิดสถานการณดานการจูงใจพฤติกรรมดวยเชนกัน (Herzberg, 1959) ดังนั้นการลาออกของ

พนักงานในบริษัทนี้มีปจจัยสุขอนามัยซ่ึงก็คือ ปจจัยดานนโยบายและการบริหาร วิธีการปกครอง บังคับ

บัญชา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา สภาพแวดลอมในการทํางาน 

เงินเดือน จรรยาบรรณในการใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ชีวิตความเปนอยูของบุคคล สถานภาพ และ

ความม่ันคงของงาน ซ่ึงเม่ือปจจัยเหลานี้ไมถูกตอบสนอง จึงกอใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน

ตามท่ีเฮอรซเบิรกไดกลาวไวนั่นเอง สุดทายเกวลินและคณะ (2561) ไดทําการศึกษาทฤษฎีการฝงตรึงใน

งานซ่ึงหมายถึงการยึดติดหรือเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมในหลายวิธี โดยการยึดติดนี้อาจออนแอหรือ

แข็งแกรงข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก ความลงตัวหรือความเขากันหรือความพอดีของตัวพนักงานท่ีมีตอ

องคการและสภาพแวดลอม โดยรอบ ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางตัวพนักงานกับครอบครัว 

สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว สภาพเศรษฐกิจ สังคม กลุมเพ่ือน เพ่ือนรวมงาน ตลอดจนชุมชนท่ีอยูอาศัย และ

สิ่งท่ีตองสละหรือสิ่งท่ีพนักงานสูญเสียเม่ือลาออกจากงาน ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งท่ีมีคาทางวัตถุหรือทางจิตใจ 

ท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของกับงาน นอกจากนี้บุคคลยังคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของกับงาน 

ทําใหทฤษฎีการฝงตรึงในงานประกอบไปดวย 6 มิติในการวิเคราะห ดังนั้นการลาออกของพนักงานใน

บริษัทนี้มีความเก่ียวของกับ 3 ตัวแปร ไดแก ความลงตัวท่ีเก่ียวกับชุมชนหรือปจจัยภายนอกงานซ่ึงไดแก 

สถานท่ีพักอาศัย การเดินทางไกล อีกตัวแปรหนึ่งคือความเชื่อมโยงท่ีเก่ียวของกับองคการหรือภายในงาน 

ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ และตัวแปรสุดทายคือ สิ่งท่ีตองเสียสละ ท่ีเก่ียวของกับ

องคการหรือภายในงาน ไดแก การสูญเสียสวัสดิการและผลตอบแทนทางดานการเงิน ซ่ึงหากพนักงานมี
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ความฝงตรึงในงานสูง ยอมจะมีความตั้งใจลาออกท่ีต่ํา แตในความจริงนั้นพนักงานในบริษัทมีความฝงตรึง

ในงานต่ําจึงมีอัตราการลาออกท่ีสูงนั่นเอง (เกวลิน และคณะ, 2561) 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากขอมูลขางตนนํามาวิเคราะหหาแนวทางเลือกการแกไขปญหาได 3 วิธี ดังตอไปนี้  1) 

ภาวะผูนํา 2) 7s McKinsey และ 3) การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล  

 โดยภาวะผูนํานั้น ขอดีของทางเลือกนี้คือ มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีดีข้ึนระหวางผูบริหาร

กับพนักงาน สามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็วและตรงจุด มีการสรางความสัมพันธความสนิทสนมคุนเคย

ระหวางพนักงานดวยกันเองและระหวางพนักงานกับผูบริหารมากข้ึน ผูบริหารจะมีวิสัยทัศนท่ีกวางข้ึนใน

การสรางแรงจูงใจแกพนักงาน ผูบริหารรูจักใชจิตวิทยาในการสรางขวัญกําลังใจและสื่อสารกับพนักงาน

เพ่ือการทํางานอยางมีความสุข รวมไปถึงการสรางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดีตอองคกร 

กําหนดนโยบาย ลักษณะงาน และคาตอบแทน แตมีขอเสียคือ อาจเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไดยากในเรื่อง

ของทัศนคติ ตองมีการปฏิบัติอยางจริงจัง งบประมาณท่ีใชโดยประมาณ 80,000 บาท สวนแนวคิด 7s 

McKinsey ขอดีของแนวคิดนี้คือ สามารถใชไดกับทุกปญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรูปแบบการทํางาน

ใหกับองคกร วิเคราะหและลดชองวางของความขัดแยงในประเด็นตาง ๆ อีกท้ังยังแกไขการทํางานท่ีไมมี

ประสิทธิภาพนั้น ๆ กําหนดนโยบาย สถานะ ลักษณะงานท่ีดีท่ีสุดสําหรับแตละปจจัยท่ีเหมาะสม 

สนับสนุนใหเกิดเปาหมายรวมกัน ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีดี และสรางคุณคาใหกับองคกร สวน

ขอเสียคือ อาจจะมีอุปสรรคตอการนําไปใชงานจริง และมีผลตอการนําไปใชโดยไมคํานึงถึงวิธีการท่ี

จะตองตัดสินใจในการกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีตองการศึกษา และใชระยะเวลาในการแกปญหานาน 

งบประมาณท่ีใชโดยประมาณ 100,000 บาท อีกแนวทางหนึง่คือการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล ขอดี

ของทางเลือกนี้คือ เปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยปริมาณและลักษณะงานไดเหมาะสมกับ

จํานวนและความสามารถของพนักงาน องคกรมีระบบการทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึน การบริหารงาน

นโยบายและลักษณะงานมีประสิทธิภาพ พนักงานมีความสุขในการทํางาน และเกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางผูบริหารและพนักงาน อีกท้ังพนักงานเห็นวามีโอกาสเจริญกาวหนาในสายอาชีพ ทําใหเกิด

แรงจูงใจในการทํางานตอไป แตมีขอเสียคือ ใชระยะเวลานานในการปรับปรุงกระบวนการภายใน ติดตาม

และประเมินผล อีกท้ังยังเห็นผลงานหรือความสําเร็จชา งบประมาณท่ีใชโดยประมาณ 50,000 บาท 

ดังนั้นจึงเลือกแนวทางการแกไขปญหาโดยใชวิธีภาวะผูนําเปนวิธีแรกเนื่องจากเพ่ือเรงแกไข

ปญหาในระยะสั้นและเปนการแกปญหาท่ีตรงจุดกอน หลังจากนั้นจึงเลือก 7s McKinsey และการ
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บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหาใหไดผลมากยิ่งข้ึนและสามารถ

แกปญหาไดในระยะยาว เพ่ือเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน สวนดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการแกปญหานี้คือ 

อัตราการลาออกของพนักงานโดยคํานวณจากจํานวนพนักงานท่ีลาออกคูณหนึง่รอยแลวหารดวยจํานวน

พนักงานท้ังหมด โดยมีเกณฑการวัดคือ อัตราการลาออกของพนักงานตองต่ํากวา 20% ภายในป พ.ศ. 

2563 และดัชนชีี้วัดความสําเร็จนี้เปนของท้ังผูบริหาร ผูจัดการ และฝายทรัพยากรบุคคลรวมดวย 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดสรุปเปนแผนการปฏิบัติงานโดยใชวิธีภาวะผูนําในการแกปญหาการลาออก

ดังตอไปนี้ 

 กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล    

 -จัดฝกอบรมหลักสูตรความเปน

ผูนํา 

ม.ค.63 80,000 ฝายบุคคล 

 -ไปรับประทานอาหารนอก

สถานท่ีสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ม.ค.63-ธ.ค.63 200,000 ฝายบุคคล 

2. ดานนโยบายของบริษัท    

 -จัดทําชองทางการติดตอสื่อสาร

แบบ 2 ทางระหวางผูบริหารกับ

พนักงานโดยตรง ใกลชิดกันมาก

ข้ึน 

ม.ค.63 0 ฝายบุคคล 

 -ทบทวนระบบการรองทุกขและ

การรับฟงความคิดเห็นของ

พนักงานใหสามารถตอบสนองได

อยางชัดเจน 

ม.ค.63-มี.ค.63 0 ผูบริหาร 

3. ดานลักษณะงาน    

 -จัดสรรคนใหตรงกับงาน และ

จัดสรรงานใหตรงกับคน 

ม.ค.63-มี.ค.63 0 ผูบริหาร 
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 กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 -มีการคุยเรื่องเสนทางกาวหนา

ในอาชีพ (Career Path) กับ

พนักงาน ระบุวิธีปฏิบัติอยาง

ชัดเจน 

ม.ค.63 0 ผูบริหาร 

4. ดานคาตอบแทน    

 -พัฒนาระบบการใหคาตอบแทน

และแรงจูงใจท่ีตรงกับ

ความสามารถและภาระงาน โดย

ตองสามารถแขงขันไดและอยูใน

ระดับเดียวกับตลาดของ

อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม   

ม.ค.63-มี.ค.63 0 ผูบริหาร 

 -พัฒนาระบบการประเมินผลท่ี

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับ

ผลตอบแทนท่ีโปรงใสและมี

ความเปนธรรม 

ม.ค.63-มี.ค.63 0 ฝายบุคคล 

5. ด านสภาพแวดล อมสถ าน ท่ี

ทํางาน 

   

 -มีการสรางบรรยากาศในการ

ทํางาน เชน มีการริเริ่ม

สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีให

พนักงานเขามามีสวนรวมและ

แลกเปลีย่นเรียนรู 

ม.ค.63 50,000 ฝายบุคคล 

 -พัฒนาสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน จัดสงเสริมกิจกรรม 5ส 

ม.ค.63-ธ.ค.63 100,000 ฝายบุคคล 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 ควรมีการสัมภาษณคณะกรรมการผูบริหารดวย จะไดเห็นแนวคิดของสาเหตุของการลาออก

ของพนักงานและแนวทางการแกปญหาอัตราการลาออกของพนักงานในอีกมุมมองหนึ่ง  

 

เอกสารอางอิง 

กรรณิการ สิทธิชัย. (2561). การจัดการองคกรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ท่ีเอ้ือตอการเปนองคกร

นวัตกรรม กรณีศึกษาองคกรท่ีไดรางวัลองคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยม. Veridian E-Journal, 

Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 11(3), 1419-1435. 

เกวลิน พวงยอยแกว เศรษฐกร. (2561). ทฤษฎีการฝงตรึงในงาน : การทบทวนวรรณกรรม Job 

Embeddedness Theory: A Literature Review. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม, 5(2), 161–173. 

ชลภัสสรณ ศรีวรฉัตรภาธร และ ประสพชัย พสุนนท. (2558). ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจลาออกจาก

งานของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน: กรณีศึกษา บริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคแหงหนึ่ง

ใน เขตกรุ ง เทพมหานคร .  Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, 

Social Sciences and arts), 8(1), 185-200. 

ปยะรัฐ บุญเหลือ. (14 มิถุนายน 2562). สาเหตุของการลาออก. (ปรมะ ประทุมมาศ, ผูสัมภาษณ). 

เปรมฤดี เอ้ือสิริมนต. (2550). ปจจัยจูงใจซ่ึงสงผลตอการลาออก กรณีศึกษาบริษัท อุตสาหกรรมทํา

เครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน). (สารนิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและองคการ), คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร). 

พิทยา บวรวัฒนา. (2558). ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพครั้งท่ี17. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วราภรณ นาควิลัย. (2553). การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัท GGG 

(ประเทศไทย) จํ า กัด .  (Doctoral dissertation, University of the Thai Chamber of 

Commerce). 

วารุณี มิลินทปญญา. (2561). ปจจัยท่ีสัมพันธกับการคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. 

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 12(28), 244-255. 

Herzberg, Frederick., Mausner, Bernard and Snyderman, Barbara B. (1959). The Motivation 

to Work. 2nd ed. New York: John Wiley. 



 

159 

 

Mensah, R. D.  (2014). Effects of Human Resource Management Practics on  Retention of 

Employees in the Banking Industry in Accra, Ghana. (Doctor of  Philosophy 

Thesis in Business Administration, Kenyatta University). 

Mobley, William H. (1982).  “Employee Turnover.Causes, Consequences and Control.”  

Texas :Addison-Wesley Publishing Company. 

Mondy, R,W., R.M. Noe and S.R Premeaux. (1999). Human Resource Management. (7th 

ed.).   

Price, J.L. (1977). The Study of Turnover, lowa:lowa State University Press. 

Robbins, S. P. and Coulter, M. (2008). การจัดการและพฤติกรรมองคการ . แปลจากเรื่ อ ง   

Management. โดย วิรัช สงวนวงศวาน. พิมพครั้งท่ี 8. กรุงเทพมหานคร: เพียรสัน เอ็ด

ดูเคชั่น  อินโดไชนา. 
 



 

160 
 

กลยุทธการแกไขปญหารับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรลดลง:  

กรณีศึกษา ธ.ก.ส. สาขาพาน ในสังกัดสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย 

The strategy for solving the problem of new client farmer registration has 

been decreasing: A case study of Phan Branch under the office of Bank 

for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chiang Rai Province 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรลดลง ใน

เขตพ้ืนท่ีบริการของ ธ.ก.ส.สาขาพาน จังหวัดเชียงราย และเพ่ือหากลยุทธการรับข้ึนทะเบียนลูกคา

เกษตรกรรายใหมเพ่ิมข้ึน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 120 คน แบงเปน เกษตรกรลูกคา ธ.

ก.ส. จํานวน 80 คน และไมไดเปนลูกคา ธ.ก.ส. จํานวน 40 คน พบวาเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. สวนใหญ

ตองการใหรัฐบาลใหความชวยเหลือผานนโยบายรัฐบาล จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และ

สัมภาษณเกษตรกรท่ีไมไดเปนลูกคา พบวาเหตุผลท่ีไมสมัครเปนลูกคาเกษตกร ธ.ก.ส. สวนใหญเปน

ลูกคาสถาบันการเงินอ่ืน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42 การประเมินความพึงพอใจในการใช

ผลิตภัณฑสินเชื่อโดยใชสวนประสมการตลาด (7P’s) และใชแผนผังกางปลาในวิเคราะหหาสาเหตุปญหา

การรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตกรลดลง พบสาเหตุมาจาก ดานบุคคลากร ดานกระบวนการทํางาน 

และดานผลิตภัณฑ การคนหากลยุทธในการรับข้ึนทะเบียนลูกคาเกษตรกรรายใหมเพ่ิมข้ึนนั้น จากการ

วิเคราะหปจจัยภายในปจจัยภายนอกองคกร (SWOT Analysis) และหากลยุทธโดยใช TOWS Matrix 

ไดกลยุทธ 4 กลยุทธ คือ โครงการ BAAC Alliance โครงการอบรมเสริมความรู โครงการทายาทเกษตร

และ Smart farmer โครงการวิจัยและพัฒนา และใชเกณฑการพิจารณาทางเลือกกลยุทธ (Data Matrix 

Analysis) จากการพิจารณาของผูบริหาร ธ.ก.ส.สาขาพาน ไดกลยุทธโครงการ BAAC Alliance เปน

แนวทางในการแกไขปญหารับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรมีแนวโนมลดลง โดยมีแผนปฏิบัติการ ดัชนี

ชี้วัดความสําเร็จ ปจจัยความสําเร็จ และแผนสํารองฉุกเฉินรองรับหากไมเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือเปน

การแกไขปญหาการรับข้ึนทะเบียนลูกคาเกษตรกรรายใหมลดลงในระยะยาวของสาขา 
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คําสําคัญ:  ลูกคาใหมเกษตรกร กลยุทธ การแกไขปญหา สวนผสมทางการตลาด 

 

 

Abstract 

The purposes of this research were to study the problems of the registration of 

new customers for farmers. In the service area of Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC) Phan branch and to find a strategy to increase the number of new 
farmers' registration. By using the questionnaire to interview of 120 samples are divided 

into 80 customer farmers and 40 non-BAAC customers. It was found that most BAAC 
customers require government assistance through government policies, 58 people 
accounting for 16.8%. And interviewing non-customer farmers found that most of the 

reasons for not applying to be BAAC customers are 21 other financial institutions, 
representing 42 percent. Assessing satisfaction with credit products use marketing mixes 
(7P’s) and use fishbone diagram to analyze the reasons for new client registration 

problems. It found that the cause of the problem that the new client registration has 
been reduced from personnel, work processes, product and searching for strategies to 
register more new farmers' customers from SWOT analysis and finding a strategy using 

TOWS Matrix. The four strategies are BAAC Project. Alliance knowledge training program 
Smart farmer project, research and development project and use the criteria for the 
selection of the strategy (Data Matrix Analysis). From the consideration of the BAAC 

executives, Phan branch, the BAAC Alliance project strategy is a solution to the problem 
of accepting new client registration. With an action plan success indicator success factor 
and emergency plans are supported if the goal is not met. In order to solve the problems 

of long-term farmer customer apply being the customer of Phan branch. 
 

Keywords:  New farmer customers, strategies, problem-based solving, Marketing Mix 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

          ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจัดต้ังข้ึนป พุทธศักราช 2509 ตาม

พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือทางดาน

การเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
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อาชีพท่ีเก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิมรายไดหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของ

เกษตรกร ปจจุบนัมีจํานวนพนักงาน และผูชวยพนักงาน รวม 22,490 คน  (ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2562) ธ.

ก.ส. มีนโยบายมุงเนนรับข้ึนทะเบียนลูกคากลุมใหม SMAEs เกษตรในปบัญชี 2560-2561 จากการศึกษา

ผลการดําเนินงานการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรป 2560-2561 ของ ธ.ก.ส.สาขาพาน ในสังกัด 

สํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดเชียงราย (สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด

เชียงราย) พบปญหาการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมท่ีเปนเกษตรกรมีแนวโนมลดลง และอัตราสวนการรับ

ข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรเทียบกับจํานวนลูกคาเกษตรกรท้ังหมดของสาขามีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเนื่องในระหวางปบัญชี 2555-2561 (ตารางท่ี 1) และสงผลกระทบตอการเติบโตดานสินเชื่อมีอัตรา

การลดลงในชวงเดียวกันระหวางปบัญชี 2555-2561 (ตารางท่ี 2) จึงเปนปญหาสําคัญและตองรีบแกไข

ของ ธ.ก.ส.สาขาพาน 

 

ตารางท่ี  1  การรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. สาขาพาน ในสังกัด สํานักงาน      ธ.

ก.ส. จังหวัดเชียงราย ในปบัญชี 2555 – 2561 

ปบัญชี ลูกคาท้ังหมด (ราย) รับข้ึนทะเบียนใหม )ราย(  รับข้ึนทะเบียนใหม (รอยละ) 

2555 4,135 293 7.09 

2556 4,222 103 2.44 

2557 4,384 151 3.44 

2558 4,523 149 3.29 

2559 4,698 135 2.87 

2560 4,785 107 2.24 

2561 4,807 36 0.75 

ท่ีมา :  ระบบสารสนเทศ ธ.ก.ส.  
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ตารางท่ี  2  การเติบโตสินเชื่อของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.สาขาพาน ในสังกัด สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด

เชียงราย ในปบัญชี 2555 – 2561  

ปบัญชี ตนเงินกูคงเหลือ )ลานบาท(  การเติบโตสินเช่ือ )ลานบาท(  การเติบโตสินเช่ือ (รอยละ) 

2555 405   

2556 470 65.34 16.15 

2557 573 103.29 21.98 

2558 646 73.12 12.76 

2559 729 82.57 12.78 

2560 785 55.69 7.64 

2561 833 48.45 6.18 

ท่ีมา:  ระบบสารสนเทศ ธ.ก.ส. 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปญหาการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรลดลง ในเขตพ้ืนท่ีบริการของ  

ธ.ก.ส. สาขาพาน ในสังกัด สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย  

2. เพ่ือหากลยุทธแนวทางการรับข้ึนทะเบียนลูกคาเกษตรกรรายใหมเพ่ิมข้ึน ในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูศึกษาไดตรวจเอกสารและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงจะชวยใหมีความรูความเขาใจ เปนกรอบในการศึกษาหาสาเหตุของปญหา และกลยุทธใน

การแกไขปญหารับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรลดลง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1. การศึกษาปญหาการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรลดลง ในเขตพ้ืนท่ีบริการของ ธ.ก.ส. 

สาขาพาน มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

แผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) แผนผังกางปลาจะใชเม่ือตองการคนหา

สาเหตุแหงปญหา เม่ือตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอ่ืนๆ สวน

ใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเทานั้น เม่ือทําผังกางปลาสามารถรูกระบวนการของแผนก

อ่ืนไดงายข้ึน และเม่ือตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง จะชวยใหทุกคนใหความสนใจในปญหา

ของกลุม ซ่ึงแสดงไวท่ีหัวปลา ในการสรางแผนผังสาเหตุ และผลหรือผังกางปลาสิ่งสําคัญในการสราง

แผนผัง คือ ตองทําเปนทีมงาน (ประชาสรรณ แสนภักดี, 2562) จากการศึกษางานวิจัยของ ธิติมา สังข

พงศ (2555) การศึกษากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ



 

164 
 

การเกษตร กรณีศึกษา สาขาศูนยราชการฯ (แจงวัฒนะ) พบวา การนําแผนผังแสดงเหตุและผล หรือ

แผนผังกางปลาเขามาชวยทําการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือทราบถึงสาเหตุของปญหา ซ่ึงไดแบงกลุมสาเหตุ

ออกเปน พนักงาน (Man) กระบวนการทํางาน (Method) อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Machine) ผลิตภัณฑ 

(Product) และ สถานท่ี (Environment) พบสาเหตุปญหาดังนี้ 

ดานพนักงาน มาจากการสื่อสารกับลูกคานอยเกินไป อธิบายผลิตภัณฑไมชัดเจน ไมเต็มใจในการ

ใหบริการ ขาดความรอบคอบ และทักษะในการทํางาน  

สวนกระบวนการทํางานลาชา เก็บขอมูลไมเปนปจจุบัน ใหความสําคัญกับงานอ่ืนมากกวา  

ดานผลิตภัณฑไมหลากหลาย ขาดการสื่อประชาสัมพันธ อัตราผลตอบแทนต่ําเม่ือเทียบกับคูแขง  

ดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมทันสมัย จุดบริการ ATM มีนอย ไมท่ัวถึง   

สถานท่ี เดินทางไปใชบริการไมสะดวก หายาก 

ปจจัยท่ีลูกคารองเรียนมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ และการทํากิจกรรมประชาสัมพันธ

ทางการตลาดนอย 

3.2 การศึกษากลยุทธแนวทางการรับข้ึนทะเบียนลูกคาเกษตรกรรายใหมเพ่ิมข้ึน ในเขตพ้ืนท่ี

บริการ มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการจัดการกลยุทธ และการจัดการตลาดดังนี้ 

การวิเคราะห SWOT Analysis  คือ ทฤษฎีการบริหาร ใชเปนเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณ และสภาวะแวดลอมภายในองคกร คือ จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ (Strengths) จุดออน 

(Weaknesses) และปจจัยภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือขอจํากัด T (Threats) 

มาวิเคราะหกําหนดเปนกลยุทธ วางแผนดําเนินงานสูกับคูแขงทางธุรกิจ (iM2Market, 2562) และ การ

วิเคราะห TOWS Matrix  หรือ SWOT ท่ีกลับหัวเปนการนํา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีได

จากกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในขององคกร (SWOT Analysis) มาทําการ

จับคูเขาดวยกัน โดยท่ีสามารถแบงรูปแบบการจับคูกลยุทธของ TOWS ออกเปน กลยุทธเชิงรุก (SO) กล

ยุทธเชิงแกไข (WO) กลยุทธเชิงรับ (ST) และกลยุทธเชิงปองกัน (WT) ซ่ึงหมายความวากอนท่ีคุณจะทํา

การวิเคราะห TOWS Matrix ไดนั้นจําเปนจะตองผานการวิเคราะห SWOT ใหดีเสียกอน (Terebinth 

Cloud ERP,  2562) จากการศึกษาของ ธิติมา สังขพงศ (2555) กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สาขาศูนยราชการฯ (แจงวัฒนะ) จากการ

วิเคราะหปจจัยปจจัยภายใน ภายนอก โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) เพ่ือกําหนดกลยุทธ  

(TOWS matrix) SO strategies จากจุดแข็งและโอกาส ไดกลยุทธโครงการ BAAC CLUB เพ่ือรักษาฐาน

ลูกคาเดิม มอบสิทธิพิเศษกอนใครท่ีสมัครเปนสมาชิก BAAC CLUB และขยายฐานลูกคาใหม เพ่ือใหเกิด
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ความพูกพันระหวางลูกคา พนักงาน และธนาคารเพ่ิมข้ึน นําระบบ CRM ท่ีธนาคารมีอยูมาใชใหเกิด

ประโยชนในงานดานการบริหารลูกคาสัมพันธของธนาคาร และขยายเครือขายทางธุรกิจ รองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจาก

ความเครียด เปนความรูสึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอม

ในดานตางๆ หรือเปนความรูสึกท่ีพอใจตอสิ่งท่ีทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกท่ี

บรรลุถึงความตองการ (iM2Market, 2562) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 81)  กลาววา ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลเปนทัศนะคติความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ หรือเปนความแตกตาง

ระหวางรางวัลของแรงงานท่ีไดรับ และจํานวนรางวัลท่ีเขาเชื่อวาเขาควรจะไดรับ บุคคลท่ีเกิดความพึง

พอใจจะมีผลผลิตมากกวาบุคคลท่ีไมพึงพอใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสะทอนถึงทัศนคติ

มากกวาพฤติกรรม จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาสมุทรสาคร ของประภัสสร ธนะโสธร (2549) พบวา 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทร ท้ัง 4 ดาน คือดาน

ธุรกรรมการเงิน ดานการใหบริการของพนักงาน ดานอาคารและสถานท่ี และดานภาพพจน ผลการวิจัย

พบวา 1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรสาคร 4 ดาน คือ 

ดานธุรกรรมการเงิน ดานการใหบริการของพนักงาน ดานอาคารและสถานท่ีของธนาคาร ดานภาพพจน

และดานการบริการสินเชื่อ โดยรวมอยูในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการ

ตอการใหบริการของสาขา พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาตางกัน มี

ความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมไมแตกตางกัน แตกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพและรายไดตอเดือนตางกัน

มีความพึงพอใจในการใหบริการแตกตางกัน 

สวนผสมการตลาด (Marketing Mix)   สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื่องมือตางๆ ทาง การตลาดท่ีกิจการใชเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย 

ประกอบดวยกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญ เปนปจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตอง

สรางสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย 4P คือ 

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

(จุฬาวิทยานุกรม, 2562) จากการศึกษาของ กัลยา ม่ันมงคล (2555) การวางแผนกลยุทธเพ่ือรักษาฐาน

ลูกคาเดิมและเพ่ิมจํานวนลูกคาใหมของธนาคาร กรุงสยาม จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแกน อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน ดานความพึงพอใจของลูกคาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาดานผลิตภัณฑ 
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ไดแก การโอนเงิน ดานราคา ไดแก คาธรรมเนียมในการออก Statement ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ไดแก ธนาคารมีสาขาอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน ดานสงเสริมการตลาดไดแก มีการออกบูธประชาสัมพันธ 

ดานบุคลากร ไดแก พนักงานแตงกายเหมาะสม สุภาพ ดานการใหบริการ ไดแก มีการใหบริการ

ตามลําดับ กอน หลัง และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ธนาคารสะอาดเปนระเบียบ จากการศึกษา 

สามารถนําผลการศึกษากําหนดกลยุทธเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิม และเพ่ิมจํานวนลูกคาใหม ได 4 โครงการ 

ดังนี้ 1.โครงการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2. โครงการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 3. โครงการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก และ 4.โครงการบริการประทับใจเหนือความคาดหมาย หากดําเนินการตามกลยุทธ

ท้ัง 4 โครงการ คาดวาจะสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได รวมถึงสามารถเพ่ิมจํานวนลูกคาใหมของ

ธนาคารกรุงสยาม จํากัด (มหาชน) สาขาขาขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดไมนอยกวารอยละ 

10 หรือ 300 ราย 

 

วิธีการศึกษา  

4.1.  ประชากรท่ีศึกษา ประชากรท่ีใชในวิจัยครั้งนี้ แบงกลุมประชากรออกเปน 3 กลุม ไดแก 

  4.1.1. กลุมพนักงาน ธ.ก.ส. ผูบริหาร และพนักงานพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาพาน 

เนื่องจากผูบริหารสาขาเปนผูรับนโยบายและถายทอดใหหัวหนางาน พนักงานผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

(พนักงานพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลนําวิเคราะหปญหา และสาเหตุของปญหาอยางเปน

ระบบโดยใชแผนผังกางปลา 

  4.1.2. กลุมเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ท้ังลูกคาเกาและลูกคาใหมในพ้ืนท่ีดําเนินการของ ธ.ก.ส.

สาขาพาน ตําบลดอยงาม ตําบลปาหุง ตําบลเมืองพาน และตําบลเวียงหาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหหากลยุทธท่ีเหมาะสม 

4.1.1.1 ลูกคาใหม เกษตรกรท่ีรับข้ึนทะเบียนในปบัญชี 2562  

4.1.1.2 ลูกคาเกา เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเปนลูกคา ธ.ก.ส.ตั้งแต 1 ปข้ึนไป  

            4.1.3. กลุมเกษตรกรท่ีไมเปนลูกคา ธ.ก.ส.สาขาพาน ในเขตพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือคนหาสาเหตุท่ีไม

สมัครเปนลูกคา ธ.ก.ส. 

4.2.  กลุมตัวอยาง  

  4.2.1. พนักงาน ธ.ก.ส. สาขาพาน ไดแก พนักงานพัฒนาธุรกิจ 4-7 หัวหนาหนวยอําเภอ 

ผูชวยผูจัดการสาขา และผูจัดการสาขา ธ.ก.ส. สาขาพาน รวม 8 คน เพ่ือวิเคราะหปญหาและสาเหตุการ

รับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมลดลงโดยใชแผนผังกางปลา 
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  4.2.2. เกษตรกรท่ีเปนลูกคา ธ.ก.ส. รวม 80 คน  

  จํานวนประชากรลูกคา ธ.ก.ส.ท่ีข้ึนทะเบียนในปบัญชี 2562 ท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก

ทราบขนาดของประชากร และประชากรท่ีมีขนาดเล็กตั้งแต 10 ตัวอยางข้ึนไป ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซ่ีและมอรแกนในการประมาณคาสัดสวนของประชากร (สิน พันธุพินิจ. 

2553: 137) โดยยึดจํานวนลูกคา เปนหนวยการวิ เคราะห  (Unit of Analysis) ไดกลุมตัวอย าง

ประกอบดวย 

    4.2.2.1 ลูกคาใหมเกษตรกรท่ีรับข้ึนทะเบียนในปบัญชี 2562 จํานวน 40 คน 

    4.2.2.2 ลูกคาเกาท่ีข้ึนทะเบียนเปนลูกคาตั้งแต 1 ปข้ึนไป จํานวน 40 คน  

  4.2.3. เกษตรกรท่ีไมเปนลูกคา ธ.ก.ส. จํานวน 40 คน 

4.3.  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล : 15 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562 

4.4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จากขอมูลกลุมตัวอยาง ดําเนินการดังนี้ 

              4.4.1. กลุมพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาพาน (ขอ 4.2.1) จัดเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการระดมสมอง 

(Brain Storming) ท่ีหองประชุม ธ.ก.ส.สาขาพาน เพ่ือคนหาสาเหตุปญหาการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหม

เกษตรกรของสาขาลดลง โดยใชแผนผังกางปลา 

              4.4.2. กลุมเปาหมายเกษตรกรท่ีเปนลูกคาใหมและลูกคาเกา (ขอ 4.2.2) สงหนังสือนัดหมาย

ลูกคาใหมท่ีข้ึนทะเบียนภายในปบัญชี 2562 จํานวน 40 คน มารวมประชุมกลุมลูกคาประจําป 2562 ณ 

หอประชุม องคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว อ.พาน จ.เชียงราย พรอมสุมลูกคาผูเขารวมประชุม 

จํานวน 40 คน เพ่ือสัมภาษณเปนรายบุคคล     

    4.4.3. ไมเปนลูกคา ธ.ก.ส. (ขอ 4.2.3) สุมสอบสัมภาษณเกษตรกรท่ีมาใชบริการหนาเคาร

เตอรเงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาพาน และมาใชบริการท่ีสหกรณการเกษตรอําเภอพาน รวมจํานวน 40 คน 

  แบบสอบถามท่ีใชสัมภาษณในงานวิจัยนี้พัฒนาแนวคิดมาจากงานวิจัยของ ณัฐดนัย ใจชน 

(2555) และ ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) เพ่ือตอบโจทยการวิจัยโดยการสัมภาษณเกษตรกร

กลุมเปาหมายดังกลาวดวยตนเอง มีพนักงานพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 1 คน และนักศึกษาฝกงาน 1 คน ชวย

ในการสัมภาษณเก็บขอมูลเกษตรกรกลุมเปาหมายดังกลาว 

4.5.  การวิเคราะหขอมูล 

            4.5.1. วิเคราะหขอมูลโดยการระดมสมอง (Brain Storming) จากพนักงานสาขา (ขอ 4.2.1) 

โดยใชแผนผังกางปลาหาสาเหตุปญหาการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรของสาขาลดลง  
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            4.5.2 นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบสอบถามจํานวน 120 ตัวอยาง กลุมเปาหมาย

เกษตรกรท่ีเปนลูกคา และไมเปนลูกคา ธ.ก.ส. (ขอ 4.2.2 และ 4.2.3)  มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 17 ดังนี้ 

            ขอมูลสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล  เชน เพศ อายุ สถานภาพ เปนตน 

  ขอมูลสวนท่ี 2 ขอมูลลูกคาท่ีไมไดเปนลูกคาเกษตรกร ธ.ก.ส.  

  ขอมูลสวนท่ี 3 ขอมูลลูกคาท่ีเปนลูกคาเกษตรกร ธ.ก.ส. สอบถามความพึงพอใจการใชบริการ

ดานสินเชื่อ (สวนผสมการตลาด) ลักษณะแบบสอบถามใหคะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ นอย

ท่ีสุดไปถึงมากท่ีสุด โดยรวบรวมแบบสอบถามนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviations) เปนรายขอ 

 

ผลการศึกษา  

จากตารางท่ี 3 แสดงลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 120 ราย พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 68.3 ท่ีเหลือเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป 

จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 33.3 มีสถานภาพสมรส 77 คน คิดเปนรอยละ 64.2 และระดับการศึกษา

สวนใหญจบชัน้ประถมศึกษา 53 ราย คิดเปนรอยละ 44. 2 สําหรับอาชีพหลัก ประกอบอาชีพเกษตกรรม 

85 ราย คิดเปนรอยละ 70.8 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอป 50,000-100, 000 บาท จํานวน 45 ราย คิดเปน 

รอยละ 37.5 มีคาใชจายเฉลี่ยตอป 50,001-100, 000 บาท คิด เปนรอยละ 44.2 สมาชิกในครอบครัวสวน

ใหญมี 4 ราย คิดเปนรอยละ 38.3 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเกษตรกรลูกคา ธ .ก.ส .จํานวน 80 ราย คิด

เปน รอยละ 66.7 
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ตารางท่ี 3  ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คุณสมบัต ิ จํานวน )ราย(  อัตราสวนรอยละ 

1. เพศ ชาย 82 68.3 

หญิง 38 31.7 

รวม 120 100 

2. อาย ุ 20-30 ป 11 9.2 

31-40 ป 37 30.8 

41-50 ป 40 33.3 

51-60 ป 26 21.7 

61-70 ป 4 3.3 

มากกวา 70 ป 2 1.7 

รวม 120 100 

3. สภานภาพ โสด 33 27.5 

สมรส 77 64.2 

หมาย 3 2.5 

หยาราง 7 5.8 

รวม 120 100 

4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 53 44.2 

มัธยมศึกษาตอนตน 13 10.8 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.  28 23.3 

อนุปริยญา /ปวส.  14 11.7 

ปริญญาตร ี 12 10.0 

รวม 120 100 

5. การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ปศสุัตว 85 70.8 

คาขาย 7 5.8 

รับจาง/ลูกจาง 24 20.0 

ธุรกิจสวนตัว 3 2.5 

พนักงานบริษัท 1 0.8 

รวม 120 100 
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คุณสมบัต ิ จํานวน )ราย(  อัตราสวนรอยละ 

6. รายไดเฉลีย่ตอป ต่ํากวาหรือเทากับ 50,000 บาท 16 13.3 

50,001 – 100,000 บาท  45 37.5 

100,001 – 200,000 บาท    39 32.5 

200,001 – 300,000 บาท 8 6.7 

300,001 – 400,000 บาท 4 3.3 

400,001 - 500,000 บาท 3 2.5 

500,001 บาทข้ึนไป 5 4.2 

รวม 120 100 

7. คาใชจายเฉลี่ยตอป ต่ํากวาหรือเทากับ 50,000 บาท 41 34.2 

50,001 – 100,000 บาท  53 44.2 

100,001 – 200,000 บาท    19 15.8 

200,001 – 300,000 บาท 5 4.2 

300,001 – 400,000 บาท 1 0.8 

400,001 - 500,000 บาท 1 0.8 

500,001 บาทข้ึนไป 0 0.0 

รวม 120 100 

8. สมาชิกในครอบครัว 2 คน 11 9.2 

3 คน 36 30.0 

4 คน 46 38.3 

5 คนข้ึนไป 27 22.5 

รวม 120 100 

9. เปนลูกคา ธ .ก.ส.  ไมไดเปนลูกคา ธ .ก.ส.  40 33.3 

เปนลูกคา ธ .ก.ส.  80 66.7 

รวม 120 100 

 

        จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายจํานวน 120 คน แบงเปนเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. สาขาพาน 

จํานวน 80 คน และไมเปนลูกคา ธ.ก.ส. จํานวน 40 คน จากการสัมภาษณเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.จํานวน 

80 คน เหตุผลท่ีสมัครเปนลูกคา ธ.ก.ส. (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญตองการใหรัฐบาลใหความ
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ชวยเหลือเกษตรกรผานนโยบายรัฐบาล คิดเปนรอยละ 16.8 รองลงมาตองการให   ธ.ก.ส. คิดอัตรา

ดอกเบี้ยของเกษตรกรท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 15.9 และประสงคเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหอําเภอพาน คิดเปนรอยละ 13.3 ตามตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 เหตุผลท่ีสมัครเปนลูกคาเกษตกร ธ.ก.ส. (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลท่ีสมัครเปนลูกคา ธ.ก.ส. รอยละ 

ตองการความชวยเหลือจากรัฐบาลผาน ธ.ก.ส. 16.8% 

อัตราดอกเบ้ียของเกษตรกรท่ีเหมาะสม 15.9% 

เขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 13.3% 

สาขาอยูใกลบาน )สะดวกในการตดิตอกับธนาคาร(  11.3% 

ความรวดเร็วในการดําเนินการขออนุมัติสินเช่ือ 10.4% 

วงเงินกูสูงสุดท่ีไดรับอนุมตั ิ 8.7% 

ระยะเวลาการผอนชําระ  7.0% 

พนักงานมีอัธยาศัยด ี 7.0% 

ผลิตภณัฑสินเช่ือท่ีหลากหลาย 4.6% 

หลักประกัน (บุคคลค้ําประกัน, ท่ีดินจํานอง, เงินฝาก) 2.9% 

คาธรรมเนียมในการใหบริการ 2.0% 

รวม 100.0% 

 

จากการสัมภาษณเกษตรกรท่ีไมไดเปนลูกคา ธ.ก.ส. จํานวน 40 คน เหตุผลท่ีไมสมัครเปนลูกคา

เกษตรกร ธ.ก.ส. (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) พบวาเหตุผลท่ีไมสมัครเปนลูกคา ธ.ก.ส. สวนใหญเปน

ลูกคาสถาบันการเงินอ่ืน เชน สหกรณการเกษตรอําเภอพาน คิดเปนรอยละ 42  รองลงมาเกษตรกรไม

อยากมีภาระหนี้สิน และมีรายไดเพียงพอไมจําเปนตองกูเงินเพ่ิมเติมคิดเปนรอยละ 16 ขณะท่ีบางรายไม

ทราบรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ ธ.ก.ส. คิดเปนรอยละ 12 รายละเอียดตามตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 เหตุผลท่ีไมสมัครเปนลกูคาเกษตรกร ธ.ก.ส. (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

เหตุผล รอยละ 

เปนลูกคาสถาบันการเงินอ่ืน เชน สหกรณ  42.0% 

ไมอยากมภีาระหน้ีสิน 16.0% 

มีรายไดเพียงพอไมจําเปนตองกูเงิน 16.0% 

ไมทราบขอมลูรายละเอียดเก่ียวกับ ธ.ก.ส. 12.0% 
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เหตุผล รอยละ 

ขาดคุณสมบัติการรบัข้ึนทะเบียนเกษตรกร 10.0% 

ไมมีหลักประกัน (ท่ีดิน, คนค้ําประกัน) 4.0% 

รวม 100.0% 

 

จากการประเมินความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑสินเชื่อของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. สาขาพาน 

จํานวน 80 คน โดยใชสวนประสมตลาด (7P’s) สรุปไดดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑสินเช่ือ (Product) ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑสินเชื่อและ

บริการท่ีหลากหลาย วงเงินกูบุคคลคํ้าประกันท่ีไดรับ ระยะเวลาการสงชําระอยูในระดับมาก 

2. ดานราคา (Price) ความพึงพอใจของลูกคา ในดานคาใชจายคาธรรมเนียมในการให บริการ

ดานสินเชื่อ คาตรวจสอบท่ีดินหลักประกัน และจดจํานอง การทําประกันภัยความเสี่ยงสินเชื่อ และอัตรา

ดอกเบี้ยเกษตรกรท่ีเหมาะสมอยูในระดับมาก 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ความพึงพอใจในระดับดีมากในความสะดวกสบายในการ

ติดตอใชบริการสอบถามขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว การชําระหนี้เงินกู การใหบริการของพนักงานธ.ก.ส.ใน

ข้ันตอนตางๆ ธ.ก.ส.มีหลายสาขาใหใชบริการ รวมถึงมีสาขาอยูใกลบานดวย 

4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดในพนักงาน

ธ.ก.ส.ประชุมชี้แจงประชุมกลุมลูกคาในระดับดีมาก สวนการไดรับขาวสารผานสื่อตางๆ เชน เสียงตาม

สาย ผูใหญบานกํานัน ผูนําชุมชน วิทยุ โทรทัศน ไลน Facebook เปนตนแผนพับโบชัวรการออกบูธประ

ชาสัมพันธในระดับมาก และความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธผานรถโมบายในระดับปานกลาง 

5. ดานบุคลากร (People) ความพึงพอใจดานพนักงานมีอัธยาศัยดี พนักงานกระตือรือรนและ

เต็มใจใหบริการ พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็วและถูกตอง พนักงานแตงกายและมีกริยาสุภาพ 

พนักงานตอบขอสงสัยแกผูใชบริการไดอยางชัดเจน พนักงานใชภาษาสื่อสารไดถูกตองและเหมาะสม อยู

ในระดับมากท่ีสุด สวนพนักงานมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑสินเชื่อแตละประเภทมีความพึงพอใจใน

ระดับดี 

6. ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ความพึงพอใจดานการแนะนําข้ันตอนการใหบริการ

ชัดเจนโปรงใส ความรวดเร็วในการดําเนินการขออนุมัติสินเชื่อ การใหบริการเสมอภาคเทาเทียมกัน การ

ใหบริการตามลําดับกอนหลัง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

7. ดานสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป (Presentation) ความพึงพอใจดานอาคารสถานท่ีสะดวก

สะอาดปลอดภัย มีท่ีนั่งพักระหวางรอรับบริการ มีการจัดพ้ืนท่ีใหบริการชัดเจนเชนสินเชื่อการเงินธุรการ 
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อุปกรณเครื่องมือในการใหบริการท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน มีปายแสดงสถานท่ีของสาขาชัดเจนใน

ระดับมากท่ีสุด สวนสิ่งอํานวยความสะดวกบริการแกลูกคาเชนน้ําดื่มกาแฟโทรทัศนหองน้ํามีท่ีจอดรถ

เพียงพอ มีชองบริการสําหรับคนพิการ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

จากการระดมสมอง (Brain Storming) พนักงานพัฒนาธุรกิจ 4-7 หัวหนาหนวยอําเภอ ผูชวย

ผูจัดการสาขา และผูจัดการสาขา ของ ธ.ก.ส. สาขาพาน รวม 8 คน เพ่ือคาหาสาเหตุปญหาการรับข้ึน

ทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรของสาขาลดลง (แผนผังกางปลา) โดยใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย 

(Factors) เพ่ือนําไปสูการแยกแยะสาเหตุตางๆ พบวาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหการรับข้ึนทะเบียนลูกคา

ใหมเกษตกร ธ.ก.ส. สาขาพาน ลดลง ตามภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชแผนภูมิกางปลา 

 

จากการประเมินสภาพแวดลอม วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ขององคกรใช

การวิเคราะห SWOT Analysis และวิเคราะหกลยุทธในการแกไขปญหาการับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมโดย

ใช TOWS Matrix เพ่ือกําหนดออกมาเปนกลยุทธตางๆ ดังนี ้
 

 

 

 

ปญหาการรบั

ลูกคาใหมเกษตร

ลดลง 

วิธีการทํางาน พนักงาน 

วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ 

สิ่งแวดลอม 
ผลลัพท (Effect) 

ขาดการส่ือสารประชาสัมพันธ 

สาเหตุ (Causes) 

ระบบไมทันสมัย 

 

 

สถานที่คับแคบ 

เครื่องมืออุกรณ 

 

ขาดทักษะการวางแผนงาน 
ลาชาในการดําเนินการ 

ขาดความกระตือรือรน แรงจูงใจ 
งานนโยบายเรงดวน )พายุหมุน(  

ลาชาในการดําเนินงาน 

ระเบียบขอบังคับมีขอจํากัด 

กระบวนการพิจารณาอนุมัติมีขั้นตอนมาก 

ประเมินมูลคาหลักทรัพยตํ่ากวาราคาตลาด 

ขาดการส่ือสารประชาสัมพันธ 

วงเงินอนุมัติมีจํากัด 

ผลิตภัณฑไมตอบสนองคนรุนใหม 

ขาดการส่ือสารประชาสัมพันธ 

ผลิตภัณฑไมหลากหลาย 

พนักงานขาดทกัษะ 

การขายผลิตภัณฑ 
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การวิเคราะหกลยุทธในการแกไขปญหาการับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมโดยใช TOWS Matrix 
 

 

 

  

          ปจจยัภายใน 

 

 

 

 

 

      ปจจยัภายนอก 

 

 

 

S: Strengths (จุดแข็ง) 

S1 เปนธนาคารของรัฐมีชื่อเสียงยาวนาน และไดรับ

การสนับสนุนนโยบายจากรัฐบาล ทําใหการเขาถึง

ลูกคางายขึ้น 

S2 มีจํานวนสาขาใกลบาน และเครือขายความรวมมือ

ครอบคลุม 

S3 เชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อในภาคการเกษตร

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา  

S4 อัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสม  

S5 เชี่ยวชาญในการใหสินเชื่อรวมกลุม ใหสมาชิกใน

กลุมมีสวนรวมในการดูแลกันเอง   

S6 ลูกคามีความผูกพันธกับธนาคารสูง และใชบริการ

อยางตอเนื่อง 

S7 เชี่ยวชาญในการจัดหา /ใหบริการการเรียนรูและ

พัฒนาใหกับลูกคา 

S8 วัฒนธรรมองคกรที่เสริมสรางภาพลักษณที่ด ี

W: Weaknesses (จุดออน) 

W1 บุคลากรมีทักษะ องคความรูสมัยใหม 

ไมทันตอการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน

เพ่ือใหตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดตรงจุด 

W2 การบริหารขอมูลและบูรณาการ

ขอมูลภายนอก ยังไมพรอมรองรับการใช

เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

(Big data analytics) 

W3 ยังใชประโยชนจากเครือขายความ

รวมมือไดไมเต็มที่ 

W4 การพัฒนาเครื่องมือตดิตามและ

ประเมนิผลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจมี

ประสิทธภิาพยังไมทันสมัย 

O: Opportunities (โอกาส) 

O1 ยกระดับความรวมมอืกับเครอืขาย สวนงานราชการ 

เอกชน ขยายเครือขายสูพันธมิตรรายใหม 

O2 ใชเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big data 

analytics) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารและ

สนับสนุนการใหบริการ 

O3 การลดตนทนุ พัฒนาผลิตภัณฑ ชองทางบริการ 

O4 ขยายฐานลูกคาจากกลุมผูมรีายไดนอยและมีหนีน้อก

ระบบตามนโยบายรัฐ 

O5 ใช Agritech สนับสนนุการพัฒนาเกษตรกร และชุมชน 

O6 การสนับสนนุของนโยบายภาครัฐตอการใชบริการทาง

การเงินอิเล็กทรอนิกส 

SO-Strategy (กลยุทธเชิงรกุ) 

1. กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)  

      ใชกลยุทธพันธมติร (Strategy alliance) ใน

การสงเสรมินโยบายเพ่ิมพันธมิตรทางธุรกิจกับ 

หัวหนาสวนราชการ หัวหนากลุมชวยงาน สหกรณ

การเกษตร ในการประชาสัมพันธรับขึ้นทะเบียน

ลูกคาใหม และโครงการประชมุกลุมลูกคาประจําป  

(S1-S8, O1)  

 

โครงการสานสัมพันธเครือขายพันธมิตร (BAAC 

Alliance) 

 

WO-Strategy (กลยุทธเชิงแกไข) 

  2.  ปรับเปล่ียนวธินีําเสนอผลิตภัณฑ

และบรกิารใหม ใหตรงกับกลุมลูกคา

เปาหมาย เชน การนําเสนอผลิตภัณฑ

ดวยเง่ือนไขที่ผอนปรนเพ่ือตอบโจทย

ลูกคาไมทําธุรกิจ รักษาฐานลูกคาและ

สวนแบงตลาดทีเ่พ่ิมขึน้ 

(W1, W2, W3, W4, O1, O3) 

 

โครงการอบรมพัฒนาความรูพนักงาน 

T: Threats (อุปสรรค) 

T1 ตอบสนองกลุมลูกคาทีจ่ะมีพฤติกรรมแตกตางกัน 

T2 การแขงขันทั้งในและนอกอุตสาหกรรมธนาคาร 

T3 เกษตรกรยังทําการเกษตรแบบดั้งเดมิยังตองการความ

ชวยเหลือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

T4 ขีดความสามารถในการแขงขนัของเกษตรกรรายยอย

ลดลง รายใหญนํา Agritech มาชวยในการลดตนทนุการ

ผลิตและเพ่ิมรายได 

T5 ลูกคามเีหตุผิดปกต ิเชน เสียชีวติ  ชราภาพ  เลิก

ประกอบอาชีพ 

ST- Strategy (กลยุทธปองกัน) 

3.  โดยมุงเนนกลยุทธการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

และบรกิารใหมๆ  ทีม่ีความหลากหลายของธนาคาร 

เพ่ิมความนาสนใจในผลิตภัณฑ และการบรกิารที่เนน

ความทนัสมัยแตกตางจากคูแขงขนั 

(S1, S3, S5, S6, S7,  T1- T5) 

 

โครงการทายาทเกษตรกร Smart Farmer 

 

WT-Strategy (กลยุทธเชิงรับ) 

4.  การสนับสนนุการวจิัยและพัฒนา 

โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาความ

ตองการของลูกคา รายการสงเสริมการ

ขายที่ตรงตามความตองการของลูกคา 

และบรกิาร  (W1-W4, T1, T3-T5) 

โครงการวิจัยและพัฒนาความตองการ

ของลูกคา 
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        จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายนอกปจจัยภายใน SWOT Analysis และหากลยุทธรับข้ึน

ทะเบียนลูกคาใหมโดยใช TOWS Matrix ไดกลยุทธ 4 กลยุทธ คือ โครงการ BAAC Alliance โครงการ

อบรมเสริมความรู โครงการทายาทเกษตร Smart farmer โครงการวิจัยและพัฒนามีรายละเอียดดังนี้ 

 

กลยุทธท่ี 1 กลยุทธเชิงรุก (SO-Strategy) 

กลยุทธพันธมิตร (Strategy alliance) กับโครงการสานสัมพันธเครือขายพันธมิตร (BAAC 

Alliance) สื่อสารประชาสัมพันธรายละเอียดงานธนาคาร การรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหม ผานเวทีการ

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ผูใหญบาน กํานัน หัวหนากลุมชวยงาน ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธงานนโยบาย

รัฐบาล งานธนาคารผานประชุมกลุมลูกคาประจาํป แจกสื่อสิ่งพิมพ โบชัวรประชาสัมพันธการสมัครเปน

ลูกคา ธ.ก.ส. โครงการผูมีรายไดนอย อัตรดอกเบี้ย และใหทราบรายละเอียดผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ ธ.ก.ส. 

เชน เงินกูฉุกเฉินเพ่ือแกไขปญหาหนี้นอก และประชาสัมพันธกับสวนงานราชการ เอกชน และสถาบัน

การเงินอ่ืนท่ีเปนเครือขายพันธมิตร เชน สหกรณการเกษตรอําเภอพาน พรอมเสริมความรูใหพนักงานมี

การวางแผนงาน การบริหารจัดการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหม สรางแรงจูงใจในการสมัครเปนลูกคา 

ธ.ก.ส. โครงการประชุมกลุมลูกคาประจําปใหลูกคาเกาชวยแนะนําลูกคาใหม โครงการเสริมความรูดาน

การผลิต ดานการเงิน โดยเครือขายพันธมิตรท้ังรัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความรู 

ดังแสดงในตารางท่ี 6 

  

ตารางท่ี 6 โครงการประชาสัมพันธงานธนาคารผานเครื่อขายพันธมิตร  (BAAC Alliance)  

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

 

ระยะเวลา 
1. รวมประชุมหัวหนาสวนราชการ ผูใหญบานกํานันประจาํเดือน   ไมมีคาใชจาย ทุกเดือน 
2. โครงการสวัสดิการแหงรัฐ (ผูมรีายไดนอย) สินเช่ือเช่ือฉุกเฉินปองกันหน้ีนอก

 

10,000 ไตรมาส 1 
3. โครงการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมประจําป 2563 20,000 ไตรมาส 3 
4. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธรายละเอียดงานธนาคาร (ประชุมกลุมลูกคา ธ.ก.ส.

แจกสื่อสิ่งพิมพ โบชัวรประชาสมัพันธการสมัครเปนลูกคา ธ.ก.ส.) 

20,000 ไตรมาส 1 

5. โครงการอบรมดานการผลิต การตลาด และความรูทางการเงินใหแกลูกคา 30,000 ไตรมาส 3 
6. โครงการอบรมใหความรูแกพนักงานดานการวางแผนงาน กระบวนการทํางาน 40,000 ไตรมาส 3 

รวม 120,000  
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กลยุทธท่ี 2 กลยุทธเชิงแกไข (WO- Strategy) 

อบรมเสริมความรูใหพนักงานปรับเปลี่ยนวิธีนําเสนอผลิตภณัฑและบริการใหม ใหตรงกับกลุม

ลูกคาเปาหมาย เชน การนําเสนอผลิตภัณฑดวยเง่ือนไขท่ีผอนปรนเพ่ือตอบโจทยลูกคาไมทําธุรกิจ รักษา

ฐานลูกคาและสวนแบงตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใชเทคโนเลยีในการบริหารขอมูล (Big data) ขอมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจ สนับสนุนงานงาน ธ.ก.ส. จัดอบรมเพ่ิมทักษะในการวิเคราะห และการใหสินเชื่อเชิงรุก สนับสนุน

สินเชื่อรายใหญท่ีตอบสนองลูกคาท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน เพ่ิมโอกาสการแขงขันกับสถาบันการเงิน

อ่ืนท่ีมีความพรอมสูงกวา เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีใหมๆ โดยใชกลยุทธดานการตลาด 

(Marketing Strategy) ดังแสดงในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 โครงการอบรมพัฒนาความรูพนักงาน 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ )บาท(  ระยะเวลา 

1. อบรมพนักงานดานการบริหารจัดการ และการตลาด   50,000 ไตรมาส 3 

2. อบรมหลักวิเคราะหสินเช่ือรายใหญ 30,000 ไตรมาส 3 

รวม 80,000  

 

          กลยุทธท่ี 3  กลยุทธการปองกัน  (ST-Strategy) 

          ธ.ก.ส. ใหการสนับสนุนสินเชื่อตนน้ํา การพัฒนาลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีลาก

หลาย ดวยผลิตภัณฑสินเชื่อ และ การเงินธนาคารท่ียืดหยุนและหลากหลายมากข้ึน เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันเกษตรการรายยอย เพ่ิมรายไดแกลูกคาเกษตรกร โดยสนับสนุนสินเชื่อ SME, Smart 

Farmer สินเชื่อเพ่ือซ้ือเครื่องจักรเครื่องยนต ซ่ึงโครงการทายาทเกษตรกรและ Smart Farmer เปนการ

ปองกันจํานวนลูกคาลดลงโดยรับทายาทเกษตรกรเขาแทนบิดามารดาท่ีเลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

มีแผนงานและงบประมาณ ดังแสดงในตารางท่ี 8  

ตารางท่ี 8  โครงการทายาทเกษตรกรและ Smart Farmer  

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ  )บาท(  ระยะเวลา 

1.  ประชาสัมพันธประชุมหัวหนาสวนราชการ ผูใหญบานกํานันประจําเดือน   ไมมีคาใชจาย ทุกเดือน 

2.  ประชาสัมพันธประชุมกลุมลูกคา ธ.ก.ส. 25,000 ไตรมาส 1 

3.  อบรมเสรมิความรูแกทายาทเกษตรกร  50,000 ไตรมาส 2 

4.  มรดกตกทอด )รับข้ึนทะเบียนทายาทเขาแทนบิดามารดา(  ไมมีคาใชจาย ทุกเดือน 

รวม 75,000  
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กลยุทธท่ี 4  กลยุทธเชิงรับ (WT- Strategy) 

โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาความตองการของลูกคา เปนโครงการวิจัยเพ่ือสงเสริมการขายท่ี

ตรงตามความตองการของลูกคา และบริการ มุงเนนการปรับเปลี่ยนทางดานทรัพยากรการแขงใหอยูใน

สภาพท่ีดีข้ึน และเนนใหความสําคัญท่ีการปรับปรุประสิทธิภาพในการเนินงาน เพ่ือใหเกิดความดึงดูดใจ

มากข้ึนมีงบประมาณและระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9 โครงการวิจัยและพัฒนาความตองการของลูกคา  

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ )บาท(  ระยะเวลา 

วิจัยและพัฒนาความตองการของลูกคา ธ.ก.ส. ระดับจังหวัด 60,000 6 เดือน 

รวม 60,000  

 

แนวทางการเลือกกลยุทธ 

จากขอมูลกลยุทธดังกลาวจํานวน 4 กลยุทธ คือ โครงการ BAAC Alliance (สานสัมพันธ

เครือขายพันธมิตร) โครงการอบรมเสริมความรู โครงการทายาทเกษตร Smart farmer โครงการวิจัยและ

พัฒนา นํามาพิจารณาทางเลือกกลยุทธ (Data Matrix Analysis) โดยการสัมภาษณผูจัดการ ธ.ก.ส. สาขา

พาน ไดพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ 10 คะแนน ดวยวิธีการถวงน้ําหนัก 

(Weighting factors decision) มีปจจัยท่ีใชพิจารณาดังนี้ การเพ่ิมจํานวนลูกคาใหม ความคุมคาในการ

ดําเนินกลยุทธ ความสามารถแกปญหาไดในระยะยาว การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และความ

เปนไปไดของกลยุทธ ตามตารางท่ี 10 

ตารางท่ี  10  แสดงเกณฑการพิจารณาทางเลือกกลยุทธ (Data Matrix Analysis) 

ปจจัย 
น้ํา 

หนัก 

กลยุทธ 

BAAC Alliance อบรมเสริมความรู ทายาทเกษตรSmart farmer วิจัย&พัฒนา 

คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 

1. เพิ่มจํานวนลูกคาใหม 0.2 10 2 9 1.8 10 2 9 1.8 

2. ความคุมคาในการดําเนินกลยุทธ 0.2 9 1.8 8 1.6 9 1.8 8 1.6 

3. สามารถแกปญหาไดในระยะยาว 0.2 9 1.8 9 1.8 9 1.8 9 1.8 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 0.2 9 1.8 9 1.8 8 1.6 8 1.6 

5. ความเปนไปไดของกลยุทธ 0.2 10 2 9 1.8 9 1.8 8 1.6 

รวม 1.0 9.4 8.8 9.0 8.4 
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          จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหและถวงน้ําหนักโดยการพิจารณาของผูบริหารสาขา ไดเลือกกล

ยุทธโครงการ BAAC Alliance ไดคะแนนสูงสุด 9.4 รองลงมา คือ กลยุทธโครงการทายาทเกษตร Smart 

farmer ได 9.0 กลยุทธการอบรมใหความรู ได 8.8 และกลยุทธวิจัยและพัฒนา 8.4  

          ผูศึกษาไดสรุปวาธนาคารควรตัดสินใจเลือกกลยุทธท่ี 1 โครงการ BAAC Alliance (สานสัมพันธ

เครือขายพันธมิตร) ไดคะแนนสูงท่ีสุด เปนแนวทางในการแกไขปญหารับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกร

มีแนวโนมลดลง โดยสงเสริมนโยบายสานสัมพันธกับสวนงานราชการ เอกชน รวมประชุมหัวหนาสวน

ราชการ หัวหนากลุมชวยงาน ในการประชาสัมพันธรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหม สรางแรงจูงใจในการสมัคร

เปนลูกคา ธ.ก.ส. โครงการประชุมกลุมลูกคาประจําป โครงการเสริมความรูทางการผลิต ความรูทาง

การเงิน โดยเครือขายพันธมิตรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาอบรมเสริมความรูให 

ขอดี ขอเสีย 

1.สามารถขยายฐานลูกคาใหม เพ่ิมสวนแบงการตลาด 

เขาถึงกลุมลูกคาไดมากข้ึน 

2.ประชาสัมพันธการสนับสนุนโครงการนโยบายรัฐ

ตางๆ ผาน ธ.ก.ส. 

3.สรางความสัมพันธอันดีกับสวนงานราชการ เอกชน 

4.เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีตอธนาคาร 

5.สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

1. ตองใชงบประมาณในการทําสื่อ

ประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายไวนิล  

2.ขาดความตอเนื่องของการสานสัมพันธหาก

เปลี่ยนผูบริหารและทีมงานสินเชื่อบอย 

3.พนักงานขาดความตระหนักในการใช

เครือขายใหเกิดประโยชนมากกวานี้ 

 

           

กลยุทธโครงการสานสัมพันธเครือขายพันธมิตร (BAAC Alliance) เปนแนวทางในการแกไข

ปญหารับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรมีแนวโนมลดลง โดยมีแผนปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

ปจจัยความสําเร็จ และแผนสํารองฉุกเฉินรองรับหากไมเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือเปนการแกไขปญหารับ

ข้ึนทะเบียนลูกคาเกษตรในระยะยาวของสาขาตามตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ดานการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตรกรโดยใชกล

ยุทธ โครงการ BAAC Alliance (เครือขายพันธมิตร) 
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โครงการ แผนงาน 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicators) 

เปา 

หมาย 

ระยะเวล

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ  

(บาท) 

1. ประชุมหัวหนาสวน

ราชการ ประจําเดือน   

ประชุมหัวหนาสวนราชการ 

ผูใหญบานกํานันประจําเดือน   

12 ครั้ง 
ไตรมาส 

1-4 

ผูจัดการสาขา 

ผูชวยผูจัดการสาขา/

หัวหนาหนวยอําเภอ 

ไมมีคาใชจาย 

2. โครงการสวัสดิการ

แหงรัฐ (ผูมีรายได

นอย) 

สนับสนุนสินเช่ือเช่ือฉุกเฉิน

ปองกันหน้ีนอกระบบ 

20 ลาน 
ไตรมาส 

1-4 

ผูจัดการสาขา 

ผูชวยผูจัดการสาขา/

หัวหนาหนวยอําเภอ 

10,000 

3. โครงการรับข้ึน

ทะเบียนลูกคาใหม

ประจําป 2563 

รับข้ึนทะเบียนลูกคาใหม 60 คน 

ไตรมาส 

2-3 

ผูจัดการสาขา 

ผูชวยผูจัดการสาขา/

หัวหนาหนวยอําเภอ 

พนักงานพัฒนา

ธุรกิจสินเช่ือ 

20,000 

4. โครงการประชุม

หัวหนากลุมลูกคา 

ธ.ก.ส. 

สื่อสารประชาสัมพันธ

รายละเอียดงานธนาคาร 

(ประชุมกลุมลูกคา ธ.ก.ส.แจก

สื่อสิ่งพิมพ โบชัวร

ประชาสมัพันธการสมัครเปน

ลูกคา ธ.ก.ส.) 

238 คน 

ไตรมาส 

2-3 

ผูจัดการสาขา 

ผูชวยผูจัดการสาขา/

หัวหนาหนวยอําเภอ 

พนักงานพัฒนา

ธุรกิจสินเช่ือ 

20,000 

5. โครงการเพ่ิม

ศักยภาพการผลติ 

อบรมดานการผลิต และความรู

ทางการเงินแกลูกคาใหม 

ลูกคาใหม 

40 ราย 

ไตรมาส 

3 

หัวหนาหนวยอําเภอ 

หัวหนาการเงิน 

30,000 

6. โครงการอบรมให

ความรูพนักงาน 

อบรมพนักงานสาขา การบริหาร 

และจัดการ การวางแผนงาน 

กระบวนการทํางาน 

พนักงาน

สาขา 7 

คน 

ดานการ

วางแผนงาน 

กระบวนการ

ทํางาน 

พนักงานพัฒนา

ธุรกิจสินเช่ือ 

หัวหนาหนวยอําเภอ 

40,000 

รวมคาใชจาย 120,000 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ   

          จากการศึกษาวิจัยสรุปไดวาเหตุผลท่ีสมัครเปนลูกคา ธ.ก.ส. สวนใหญตองการใหรัฐบาลใหความ

ชวยเหลือผานนโยบายรัฐบาล ขณะท่ีเหตุผลท่ีไมสมัครเปนลูกคาเกษตกร ธ.ก.ส. สวนใหญเปนลูกคา

สถาบันการเงินอ่ืน เชน สหกรณการเกษตรอําเภอพาน ไมอยากมีภาระหนี้สิน และมีรายไดเพียงพอไม
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จําเปนตองกูยืมเงิน  สาเหตุปญหาการรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมเกษตกร ธ.ก.ส. สาขาพาน ลดลง มาจาก

ดานบุคคลากร พนักงานขาดการวางแผน และการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องในการรับข้ึนทะเบียน

ลูกคาใหม รัฐบาลมีงานนโยบายเรงดวนมอบหมายให ธ.ก.ส. รีบดําเนินการใหแกเกษตรกร ทําใหลาชาใน

การดําเนินงาน พนักงานขาดทักษะในการบูรณาการวางแผนการทํางานรวมกับงานหลักของธนาคารและ

งานนโยบายเรงดวน ดานกระบวนการทํางาน มีระเบียบขอบังคับบางเรื่องลาสมัย ยังไมไดรับการแกไขมี

ขอจํากัดในการขับเคลื่อนงาน กระบวนการพิจารณาอนุมัติรับข้ึนทะเบียนลูกคาใหมมีข้ันตอนมาก และใช

เวลาในการดําเนินการ การประเมินท่ีดินต่ํากวาราคาทองตลาด เนื่องจากอิงราคากลางจากกรมธนารักษ

ทําใหลูกคาไมสนใจมาสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. เนื่องจากวงเงินอนุมัติต่ํากวาเม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชย  ดาน

ผลิตภัณฑ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑสินเชื่อยังไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุก

กลุม เชน เกษตรกรรุนใหม พนักงานขาดทักษะในการเชิญชวนประชาสัมพันธผลิตภัณฑ วงเงินอนุมัติใน

แตละผลิตภัณฑมีวงเงินจํากัด 

 จากการวิเคราะหปจจัยภายนอกปจจัยภายใน (SWOT Analysis) หากลยุทธโดยใช TOWS 

Matrix ไดกลยุทธจํานวน 4 กลยุทธ คือ โครงการ BAAC Alliance (สานสัมพันธเครือขายพันธมิตร) 

โครงการอบรมเสริมความรู โครงการทายาทเกษตร Smart farmer โครงการวิจัยและพัฒนา และใช

เกณฑการพิจารณาทางเลือกกลยุทธ (Data Matrix Analysis) ไดพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยท่ีสําคัญ

ดวยวิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting factors decision) สรุปวาธนาคารควรตัดสินใจเลือกกลยุทธ

โครงการ BAAC Alliance (เครือขายพันธมิตร) เปนกลยุทธในการแกไขปญหารับข้ึนทะเบียนลูกคาใหม

เกษตรกรท่ีมีแนวโนมลดลง เพ่ือแกไขปญหารับข้ึนทะเบียนลูกคาเกษตรกรในระยะยาว โดยมีแผนปฏิบตัิ

การ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ปจจัยความสําเร็จ และแผนสํารองฉุกเฉินรองรับหากไมเปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

        1.  ควรศึกษากลยุทธ ขอมูลของคูแขงขันท่ีเปนสถาบันการเงินในพ้ืนท่ีเดียวกันมาเปรียบเทียบ ให

ทราบสภาวะการแขงขัน กลยุทธของคูแขง เพ่ือพัฒนาใหเหนือคูแขงขันในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

        2.  นํากลยุทธไปใชตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ  ท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

        3.  การเก็บขอมูลบางอยางมีขอจํากัดไมใหเปดเผยขอมูลของธนาคาร ทําใหการศึกษาเพ่ือกําหนด

กลยุทธไมสามารถระบุปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางครบถวนสมบูรณ 
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ฉันททิพย วิชัยดิษฐ0

1 และภูษิต วงศหลอสายชล1

2  

Chanthip Vichaidit1 and Phusit Wonglorsaichon2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องแนวทางแกไขปญหาพนักงานสํานักวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อ (สวก.) สอบ

เลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปญหาและคนหาสาเหตุ เพ่ือ

นําไปสูการหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว โดยกลุมประชากรการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูบริหาร สวก. 

พนักงาน สวก. ท่ีเลือกสอบตําแหนงอ่ืน และอดีตพนักงานในสังกัด สวก. ท่ีเลือกสอบในตําแหนงสวนงาน

อ่ืน ดวยวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคลแบบเจาะลึก โดยมีการกําหนดคําถามในการสัมภาษณไวเปน

แนวทางและเปนคําถามแบบปลายเปด จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหตามทฤษฎีแผนผังกางปลา  และ

วิเคราะหปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน การวิเคราะห SWOT เพ่ือนําจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 

ไปประยุกตกับทฤษฎีแรงจูงใจ เพ่ือสรางเปนแนวทางการแกไขปญหา 

จากผลการศึกษา พบวา สาเหตุและปจจัยท่ีทําใหพนักงาน สวก. ประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยัง

สวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส เรียงจากลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 1.ดานความกาวหนาในสายอาชีพ 2.ดาน

โครงสรางของสวนงาน 3.ดานปจจัยสวนตัว (ภูมิลําเนา/ครอบครัว) และ 4.ดานลักษณะงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และเม่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ สวก. สรุปไดวาการแกไขปญหา

พนักงาน สวก. ควรใชแนวทางการแกไขปญหา คือ กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพอยางมี
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ความชัดเจน Career Path แบบ Traditional Career Path คือ การเลื่อนระดับข้ึนไปในสายงานเดิม

ภายในฝาย/หนวยงานเดียวกัน เพ่ือนําไปสูการลดอัตราการโอนยายของพนักงาน 

 

คําสําคัญ : สอบเลื่อนตําแหนง, การโอนยาย, สํานักวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อ 

 

Abstract 

This study is the solution of Office of loan analysis staffs who have a test for 

promotion and move out to others departments of Bank of Agriculture and Agricultural 

Cooperatives (BAAC). The objectives of the research are analysis and finding causes in 

order to solve the problem. The population of this study is  Office of loan analysis 

administrators, Office of loan analysis staffs and former Office of loan analysis staffs who 

take an examination for moving to others positions by individual interview. The interview 

questions are set as guidelines and open-ended questions. Then the data were analyzed 

according to the fishbone diagram theory. And analyze external factors, internal factors, 

SWOT analysis to apply strengths, weaknesses, obstacles and opportunities to motivation 

theory. To create a solution to the problem.The result of this study showed the factors 

which caused Office of loan analysis staffs wanted to move out to others departments. 

These factors were sorted in order of their importance. 1. Career advancement 2. 

Department structure 3. Personal issue (homeland/ family) and  4. job assignment. 

Internal and external environment of Office of loan analysis were analyzed; therefore, it 

was concluded that the solution should obviously define the career advancement. 

Traditional Career Path is the promotion in the same section/department; so as to reduce 

the transfer of staffs.    

 

Keywords : Test for promotion, The transfer, Office of loan analysis 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

พนักงาน หรือบุคลากร หรือทรัพยากรมนุษยของแตละองคกรนับเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง

ของทุกองคกร เนื่องจากเปรียบเสมือนหัวใจในการขับเคลื่อนองคกรท่ีสําคัญ เพ่ือนําไปสูเปาหมายของ

องคกร จึงจําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ และมีทักษะในการทํางาน จากการศึกษาขอมูลดาน

บุคคลากรของสํานักวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อ (สวก.) พบวา พนักงานไดโอนยายออกจากสวนงาน 

สวก. ในป พ.ศ. 2559 – 2561 เพ่ิมข้ึนทุกป ซ่ึงเห็นไดจากขอมูลสถิติจํานวนพนักงาน สวก. ในป พ.ศ. 

2559 – 2561  พบวา ในปบัญชี 2559 สวก. มีพนักงานท้ังหมด จํานวน 42 คน มีพนักงานโอนยาย

ออกไปสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส จํานวน 4 คน ในปบัญชี 2560 สวก. มีพนักงานท้ังหมด จํานวน 42 คน มี

พนักงานโอนยายออกไปสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. จํานวน 3 คน และในปบัญชี 2561 สวก. มีพนักงาน

ท้ังหมด จํานวน 47 คน มีพนักงานโอนยายออกไปสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. จํานวน 6 คน ซ่ึงจํานวน

พนักงานท้ังหมดท่ีถูกโอนยายออกไปนั้น สืบเนื่องมาจาก เม่ือธนาคาร ธ.ก.ส. เปดสมัครสอบเพ่ือเลื่อน

ระดับตําแหนง พนักงาน สวก. แสดงความประสงคสอบเลื่อนตําแหนงไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. ใน

อัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเชนกัน ซ่ึงจากขอมูลสถิติการแสดงความประสงคสอบเลื่อนตําแหนงของพนักงาน สวก. 

พบวา ในปบัญชี 2559พนักงาน สวก. มีสิทธิ์สอบรวมท้ังหมด จํานวน 16 คน ประสงคสอบตําแหนง CA 

(สวก.) จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 68.75 ประสงคสอบตําแหนงอ่ืนๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

31.25 และในปบัญชี 2561 พนักงาน สวก. มีสิทธิ์สอบรวมท้ังหมด จํานวน 20 คน ประสงคสอบตําแหนง 

CA (สวก.) จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ประสงคสอบตําแหนงอ่ืนๆ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 

70 

จากปญหาดังกลาวทําใหสวนงานใหขาดแคลนพนักงานท่ีมีทักษะ ความเชียวชาญ และความ

ชํานาญในการกลั่นกรองสินเชื่อ ดังนั้น การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาสาเหตุ

ของปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาพนักงานสํานักวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อ (สวก.) สอบเลื่อน

ตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. ซ่ึงผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ไมขาดแคลนพนักงานท่ีมี

ทักษะ ประสบการณ ความเชียวชาญ และความชํานาญในการวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อ รักษา

พนักงานใหคงอยูกับสวนงานตอไป อีกท้ังสามารถวางแผนเรื่องบุคคลของสวนงานในอนาคตได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปญหาพนักงานสํานักวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อสอบเลื่อน

ตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส.  
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2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาพนักงานสํานักวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อสอบเลื่อน

ตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความตั้งใจลาออกมาใชในการศึกษาในการหา

สาเหตุของการเลือกสอบเลื่อนตําแหนงไปบังสวนงานอ่ืนของพนักงาน ประกอบดวยเหตุผลหลัก คือ 1. 

เงินเดือน 2. ความกาวหนาในอาชีพ 3. ลักษณะงาน 4. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา             5. 

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการโอนยาย และนําทฤษฎีแรงจูงใจ นํามา

เปนแนวทางในการหาทางแกไขปญหาดังกลาว ไดแก ทฤษฏีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (เกศณริ

นทร งามเลิศ, 2559 อางถึง ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558, หนา 39-40) ความตองการของมนุษยมีลักษณะ

เปนลําดับข้ัน จากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด เม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว 

มนุษยก็จะมีความตองการอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป ซ่ึงลําดับข้ันความตองการของมาสโลว มีดังนี้ 1. 

ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยเพ่ือความอยู

รอด เชน อาหาร เครื่องนุงหมท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําดื่ม การพักผอน เปนตน 2. ความ

ตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Security or safety needs) เม่ือมนุษยสามารถตอบสนองความ

ตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพ่ิมความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป เชน ความตองการความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความม่ันคงในชีวิตและหนาท่ีการงาน 3. ความตองการ

ความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) (Affiliation or Acceptance Needs) เปนความ

ตองการท่ีจะเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เชน ความตองการใหและไดรับ

ซ่ึงความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการไดรับการยอมรับ ความตองการไดรับ

ความชื่นชมจากผูอ่ืน เปนตน 4. ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจใน

ตนเอง เปนความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับ

ความเคารพนับถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน 5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต 

(Self-actualization) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล เชน ความตองการท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอยาง

ไดสําเร็จ ความตองการทําทุกอยางเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน 

ทฤษฏีความตองการ อีอารจี (E R G Theory) (เกศณรินทร งามเลิศ, 2559 อางถึง ทิมมิกา ทิม

เนตร, 2558, หนา 40-41) 1. ความตองการเพ่ือความอยูรอด (Existence Needs (E)) เปนความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษยในการดํารงอยู ซ่ึงผูบริหารสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลในดานนี้ไดดวย
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การจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีสวัสดิการท่ีดี มีเงินโบนัส รวมถึงการทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกม่ันคง

ปลอดภัย และไดรับความยุติธรรมจากการทํางาน 2. ความตองการมีสัมพันธภาพ (Relatedness Needs 

(R)) เปนความตองการท่ีจะใหและไดรับไมตรีจิตจากบุคคลท่ีแวดลอม เปนความตองการท่ีมีลักษณะเปน

รูปธรรมนอยลง ประกอบดวย ความตองการความผูกพันหรือการ 3. ความตองการความเจริญกาวหนา 

(Growth Needs (G)) เปนความตองการในระดับสูงสุดของบุคคล ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนักงาน

พัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาดวยการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง หรือมอบหมายใหรับผิดชอบตอ

งานกวางข้ึน โดยมีหนาท่ีการงานสูงข้ึน อันเปนโอกาสท่ีพนักงานจะกาวไปสูความสําเร็จ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความตั้งใจลาออก Mowday (1982 อางถึงใน กรรณิการ เกตทอง, 

2559) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของบุคลากรไวดังตอไปนี้ 1. ความคาดหวังท่ีรุนแรงเพ่ิม

มากข้ึนของบุคคลเก่ียวกับงาน 2. ความพึงพอใจในการทํางาน 3. ผลตอบแทนในรูปตัวเงิน 4. สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพเก่ียวกับงาน 5. เนื้อหาหรือลักษณะภายในของงาน 6. รูปแบบการบังคับบัญชาและ

ความสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน 

ปาตีเมาะ เกะรา (2558) การตัดสินใจออกจากงานของพนักงานมีตนเหตุมาจากปจจัย 2 ดาน 

คือ ปจจัย “ดึง” (Pull factors) และ ปจจัย “ดัน” (Push factors)  

ปจจัย “ดึง”เปนปจจัยภายนอกองคกร อยูเหนือการควบคุมขององคกร แตองคกรสามารถลด

ความแรงของมันลงได ปจจัยท่ีวานี้ไดแก ขอเสนองานใหมท่ีดึงดูดใจในตลาด, การดึงตัวหรือซ้ือตัว

พนักงานจากคูแขง รวมท้ังเรื่องสวนตัวของพนักงานเอง เชน ความตองการ ประกอบธุรกิจเอง, ความ

ตองการศึกษาตอ, และความจําเปนท่ีตองยายท่ีทํางานตามคูสมรส เปนตน 

ปจจัย “ดัน”เปนปจจัยภายในองคกร อยูภายใตการควบคุมขององคกร และหากจัดการอยาง

เหมาะสมก็สามารถสงอิทธิพลครอบงาปจจัย “ดึง” และลดความแรงของปจจัย “ดึง” ลงได ในทาง

กลับกันหากจัดการไมเหมาะสมก็สามารถสงผลดานลบไปเพ่ิมแรงและสรางความแข็งแกรงใหปจจัย 

“ดึง” ไดเชนกัน ปจจัยท่ีวานี้ ไดแก วัฒนธรรมองคกร, วิธี คิดและวิธีการบริหารงานในองคกร, 

ความสัมพันธระหวางคนในองคกร, การบริหารและพัฒนาคนในองคกร, โอกาสความกาวหนาของงานท่ี

ทําในองคกร, ลักษณะงานท่ีทําในองคกร รวมท้ังผลตอบแทนท้ังท่ีเปนตัวเงินและท่ีมิใชตัวเงิน เปนตน 

ตนเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหคนลาออกจากงานถาไมนับ “ไดงานใหมท่ีดีกวา” มี 5 ปจจัยแรกลวนเปน 

ปจจัย“ดัน”ท้ังสิ้น กลาวคือ (1). เงินเดือนและสวัสดิการ (2). โอกาสกาวหนาในอาชีพการงาน (3). 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (4). ลักษณะงานท่ีทํา (5). ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

 เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดทําการวิจัย เรื่องแรงจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

หญิง อายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 15,001-25000 

บาท และมีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และแรงจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ

ลูกจาง องคการคลังสินคา ไดแก ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหาร และ

ดานความม่ันคงในการทํางาน 

กรรณิการ เกตทอง (2559) ไดทําการวิจัย เรื่องสาเหตุและแนวโนมการลาออก/โอนยาย ของ

ขาราชการในหนวยงานวิชาการ กรณีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จากผล

การศึกษากลุมตัวอยาง ในขาราชการ ระดับปฏิบัติการและชํานาญการของ สคร. จํานวน 70 คน พบวา 

สาเหตุท่ีสงผลตอการตัดสินใจลาออก/โอนยายของขาราชการ โดยเรียงลําดับ ความสําคัญดังนี้ การจาย

คาตอบแทน, ลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมายและความอิสระในการทํางาน, หัวหนางานและ

ผูบังคับบัญชา, ความกาวหนาในสายอาชีพ, บรรยากาศในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาโดยใชเครื่องมือสัมภาษณในดานความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางาน 

สาเหตุท่ีสงผลทําใหตัดสินใจสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. แหลงขอมูลใช

แหลงขอมูล 2 สวน คือ 1. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา เก็บขอมูลโดยทํา

การสืบคนเอกสาร และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษาจากขอมูลโครงสรางองคกรของสวนงานท่ี

มีลักษณะงานท่ีตองใชความเชี่ยวชาญเชนเดียวกับ สวก. ซ่ึงไดแก ศูนยธุรกิจสินเชื่อ ธ.ก.ส. และรูปแบบ

การจัดทําความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของธนาคาร 2. ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการจัดทํา

แบบสัมภาษณ คือ แบบสัมภาษณของพนักงานและผูบริหาร  

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ พนักงานในสังกัดสํานักวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อ ท้ังหมด

จํานวน 10 คน โดยแบงเปน ผูบริหาร จํานวน 1 คน พนักงาน สวก.ท่ีเลือกสอบเลื่อนตําแหนง RM/CA 

(สายงานของ สวก.) จํานวน 2 คน พนักงาน สวก. ท่ีประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืน
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ของ ธ.ก.ส. จํานวน 6 คน และอดีตพนักงานสวนงาน สวก. ท่ีเลือกสอบตําแหนงอ่ืนและไดโอนยายไปยัง

สวนงานอ่ืนแลว จํานวน 1 คน  โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงในการสัมภาษณ 

2.การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความตั้งใจลาออก และการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณ โดยเชื่อมโยงความสอดคลองกับแนวคิด เพ่ือประเมินผลความเปนจริงท่ีอาจนําไปสูสาเหตุ 

และแนวทางการแกไขปญหาพนักงานสํานักวิเคราะหและกลั่นกรองสินเชื่อยายและสอบเลื่อนตําแหนง

ออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสรุปในแตละปจจัย และนําขอมูล

มาวิเคราะหตามทฤษฎีแผนผังกางปลา จากนั้นนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัย

ภายใน การวิเคราะห SWOT เพ่ือนําจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส ไปประยุกตกับทฤษฎีแรงจูงใจ 

เพ่ือสรางเปนแนวทางการแกไขปญหา  

 

ผลการศึกษา 

ผลจากการสัมภาษณสาเหตุท่ีทําใหตัดสินใจประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืน

ของ ธ.ก.ส นํามาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา สาเหตุท่ีผูใหสัมภาษณตอบซํ้ากันมากท่ีสุด คือ ดาน

ความกาวหนาในสายอาชีพ จํานวน 8 คน ดานโครงสรางของสวนงาน จํานวน 4 คน ดานภูมิลําเนา/

ครอบครัว จํานวน 3 คน และดานลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 3 คน  

 
ภาพที่ 1 แผนผังกางปลา : ปญหาพนักงาน สวก.ประสงคสอบเล่ือนตําแหนงออกไปยังสวนงานอื่นของ ธ.ก.ส 
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ซ่ึงนํามาเขียนแผนผังกางปลา แสดงสาเหตุตางๆ ของปญหา ดังภาพท่ี 1 และผลจากการสัมภาษณแนว

ทางการแกไขปญหาพนักงาน สวก. ประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส นํามา

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา แนวทางการแกไขท่ีผูใหสัมภาษณตอบซํ้ากันมากท่ีสุด คือ จัดทํา

ความกาวหนาในสายอาชีพ จํานวน   5 คน จัดอบรมพัฒนาความรูใหพนักงาน จํานวน 4 คน ปรับ

โครงสรางสวนงานใหเหมือนกับศูนยธุรกิจสินเชื่อ จํานวน 4 คน และปรับโครงสรางสวนงานใหมีความ

ชัดเจน จํานวน 2 คน 

เม่ือนําผลจากการสัมภาษณสาเหตุและแนวทางแกไขท่ีทําใหพนักงาน สวก.ตัดสินใจประสงค

สอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืน โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสวนงาน 

สวก. สามารถวิเคราะห SWOT ของสวนงาน สวก. ไดดังตารางท่ี 1 ตารางแสดงการวิเคราะห SWOT 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการวิเคราะห SWOT 

จุดแข็ง (Strength) 

1.พนักงานมีความรูความเช่ียวชาญ และประสบการณใน

งานสอบทานการวิเคราะหสินเช่ือ 

2.จํานวนพนักงานครบตามอัตราโครงสรางสวนงาน 

ปริมาณงานเหมาะสมกับจํานวนพนักงาน 

3.บรรยากาศในการทํางาน และความสัมพันธระหวาง 

ผูบริหาร เพ่ือนรวมงานท่ีดี 

 

จุดออน (Weakness) 

1.พนักงานขาดความรูความเช่ียวชาญในธุรกิจเฉพาะ

ดาน  

 

2.เครื่องมือในการสอบทานการวิเคราะหสินเช่ือไม

เพียงพอและครอบคลุมตอการปฏิบัติงาน 

3.สถานท่ี และสภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

เชน พนักงานประจําสวนภูมิภาคไมมีท่ีทํางานเปนของ

ตนเอง ไมมียานพาหนะ 

4.พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูปจจุบัน สอบเลื่อนตําแหนงได

ไปยังสวนงานสวนงานอ่ืนจํานวนมาก 

5.การเติบโตในสายอาชีพไมชัดเจน 

โอกาส (Opportunity) 

1.การเขามาแนะนํากํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ

ธนาคารแหงประเทศไทยทําใหกระบวนการสินเช่ือตอง

เปนไปตามมาตรฐานสากล 

2.การใหสินเช่ือท่ีถูกตองและเปนไปตามการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ และมีคุณภาพ 

อุปสรรค (Threat) 

1.การปรับเปลี่ยนแนวนโยบายการบริหารงาน เน่ืองจาก

เปลี่ยนผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนงาน 
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เม่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ สวก. พบวา จุดแข็งของสวนงาน คือ 1.

พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานสอบทานการวิเคราะหสินเชื่อ 2.จํานวน

พนักงานครบตามอัตราโครงสรางสวนงาน ปริมาณงานเหมาะสมกับจํานวนพนักงาน 3.บรรยากาศในการ

ทํางาน และความสัมพันธระหวาง ผูบริหาร เพ่ือนรวมงานท่ีดีมาก จุดออน คือ 1.พนักงานขาดความรู

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะดาน 2.เครื่องมือในการสอบทานการวิเคราะหสินเชื่อไมเพียงพอและ

ครอบคลุมตอการปฏิบัติงาน 3.สถานท่ี และสภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน เชน พนักงานประจํา

สวนภูมิภาคไมมีท่ีทํางานเปนของตนเอง ไมมียานพาหนะ 4.พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูปจจุบัน สอบเลื่อน

ตําแหนงไดไปยังสวนงานสวนงานอ่ืนจํานวนมาก 5.การเติบโตในสายอาชีพไมชัดเจน  

จากผลการสัมภาษณสามารถสรุปไดวา สาเหตุและปจจัยท่ีทําใหพนักงาน สวก. ประสงคสอบ

เลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส โดยเรียงจากลําดับความสําคัญ ไดแก ดานความกาวหนา

ในสายอาชีพ ดานโครงสรางของสวนงาน ดานปจจัยสวนตัว(ภูมิลําเนา/ครอบครัว) และดานลักษณะงาน 

โดยดานความกาวหนาในสายอาชีพ เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหพนักงาน สวก. ตัดสินใจเลือกสอบในตําแหนง

อ่ืน รองลงมาคือ ดานโครงสรางของสวนงาน และจากการสัมภาษณแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวนั้น 

สามารถทําไดโดยจัดทําความกาวหนาในสายอาชีพ จัดอบรมพัฒนาความรูใหพนักงาน ปรับโครงสราง

สวนงานใหเหมือนกับศูนยธุรกิจสินเชื่อ และปรับโครงสรางสวนงานใหมีความชัดเจน ซ่ึงขอมูลจากการ

สัมภาษณท้ังทางดานสาเหตุ และแนวทางการแกไข สามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปนแนวทางเลือก

ในการแกปญหาได จํานวน 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

อยางมีความชัดเจน Career Path แบบ Traditional Career Path คือการเลื่อนระดับข้ึนไปในสายงาน

เดิมภายในฝาย/หนวยงานเดียวกัน ทางเลือกท่ี 2 การทบทวนโครงสรางภายในสวนงาน และทางเลือกท่ี 

3 กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีความชัดเจน Career Path โดยพัฒนาศักยภาพ

พนักงานใหเปนตําแหนงมืออาชีพ ตําแหนงวิชาชีพ วิชาการ/เชี่ยวชาญ โดยการอบรมหลักสูตร Omega 

Performance โดยแตละทางเลือกมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ทางเลือกท่ี 1 จากสาเหตุดานความกาวหนาในสายอาชีพ เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหพนักงาน 

สวก. ตัดสินใจเลือกสอบในตําแหนงอ่ืน เนื่องจากปจจุบันสวนงาน สวก. ยังไมมีความชัดเจนในการเติบโต

กาวหนาในสายอาชีพ พนักงานท่ีตองการความเจริญกาวหนาในอาชีพ ก็ตองมองหาโอกาสท่ีตนเองจะ

กาวไปสูความสําเร็จ และสาเหตุดานโครงสรางของสวนงาน เปนสาเหตุท่ีทําใหพนักงาน สวก. ตัดสินใจ

เลือกสอบในตําแหนงอ่ืน เปนลําดับท่ี 2 เนื่องจากสวนงาน สวก. เปนสวนงานใหมท่ีเพ่ิงตั้งข้ึนเม่ือป 2559 

โครงสรางของสวนงานยังไมมีความชัดเจน ซ่ึงทําพนักงานยายออกไปหาสวนงานอ่ืนท่ีม่ันคงและมี
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แนวโนมกาวหนามากกวา จากสาเหตุท้ัง 2 ประเด็นนี้สามารถนําไปกําหนดเปนแนวทางการแกไขปญหา 

คือ การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีความชัดเจน Career Path และเปนแนว

ทางการแกไขปญหาเชนเดียวกับท่ีผูใหสัมภาษณเสนอใหสวนงานมีการกําหนดความกาวหนาในสาย

อาชีพและจัดอบรมพัฒนาความรูใหพนักงาน ซ่ึงถือวาเปนการมอบโอกาสพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึน อีกท้ัง 

ตามทฤษฎีความตองการของมาสโลวและทฤษฎีความตองการ อีอารจี  คือ ความตองการข้ันพ้ืนฐานของ

พนักงานในการทํางาน ซ่ึงตองการความสําเร็จและความเจริญกาวหนาในอาชีพ ดังนั้น 

ทางเลือกท่ี 1 คือ กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีความชัดเจน Career Path 

โดยกําหนดรูปแบบของ Career Path ใหเปนแบบ Traditional Career Path หรือแบบแนวตั้ง คือการ

เลื่อนระดับข้ึนไปในสายงานเดิมภายในฝาย/หนวยงานเดียวกัน และมีแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดย

การอบรมหลักสูตรตางๆ เพ่ือตอยอดใหมีความเชี่ยวชาญ/ชํานาญการ 

ซ่ึงขอบเขตการสรรหาคัดเลือกพนักงาน เพ่ือสอบเลื่อนระดับตําแหนงนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1.) กําหนดตําแหนงในการสอบแยกออกจากตําแหนงอ่ืนๆ อยางชัดเจน เนื่องจากตําแหนงวิเคราะห

และกลั่นกรองสินเชื่อ ของสวนงาน สวก. เปนตําแหนงงานท่ีตองอาศัยความชํานาญ เชียวชาญ 

ประสบการณในการทํางานสูง 

2.) กําหนดประสบการณในการทํางาน จะตองเปนผูท่ีปจจุบันดํารงตําแหนงวิเคราะหและกลั่นกรอง

สินเชื่อ รวมเวลาในตําแหนงแลวไมนอยกวา 2 ป  

3.)  การทดสอบและการใหคะแนน แบงเปนหมวด ประกอบดวย  

 หมวดท่ี 1 การประเมินสมรรถนะหลักโดยใชแบบทดสอบ (Competency) 30 คะแนน 

 หมวดท่ี 2 การประเมินความรูความสามารถในงานธนาคาร 50 คะแนน 

 หมวดท่ี 3 การประเมินขีดความสามารถโดยคณะกรรมการสวนงาน (Ranking) 20 คะแนน 

โดยผูท่ีเขารับการทดสอบ จะตองผานเกณฑการทดสอบในแตละหมวด ไมต่ํากวารอยละ 50 

4.) หากทดสอบผานเกณฑท่ีกําหนด จะไดรับการแตงตั้งในตําแหนงเดิม โดยไมตองรอลําดับ 

ทางเลือกท่ี 1 นี้มีความแตกตางจากเดิม คือ เดิมธนาคารกําหนดใหพนักงานสํานักวิเคราะหและ

กลั่นกรองสินเชื่อ (สวก.) สอบในกลุมตําแหนงธุรกิจสินเชื่อ (RM/CA) ซ่ึงสอบรวมกับพนักงานศูนยธุรกิจ

สินเชื่อ และเม่ือพนักงาน สวก. ท่ีเลือกสอบกลุมตําแหนงธุรกิจสินเชื่อ (RM/CA) สอบเลื่อนระดับผาน

เกณฑตามท่ีธนาคารกําหนด กลับถูกโอนยายใหไปรับตําแหนงในสวนงานอ่ืนแทน ซ่ึงทําใหสวนงาน สวก. 

สูญเสียพนักงานท่ีมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญในการทํางานไป อีกท้ังยังทําใหเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆ 

เสียขวัญ  หมดกําลังใจ และเกิดความลังเลในการเลือกสอบเลื่อนระดับ 
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1.1 ขอดีและขอเสียของแนวทางเลือกท่ี 1 ขอดี คือ 1. มีความชัดเจนในความกาวหนาในสาย

อาชีพวาตองไดรับการเลื่อนข้ันหรือตําแหนงงานใดบาง 2. มีพนักงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ 3. กระบวนการทํางานสามารถทําไดอยางตอเนื่อง 4. สามารถวางแผนพัฒนาพนักงาน ตอ

ยอดจากเดิมไดทันที 5. สามารถวางแผนการจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรได 6. เพ่ือเปนแรงจูงใจ 

สรางขวัญ กําลังใจ ใหพนักงานในสวนงานคงอยู ขอเสีย คือ 1. ไมเปดโอกาสการเรียนรูงานดานอ่ืนของ

พนักงาน โดยทางเลือกนี้ใชงบประมาณในการพัฒนาพนักงานตอคน เทากับ 3,000 บาท/คน/ป 

2. ทางเลือกท่ี 2 จากสาเหตุดานโครงสรางของสวนงานเปนสาเหตุท่ีทําใหพนักงาน สวก. 

ตัดสินใจเลือกสอบในตําแหนงอ่ืน เปนลําดับท่ี 2 เนื่องจากสวนงาน สวก. เปนสวนงานใหมท่ีเพ่ิงตั้งข้ึน

เม่ือป 2559 จึงทําใหผูบริหารระดับสูง และสวนงานอ่ืนๆ ภายใน ธ.ก.ส. ยังไมรูจักและเขาใจในบทบาท 

หนาท่ี และความสําคัญของ สวก. โครงสรางของสวนงานยังไมมีความชัดเจน โดยแตกตางกับสวนงานท่ี

อยูในสายงานเดียวกัน คือ สวนงานศูนยพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ซ่ึงโครงสรางของสวนงานจะมีพนักงาน

ประจําอยูทุกจังหวัด และมีศูนยธุรกิจซ่ึงรับผิดชอบดูแลเปนกลุมจังหวัด  อีกท้ัง มีเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพท่ีชัดเจน และจากสาเหตุดานปจจัยสวนตัว คือ ดานภูมิลําเนา/ครอบครัว เนื่องจากพนักงาน

เองอยากกลับไปอยูท่ีภูมิลําเนาเดิม เพราะโครงสรางสวนงานของ สวก. มีอยูท่ีสํานักงานใหญ กรุงเทพฯ 

และประจําอยูท่ีฝายกิจการสาขาภาคเทานั้น หากภูมิลําเนาของ พนักงาน สวก. ไมไดอยูในกรุงเทพ หรือ

จังหวัดท่ีฝายกิจการสาขาภาคท่ีตั้งอยู ก็จะทําใหพนักงานตัดสินใจเลือกสอบในตําแหนงอ่ืนท่ีมีตําแหนง

ตรงหรือใกลกับภูมิลําเนาตัวเอง จากสาเหตุท้ัง 2 ประเด็นนี้นําไปกําหนดเปนแนวทางการแกไขปญหา 

คือ การทบทวนโครงสรางภายในสวนงานของ สวก. ใหเปนแนวเดียวกับศูนยพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ และเปน

แนวทางการแกไขปญหาเชนเดียวกับท่ีผูใหสัมภาษณเสนอใหสวนงานมีการปรับโครงสรางสวนงานให

เหมือนกับศูนยธุรกิจสินเชื่อ ดังนั้น 

ทางเลือกท่ี 2 คือ การทบทวนโครงสรางภายในสวนงานของ สวก. ใหเปนแนวเดียวกับศูนย

พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ซ่ึงเปนสวนงานลักษณะเดียวกัน โดยปรับโครงสรางองคกรของ สวก. ใหมีพนักงาน

วิเคราะหสินเชื่อ ระดับ 4-9 ประจําอยูทุกจังหวัด จํานวน 77 จังหวัด และมีผูบริหารทีม ประจําอยูแตละ

ศูนย ซ่ึงผูบริหารทีม จะมีการรับผิดชอบพ้ืนท่ีเปนกลุมจังหวัด จํานวน 27 ศูนย  ท้ังนี้ การบริหารงานอยู

ข้ึนตรงกับสวนงาน สวก. ในสํานักงานใหญ กรุงเทพฯ ดังรูปภาพท่ี 2 ภาพแสดงการทบทวนโครงสราง 

สวก. 
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หมายเหตุ : โครงสรางในกรอบ  มีอีก 8 แถว เน่ืองจากฝายกิจการสาขาภาคของ ธ.ก.ส. มีจํานวน 9 ฝาย

ภาค ประกอบดวย 1.ฝายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน 2.ฝายกิจการสาขาภาคเหนือตอนลาง 3.ฝายกิจการสาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4.ฝายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 5.ฝายกิจการสาขาภาคกลาง 6.ฝาย

กิจการสาขาภาคตะวันออก 7.ฝายกิจการสาขาภาคตะวันตก 8.ฝายกิจการสาขาภาคใตตอนบน 9.ฝายกิจการสาขา

ภาคใตตอนลาง 

2.1 ขอดีและขอเสียของแนวทางเลือกท่ี 2 ขอดี คือ 1. โครงสรางสวนงานมีความชัดเจน 2. 

กระบวนการทํางานไมทับซอนกับสวนงานอ่ืนๆ3. มีสวนงานประจําเกือบทุกจังหวัดทําใหพนักงานอยูใกล

หรือภูมิลําเนาเดิมได 4. เพ่ือเปนแรงจูงใจ ใหพนักงานในสวนงานท่ีอยากกลับภูมิลําเนาคงอยู ขอเสีย คือ 

1. การขอความเห็นชอบจากฝายจัดการ (ผูบริหารระดับสูงของธนาคาร) อาจตองใชเวลานาน 2. 

กระบวนการทํางานไมตอเนื่อง เพราะตองการสรรหาพนักงานใหมใหครบตามโครงสรางใหม 3. ตองใช

งบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาพนักงานใหมใหมีความรูข้ันพ้ืนฐาน 4. ตองใชงบประมาณในการ

จัดหาอุปกรณ สํานักงานใหครบตามโครงสรางใหม โดยทางเลือกนี้ใชงบประมาณในการพัฒนาพนักงาน

ใหมตอคน เทากับ 12,000 บาท/คน/ป และงบประมาณในจัดหาอุปกรณ สํานักงาน เทากับ 48,500 

บาท/สนจ. 
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3. ทางเลือกท่ี 3 จากสาเหตุดานความกาวหนาในสายอาชีพเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหพนักงาน 

สวก. ตัดสินใจเลือกสอบในตําแหนงอ่ืน เนื่องจากปจจุบันสวนงาน สวก. ยังไมมีความชัดเจนในการเติบโต

กาวหนาในสายอาชีพ พนักงานท่ีเจริญกาวหนาในอาชีพ ก็ตองมองหาโอกาสท่ีตนเองจะกาวไปสู

ความสําเร็จ จากรูปแบบการจัดทําความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของธนาคาร ปจจุบัน

ธนาคารมีรูปแบบ Career Path 3 รูปแบบ คือ 1. แบบ Traditional Career Path หรือแบบแนวตั้ง  2. 

แบบ Network Career Path หรือแบบแนวตั้งและแนวราบ  3. แบบ Dual Career Path มีท้ังตําแหนง

บริหาร และตําแหนงมืออาชีพตําแหนงวิชาชีพ วิชาการ/เชี่ยวชาญ 

ซ่ึงในแนวทางเลือกท่ี 1 ไดกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีความชัดเจน 

Career Path โดยกําหนดรูปแบบของ Career Path ใหเปนแบบ Traditional Career Path หรือแบบ

แนวตั้ง คือการสอบเลื่อนระดับข้ึนไปในสายงานเดิมภายในฝาย/หนวยงานเดียวกัน แตในแนวทางเลือกนี้

กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีความชัดเจน Career Path โดยกําหนดรูปแบบของ 

Career Path ใหเปนแบบ Dual Career Path มีท้ังตําแหนงบริหาร และตําแหนงมืออาชีพตําแหนง

วิชาชีพ วิชาการ/เชี่ยวชาญ โดยสนับสนุนใหพนักงาน สวก. เปนตําแหนงมืออาชีพตําแหนงวิชาชีพ 

วิชาการ/เชี่ยวชาญ 

โดยปจจุบันธนาคารกําหนดคุณสมบัติสําหรับตําแหนงวิชาชีพ วิชาการ/เชี่ยวชาญและตําแหนง

มืออาชีพสําหรับสายงานดานสินเชื่อ ท่ีสวนงาน สวก. สังกัด จะตองไดรับใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate) 

หลักสูตร Omega Performance ซ่ึงเปนใบรับรองคุณวุฒิรับรองความรู และทักษะการวิเคราะหสินเชื่อ

ซ่ึงเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล ดังนั้น  

ทางเลือกท่ี 3 คือ กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีความชัดเจน Career Path 

โดยกําหนดรูปแบบของ Career Path ใหเปนแบบ Dual Career Path โดยพัฒนาศักยภาพพนักงานให

เปนตําแหนงมืออาชีพ ตําแหนงวิชาชีพ วิชาการ/เชี่ยวชาญ โดยผานการอบรมหลักสูตร Omega 

Performance 

ซ่ึงขอบเขตการสรรหาคัดเลือกพนักงาน เพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงนั้น  สวนงานจะสนับสนุนการ

พัฒนาพนักงาน เพ่ือใหไดรับใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate) หลักสูตร Omega Performance ซ่ึง

พนักงานท่ีมีสิทธิ์เขารับการพัฒนา ผูบริหารสวนงาน/คณะทํางานของสวนงาน เปนผูคัดเลือกพนักงานใน

สังกัดท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือเขารับการอบรมพัฒนาและเม่ือสอบไดใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate) แลว 

จะเขาสูการเลื่อนระดับตําแหนงมืออาชีพ และตองปฏิบัติงานท่ีสวนงาน สวก. ในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เพ่ือธํารงรักษาพนักงานไวในสายอาชีพ 
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ทางเลือกท่ี 3 นี้จะมีความแตกตางจากทางเลือกท่ี 1 คือ ทางเลือกท่ี 1 ในการสรรหาคัดเลือก

พนักงาน เพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงจะตองผานเกณฑการสอบขอเขียนของตามเกณฑปกติของธนาคาร แต

ในแนวทางเลือกท่ี 3 การสรรหาคัดเลือกพนักงานนั้น จะเริ่มตนตั้งแตการสรรหาคัดเลือกพนักงาน เพ่ือไป

อบรมพัฒนาใหมีคุณสมบัติตามเกณฑตําแหนงมืออาชีพ และเขาสูการคัดเลือกเลื่อนระดับตําแหนง   

3.1 ขอดีและขอเสียของแนวทางเลือกท่ี 3                 

ขอดี 1. มีความชัดเจนในความกาวหนาในสายอาชีพวาตองไดรับการเลื่อนข้ันหรือตําแหนงงาน

ใดบาง 2. มีพนักงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ 3. กระบวนการทํางานสามารถทําได

อยางตอเนื่อง 4. สามารถวางแผนพัฒนาพนักงาน ตอยอดจากเดิมไดทันที 5. สามารถวางแผนการจัดสรร

งบประมาณดานบุคลากรได 6. เพ่ือเปนแรงจูงใจ สรางขวัญ กําลังใจ ใหพนักงานในสวนงานคงอยู ขอเสีย 

1. ไมเปดโอกาสการเรียนรูงานดานอ่ืนของพนักงาน 2. คาใชจายในการอบรมตอคนราคาสูงมาก 3. 

เนื้อหาในการสอบยาก ทําใหพนักงานมีโอกาสสอบไมผาน 4. การอบรมใชชวงระยะเวลานาน โดย

ทางเลือกนี้ใชงบประมาณในการพัฒนาพนักงานตอคน เทากับ 200,000 บาท/คน/ป 

 

และเม่ือนําขอดี ขอเสีย และงบประมาณของแตละทางเลือกมาวิเคราะห สามารถนํามาเขียน

แผนภาพวิเคราะหขอมูลเชิงเมตริกซ (Matrix Data Analysis Chart) พบวา ทางเลือกท่ี 1 สวนงานไดรับ

ผลประโยชนคอนขางสูงและใชงบประมาณต่ํา  ทางเลือกท่ี 2 สวนงานไดรับผลประโยชนปานกลางและ

ใชงบประมาณสูง และทางเลือกท่ี 3 สวนงานไดรับผลประโยชนคอนขางสูงและใชงบประมาณสูง ดังภาพ

ท่ี 2 แผนภาพวิเคราะหขอมูลเชิงเมตริกซ (Matrix Data Analysis Chart) : ของผลประโยชนและ

งบประมาณในแตละทางเลือก 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพวิเคราะหขอมูลเชิงเมตริกซ (Matrix Data Analysis Chart) : ของผลประโยชนและงบประมาณในแตละทางเลือก 
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ดังนั้น จึงสรุปไดวาการแกไขปญหาพนักงาน สวก. ประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวน

งานอ่ืนของ ธ.ก.ส. นั้น ควรใชแนวทางการแกไขปญหาตามแนวทางเลือกท่ี 1 คือ กําหนดเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีความชัดเจน Career Path แบบ Traditional Career Path คือการ

เลื่อนระดับข้ึนไปในสายงานเดิมภายในฝาย/หนวยงานเดียวกัน เนื่องจากสวนงานไดรับผลประโยชน

คอนขางสูงและใชงบประมาณต่ํา   
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหพนักงาน สวก. ประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวน

งานอ่ืนของ ธ.ก.ส พบวา  

1. สาเหตุและปจจัยท่ีทําใหพนักงาน สวก. ประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ 

ธ.ก.ส โดยเรียงจากลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 1.ดานความกาวหนาในสายอาชีพ 2.ดานโครงสราง

ของสวนงาน 3.ดานปจจัยสวนตัว (ภูมิลําเนา/ครอบครัว) และ 4.ดานลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. แนวทางการแกไขปญหาพนักงาน สวก. ประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ 

ธ.ก.ส โดยเรียงจากลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 1.จัดทําความกาวหนาในสายอาชีพ 2.จัดอบรมพัฒนา

ความรูใหพนักงาน 3.ปรับโครงสรางสวนงานใหเหมือนกับศูนยธุรกิจสินเชื่อ และ 4. ปรับโครงสรางสวน

งานใหมีความชัดเจน  

3. การแกไขปญหาพนักงาน สวก. ประสงคสอบเลื่อนตําแหนงออกไปยังสวนงานอ่ืนของ ธ.ก.ส. นั้น 

ควรใชแนวทางการแกไขปญหาตามแนวทางเลือกท่ี 1 คือ กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

อยางมีความชัดเจน Career Path แบบ Traditional Career Path คือการเลื่อนระดับข้ึนไปในสายงาน

เดิมภายในฝาย/หนวยงานเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

สวนงาน สวก. ตองมีการกําหนดแผนฉุกเฉินในการดําเนินงาน คือ 1.ตองมีการพัฒนาพนักงาน

ทุกคนในสวนงาน ใหสามารถทํางานไดในทุกๆ งาน เพราะหากเกิดการขาดแคลนพนักงาน ก็ยังสามารถ

ทํางานแทนกันได 2. สวนงานตองเรงพัฒนาเครื่องมือหรือโปรแกรมชวยงานในการกลั่นกรองงานดาน

สินเชื่อ 3.การสรรหาจากบุคคลภายนอก จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถชวยใหสวนงานนําผล

การศึกษามาใชในการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของบุคลากรไดอยางแทจริง และเพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนสวนงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนตอไป 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

การศึกษาครั้งตอไปควรมีการสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานทุกคนในสวนงาน สวก. เพ่ือเพ่ิมเติม

ขอมูลใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน และสามารถนําไปวางแผนกําหนดกลยุทธดานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพใน

อนาคตได 
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แนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมผูใชบริการบัตรเดบิต 

ประเภทมีประกันอุบัติเหตุ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีศรีนครินทร 

Marketing guidelines for increasing debit card users 

Accident insurance Government Savings Bank Big C Srinakarin Branch 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบัตรเดบิตประเภทมีประกันอุบัติเหตุ ของธนาคารออมสิน เพ่ือนํา

ผลการวิจัยมาแกไขปญหาจํานวนผูใชบริการท่ีลดลงของบัตรเดบิตประเภทท่ีมีประกันอุบัติเหตุและเพ่ือ

ศึกษาแนวคิดดานการตลาดท่ีสรางผลการดําเนินงานบัตรเดบิตประเภทท่ีมีประกันอุบัติเหตุตามเปาหมาย 

โดยการวิจัยในครั้งนี้ไดทําการสุมกลุมตัวอยางจากผูใชบริการบัตรเดบิตประเภทมีประกันอุบัติเหตุ ของ

ธนาคารออมสิน แบงเปนแบบสอบถาม 200 คน แบบสัมภาษณเชิงลึก20 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย อายุระหวาง 36-45 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดอยูระหวาง 25,001 – 35,000 บาทสวนการวิเคราะหปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดของบัตรเดบิตประเภทมีประกันอุบัติเหตุ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเม่ือเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: บัตรเดบิตประเภทมีประกันอุบัติเหตุ ความพึงพอใจ การตัดสินใจ สวนประสมทางการตลาด 
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Abstract 

 The objective of this research is to analyze personal factors and marketing mix 

factors affecting the decision to use accident insurance debit card services. Of the 

Government Savings Bank In order to use the research results to solve the problem of 

decreasing the number of users of accident insurance debit cards and to study marketing 

concepts that have an effect on target debit card types with accident insurance By this 

research, random sampling from accident insurance debit card users Of the Government 

Savings Bank Divided into 200  questionnaires and 20  in-depth interviews. The statistics 

used in the data analysis consisted of average, percentage, standard deviation.The study 

found that the demographic majority respondents were male, aged 36 - 45 years old, 

bachelor’s degree and single. Also, they worked for private companies and their average 

monthly income were 25,001-35,000 baht. As for the analysis of marketing mix factors of 

accident insurance debit cards Respondents were satisfied with the marketing mix factors, 

in descending order, namely price factors. Product factors Distribution Channel Factors 

and marketing promotion factors respectively 

 

Keywords: Accident Insurance Debit Card, Satisfaction, Decisions, Marketing Mix 

 

บทนํา 

 ปจจุบันนี้การเงินการธนาคารนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก มีการพัฒนาการใชงาน

การบริการตางๆ มีผลิตภัณฑบริการตางๆเขามาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหครบครัน

มากข้ึน  เทคโนโลยีตางๆก็พัฒนาข้ึนมามาก รวมท้ังบัตรเอทีเอ็มท่ีแตกอนจะมีไวใชเพ่ือกดเงินสดจาก

บัญชีมาใชเพียงอยางเดียวเทานั้น ปจจุบันก็มีบริการตางๆเพ่ิมมามากข้ึนในบัตรเอทีเอ็ม รวมถึงท่ีมีความ

คุมครองของประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเขามาดวย บัตรเอทีเอ็มของแตละธนาคารนั้นมีประกันอุบัติเหตุ

คุมครองใหดวยกันท้ังสิ้น จึงมีการแขงขันกันคอนขางสูง เพราะลูกคาสวนใหญท่ีอาจจะเปนพนักงาน

บริษัทท่ีมีการรับเงินเดือนจากธนาคารพาณิชยของแตละท่ี ก็จะมีบัตรเอทีเอ็มท่ีมีประกันอุบัติเหตุดวยอยู

แลว และธนาคารพาณิชยสวนใหญท่ีลูกคาไปเปดบัญชีดวยก็จะจัดการเปดบัญชีใหตองคูกับบัตรเอทีเอ็มท่ี

มีประกันอุบัติเหตุไมประเภทใดก็ประเภทหนึ่ง จึงสงผลใหลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคารออมสินไมเห็น
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ถึงความสําคัญและเลือกใชบัตรเอทีเอ็มท่ีมีประกันอุบัติเหตุดวยท่ีทางสาขาเสนอขายให และยังรวมถึง

ประกันอุบัติเหตุตางๆท่ีมีใหลูกคาเลือกซ้ือความคุมครองไดท่ัวไปเปนจํานวนมาก จึงทําใหยอดขายของ

บัตรเอทีเอ็มท่ีมีประกันอุบัติเหตุดวยของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีศรีนครินทรลดลงอยางตอเนื่องจึงได

มีการจัดทําการคนควาอิสระนี้เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ี

สงผลตอการตัดสินใจใชบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุของธนาคารออมสิน เพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาและแกไขปญหา ใหผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายได 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1.พฤติกรรมผูบริโภค 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จะทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจ

ใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค

ในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญจะชวย

ในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑบริการใหดีข้ึน ในตลาดปจจุบันถือวาผูบริโภคเปนใหญ และมี

ความสําคัญท่ีสุดของนักธุรกิจ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารการตลาด จะตองศึกษากลุมผูบริโภคให

ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปลี่ยนแปลงการซ้ือ การตัดสินใจซ้ือ ฯลฯ จะชวยใหผูบริหารทายใจ

หรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภคเหลานั้นตองการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ือ

อยางไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหลงขอมูลท่ีผูบริโภคนํามาตัดสินใจซ้ือคืออะไร รวมท้ัง

กระบวนการตัดสินใจซ้ือขอมูลตางๆ เหลานี้เปนประโยชนตอการวางแผนทางการตลาด ซ่ึงจะขอกลาว

เปนตอน ๆ ดังนี้ (ราช ศิริวัฒน,2560) 

 2.สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดท่ีกระทบตอ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดย แบงออกไดดังนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) 

 2.1 ผลิตภัณฑบริการ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑบริการของบริษัทท่ีอาจ

กระทบตอ พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพท่ีคนรบัรูได 

 2.2 ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมิน ทางเลือก

และทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑบริการราคาต่ํา นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย 

ลดตนทุนการซ้ือหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจ 

 2.3 ชองทางการจําหนาย (Place หรือ Distribution) กลยุทธของนักการตลาดในการทําใหมี

ผลิตภัณฑบริการไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑบริการ 
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 2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดสามารถกออิทธิพลตอผูบริโภค

ไดทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารท่ีนักการตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามี

ปญหา  สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาได มันสามารถสงมอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง 

เม่ือไดขาวสารหลังการซ้ือเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซ้ือของลูกคาถูกตองจากเครื่องมือทางการตลาด

หรือสวนประกอบท่ีสําคัญของกลยุทธการตลาด 4ประการ ท่ี เรียกวา สวนประสมการตลาด หรือเรียก

สั้นๆ วา 4Ps คือ Product, Price, Place, Promotion 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1.เรื่อง ปญหาจํานวนผูสมัครบัตรเดบิต ของธนาคารออมสาขาประจวบคีรีขันธ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จากผลการศึกษาพบวา สวนประสมการตลาดในดานของผลิตภัณฑบริการและดานของ

ราคาทุกตัวแปรสงผลโดยตรง ตอการสมัครบัตรเดบิตและการไมสมัครบัตรเดบิต พบวาระดับความพึง

พอใจอยู ในระดับปานกลางทุกตัวแปร ปญหาจํานวนผูสมัครบัตรเดบิตของธนาคารออมสาขา

ประจวบคีรีขันธ จึงเกิดจากดานผลิตภัณฑบริการและ ดานราคา รวมถึงบัตรเดบิตนั้นมีลักษณะท่ีมีความ

คลายคลึงกันของทุกๆสถาบันการเงิน และธุรกรรมการเงินจะถูกแทนท่ีดวยการใชแอปพลิเคชันมือถือ

เพ่ิมมากข้ึน การแกไขปญหาดังกลาวมีแผนปฏิบัติงานโดยผลิตบัตรรูปแบบใหมโดยการคิดคาธรรมเนียม

การทําธุรกรรมแบบเหมาจาย และทําการประชาสัมพันธ พรอมสงบัตรไปยังสาขาตางๆเพ่ือจําหนายและ

ทําการประเมินผล โดยมีปจจัยความสําเร็จไดแก 1.)ดานตนทุน จากการท่ีไมเสียงบประมาณเพ่ิมเติม  2.)

ดานคุณภาพ สามารถทําใหผูใชบริการมีทางเลือกในการตัดสินใจสมัครบัตรเดบิตเพ่ิมเติม  และ 

ผูใชบริการท่ีตองการทําธุรกรรมผานตูอัตโนมัติบอยครั้งเกิดความพึงพอใจ 3.)ดานความรวดเร็ว สถาบัน

การเงินอ่ืนๆยังใชการเก็บคาธรรมเนียมแบบเหมาจายไมมากนัก หากสามารถออกผลิตภัณฑบริการได

รวดเร็วสามารถเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขัน  หากการประเมินผลไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว มี

แผนฉุกเฉินโดยการเรงประชาสัมพันธเพ่ิมเติมและทําการประเมินผลใหมอีกครั้ง หากไมเปนเปนไปตาม

เปาหมายตองมีการพิจารณาแนวทางแกไขปญหาแนวทางอ่ืนตอไป (พัชรวิชญ ปยนุสรณ, 2561) 
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 2.เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑบริการบัตรเดบิต

และพฤติกรรมการบริโภคบัตรเดบิตธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ของลูกคาธนาคารออมสินสาขาถนนราษฎร

อุทิศ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของผลิตภัณฑบริการ

บัตรเดบิต พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบัตรเดบิตทุกดานอยู

ในระดับมาก โดยใหความสําคัญตอดานผลติภัณฑมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานราคา/คาธรรมเนียม ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา

คุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลตอการใหความสําคัญในปจจัย

สวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจสมัครบัตรเดบิต แตกตางกัน สวนระดับการศึกษาและรายได

เฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน สงตอการใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจ

สมัครบัตรเดบิตไมแตกตางกันและปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจสมัครบัตรเดบิต ในเรื่องจํานวนเงินโดยเฉลี่ยตอครั้งท่ีใชผานบัตรเดบิตและบัตรเดบิตของ

ธนาคารพาณิชยท่ีใช (อิสริยา หวยนุย, 2561) 

 3.เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ในการซ้ือ

สินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีท้ังสิ้น 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ 

ปจจัยดานกระบวนการในการทํางาน ปจจัยดานบุคลากร สถานท่ีใหบริการ และลักษณะบัตรเดบิต 

ปจจัยดานผลิตภัณฑบริการและความเพียงพอของสาขาท่ีสมัครบัตรเดบิต ปจจัยดานรานคาท่ีรองรับการ

ใชบัตรเดบิต และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในสวนของปจจัยดานราคาไมมีผลตอการตัดสินใจใช

บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังมีปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายได

ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและ

บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไป

ประยุกตใชในการดําเนินกลยุทธขององคกร รวมถึง นําไปปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดยิ่งข้ึน อีกท้ังผูประกอบรายอ่ืน

ยังสามารถนําขอมูลจากงานวิจัยนี้ไปพัฒนาคุณภาพการบริการ เพ่ือเปนประโยชนแกผูใชบริการไดอีก

ดวย (ชนานันทพันธสมจิตร, 2559) 
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กรอบแนวคิด 

 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.รายได 

4.สถานภาพ  

5.ระดับการศึกษา 

6.อาชีพ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1.ดานผลิตภัณฑบริการ 

2.ดานราคา 

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4.ดานสงเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมการเลือกใชบัตรเดบิต 

ประเภทมีประกันอุบัติเหตุ 
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วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยมีการเก็บแบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางเปาหมายท่ีใชบริการบัตรเดบิต ประเภทมีประกันอุบัติเหตุของ

ธนาคารออมสิน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเลือกใชบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุ

ของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร และกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีศรีนครินทร 

1.กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาของธนาคารออมสินท่ีใชบริการบัตรเดบิตแบบมี

ประกันอุบัติเหตุ ณ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางท่ี

ไดทําการศึกษาไวทําแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด และทําสัมภาษณเชิงลึกอีกจํานวน 20 คน โดยใช

เทคนิคในการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะลูกคาท่ีใชบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุ ณ ธนาคารออม

สิน สาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจท่ีทราบจํานวนประชากร 

2.การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง

เปาหมายท่ีเปนลูกคาของธนาคารออมสินท่ีใชบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุ ณ ธนาคารออม

สินสาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร โดยขอมูลนํามาจากการรวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 3 สวน  

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 1.เพศ 2.อายุ 3.รายได 4. สถานภาพ 

5. ระดับการศึกษา 6.อาชีพ  

 สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 1.ดานผลิตภัณฑบริการ 2.ดานราคา 3.ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย 4.ดานสงเสริมการตลาด โดยมีเกณฑในการตอบแบบสอบถาม ดังตอไปนี้ ความ

พึงพอใจระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 

หมายถึง นอย ระดับ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุของธนาคารออมสิน 

โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคําตอบ โดยมีเกณฑในการทําแบบสอบถามแบบวัดระดับ 

5 ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง 

นอย ระดับ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด นําคาเฉลี่ยแตละขอมูลมาเทียบกับเกณฑในการใหความหมายท่ีได

พิจารณา โดยใชเกณฑการใหความหมายตามขอบเขตคาเฉลี่ย 
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 คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด   

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  นอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา 

1.ขอมูลดานประชากรศาสตร 

o ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชายรอยละ 54.5 และเปนเพศหญิงรอยละ45.5  

o ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 36 – 45ปรอยละ29.5รองลงมาคืออายุ 46 - 55ป

รอยละ 28อายุ 56 - 65ปรอยละ 14.5อายุ 26 – 35 ป รอยละ 14 อายุ 15 – 25 ป 

รอยละ 11และอายุ 66 - 75ปรอยละ3ตามลําดับ  

o ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสดรอยละ 51 รองลงมามีสถานภาพสมรส

รอยละ 45 และสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยูรอยละ 4 

o ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 55รองลงมามีระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 31และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 

14 ตามลําดับ 

o ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 33 รองลงมาเปน

อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 21.5ถัดมาอาชีพธุรกิจสวนตัว/อิสระรอย

ละ 13 ถัดมามี นักเรียน/นักศึกษา และพอบาน/แมบานรอยละ 12 และอ่ืนๆเปน

มอเตอรไซครับจางและรับจางท่ัวไปรอยละ 8.5 ตามลําดับ 

o ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 25,001 – 35,000 บาทรอยละ 31.5 รองลงมา

มีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาทรอยละ 23 ถัดมามีรายไดตอเดือน 35,001 – 

45,000 บาทข้ึนไปรอยละ 22 มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาทรอยละ 12 

และมีรายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาทข้ึนไป รอยละ 11.5ตามลําดับ 

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 



 

207 

 

ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยโดยรวม ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

อยูในเกณฑระดับมากทุกปจจัย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึง

พอใจใน 

o ปจจัยดานราคาเปนอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวยมาก (x ̅=4.23, S.D. = 

0.67)  

o รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑบริการ มีความเห็นในระดับเห็นดวยมาก (x ̅=3.95, 

S.D. = 0.70),  

o ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความเห็นในระดับเห็นดวยปานกลาง (x ̅=3.49, 

S.D. = 0.84) 

o ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความเห็นในระดับเห็นดวยปานกลาง (x ̅=3.42, S.D. 

= 0.82) ตามลําดับ 

2.1 ดานผลิตภัณฑบริการอยูในเกณฑระดับมาก (x ̅=3.95, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา 

o ผลิตภัณฑบริการบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุนําเสนอความม่ันคงและ

ชื่อเสียงของธนาคารออมสินเชื่อถือได โดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅=4.27, S.D. = 

0.64)  

o รองลงมา คือ ประโยชนในความคุมครองของผลิตภัณฑบริการบริการบัตรเดบิตประเภท

มีประกันอุบัติเหตุมีความคุมคา โดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅=4.15, S.D. = 0.68)  

o ผลิตภัณฑบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุมีคารักษาพยาบาล/การบริการของ

สถานท่ีรักษาพยาบาลเหมาะสมโดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅=4.14, S.D. = 0.67)  

o รูปลักษณของผลิตภัณฑบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุมีความเหมาะสม 

สวยงามและทันสมัย โดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅=3.68, S.D. = 0.69)  

o ผลิตภัณฑบริการบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุมีหลากหลายในการใชงาน โดย

มีความเห็นในระดับมาก (x ̅=3.53, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 

2.2 ดานราคาอยูในเกณฑระดับมาก (x ̅=4.23, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  

o อัตราคาธรรมเนียมบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีไดรับ

มีความเหมาะสมโดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅=4.42, S.D. = 0.63)  



 

208 

 

o ถัดมา คือ อัตราคาธรรมเนียมแรกเขาบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุมีความเหมาะสม

โดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅=4.41, S.D. = 0.63)  

o อัตราคาธรรมเนียมในการทําบัตรทดแทนบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุมีความ

เหมาะสมโดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅=4.36, S.D. = 0.63)  

o อัตราคาธรรมเนียมบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ

ธนาคารอ่ืนโดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅=4.11, S.D. = 0.78) 

o อัตราคาธรรมเนียมรายปบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุมีความเหมาะสมโดยมี

ความเห็นในระดับมาก (x ̅=3.84, S.D. = 0.69) ตามลําดับ 

2.3 ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีอยูในเกณฑระดับปานกลาง (x ̅=3.49, S.D. = 0.84) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  

o สถานท่ีใหบริการสามารถเดินทางไปไดสะดวก อยูในแหลงชุมชน โดยมีความเห็นใน

ระดับมาก (x ̅ = 3.79, S.D. = 0.93)  

o ถัดมา คือ กรณีบัตรสูญหาย/ชํารุด สามารถทําใหมไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขาโดยมี

ความเห็นในระดับมาก (x ̅ = 3.56, S.D. = 0.75)  

o จํานวนสาขาท่ีสมัครบัตรเดบิตเพียงพอ สามารถรองรับผูใชบริการไดอยางท่ัวถึง โดยมี

ความเห็นในระดับมาก (x ̅ = 3.50, S.D. = 0.99)  

o สถานท่ีรับรองการใหบริการเก่ียวกับประกันอุบัติเหตุมีใหบริการเพียงพอหลากหลายอยู

ท่ัวประเทศ โดยมีความเห็นในระดับปานกลาง (x ̅ = 3.30, S.D. = 0.78)  

o สถานท่ีรับรองการใหบริการเก่ียวกับประกันอุบัติเหตุมีใหบริการอยูในพ้ืนท่ีชุมชน

เดินทางสะดวก โดยมีความเห็นในระดับปานกลาง (x ̅ = 3.29, S.D. = 0.75) ตามลําดับ 

2.4 ดานการสงเสริมทางการตลาดอยูในเกณฑระดับมาก (x ̅= 4.44, S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา 

o พนักงานมีการแนะนําการใชบริการของบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุใหทราบอยาง

ละเอียด โดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅ = 3.93, S.D. = 0.76) 

o มีการโฆษณาท่ีหลากหลายผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน ปายโฆษณา นิตยสาร 

อินเตอรเน็ต สื่อออนไลน สามารถเขาถึงผูบริโภคได โดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅ = 

3.78, S.D. = 0.83) 
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o ทําสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ เชน การยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา โดยมีความเห็นใน

ระดับปานกลาง (x ̅ = 3.25, S.D. = 0.84) 

o การประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมการตลาดท่ีลูกคามีสวนรวม เชน สวนลดรวมกับ

รานคาอ่ืนๆอยางสมํ่าเสมอ โดยมีความเห็นในระดับปานกลาง (x ̅ = 3.18, S.D. = 0.74) 

o มีการสงขาวสารตางๆโดยตรงกับลูกคาเก่ียวกับขอมูลบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุ 

เชน SMSแจง บิลครบชําระคาใชจาย พนักงานโทรแจงโดยตรง โดยมีความเห็นในระดับ

ปานกลาง (x ̅ = 2.97, S.D. = 0.89) ตามลําดับ 

3.ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

 ผลการวิเคราะหดานของพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุของ

ธนาคารออมสิน เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา สิ่งท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุของธนาคารออมสินคือ  

o สื่อโฆษณาตางๆ โดยมีความเห็นในระดับมาก (x ̅ = 3.70, S.D. = 1.35) 

o ครอบครัว และญาติพ่ีนอง โดยมีความเห็นในระดับปานกลาง (x ̅ = 3.20, S.D. = 3.32) 

o พนักงานผูใหบริการ โดยมีความเห็นในระดับปานกลาง (x ̅ = 3.10, S.D. = 1.14) 

o Presenter ของผลิตภัณฑบริการโดยมีความเห็นในระดับปานกลาง (x ̅ = 2.81, S.D. = 

1.46) 

o เพ่ือนรวมงานโดยมีความเห็นในระดับนอย (x ̅ = 2.32, S.D. = 1.36) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย อายุระหวาง 36-45 ป 

สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดอยูระหวาง 25,001 – 

35,000 บาท 

 ขอมูลความพึงพอใจดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ บัตรเดบิตประเภทมีประกัน

อุบัติเหตุของธนาคารออมสิน ท้ัง 4 ดาน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานราคา ดาน

ผลิตภัณฑ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในขอท่ีพนักงานมีการ

แนะนําการใชบริการของบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุใหทราบอยางละเอียดมีการโฆษณาท่ี

หลากหลายผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน ปายโฆษณา นิตยสาร อินเตอรเน็ต สื่อออนไลน สามารถเขาถึง

ผูบริโภคได ทําสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ เชน การยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา การประชาสัมพันธ

เก่ียวกับกิจกรรมการตลาดท่ีลูกคามีสวนรวม เชน สวนลดรวมกับรานคาอ่ืนๆอยางสมํ่าเสมอ มีการสง

ขาวสารตางๆโดยตรงกับลูกคาเก่ียวกับขอมูลบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหตุ เชน SMSแจง บิลครบ

ชําระคาใชจาย พนักงานโทรแจงโดยตรง ตามลําดับ 

 ขอมูลดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา สื่อโฆษณามี

ผลตอการตัดสินใจใชบริการบัตรเดบิตประเภทมีประกันอุบัติเหตุ รองลงมาคือ ครอบครัวและญาติพ่ีนอง 

พนักงานผูใหบริการ Presenterของผลิตภัณฑ และเพ่ือนรวมงาน ตามลําดับ 

  

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหจากแบบสอบถามคาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาดอยูท่ี 

3.42 ซ่ึงอยูในระดับท่ีนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับปจจัยของสวนประสมทางการตลาดดานอ่ืนๆ ซ่ึงการสงเสริม

การตลาดเปนกระบวนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ ระหวางผูรับบริการ ผูใหการบริการ 

และผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือเปนการใหขอมูลและเกิดแรงจูงใจกับผลิตภัณฑบริการ

หรือตราสินคานั้น รวมท้ังเพ่ือใหเกิดอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อทัศนคติ พฤติกรรมและ

ความรูสึก ดังนั้นการสงเสริมทางการตลาดซ่ึงเปนการท่ีผูใหบริการตองใชความพยายาม ความคิด

สรางสรรคเพ่ือนําเสนอขอมูลแกผูบริโภค ในการจูงใจเพ่ือขายผลิตภัณฑบริการหรือบริการ การสงเสริม

การตลาดถือเปนสิ่งหนึ่งในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย โดยอาจจะเปนขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ

บริการ ราคาหรือสถานท่ีชองทางการจัดจําหนายก็ได 

หัวใจของการสื่อสารหรือโฆษณาคือการท่ีผูใหบริการสื่อสารกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

แนวความคิดท่ีจะกระตุนการกระทํา ความสําเร็จหรือความลมเหลว ในการสงเสริมการตลาดหรือการ

โฆษณานั้นจะข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการสื่อสาร ท่ีตองการไปยังกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง ในเวลา

ท่ีถูกตองและในคาใชจายท่ีเหมาะสม 

 จากการศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาในครั้งนี้ จะเห็นไดวาธนาคารออมสินยังขาดการ

ยังไมเคยไดยินบัตรเดบิตแบบมีประกันอุบัติเหโดยลูกคาบางกลุมสงเสริมทางการตลาดเปนอยางมาก ตุ

ของธนาคารออมสินดวยซํ้า หรือแมกระท่ังรูปแบบหรือรูปลักษณภายนอกก็ยงัไมเปนท่ีคุนตาหรือผานตา



 

211 

 

ของกลุมลูกคา ทําใหผูศึกษานําการสงเสริมทางการตลาดมาเปนแนวทางเลือกในการแกไขปญหาในครั้งนี้ 

และอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการจัดทําการสงเสริมทางการตลาด เปนการจัดทําข้ึนเองไดโดยงาย ซ่ึงไมตอง

มีขอจํากัดหรือขอปฏิบัติจากทางองคกรหรือผูบริหารระดับสูง ซ่ึงจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามา

ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด โดยการมีการโฆษณาประชาสัมพันธให 

บัตรเดบิต ประเภทมีประกันอุบัติเหตุของะนาคารออมสินเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายมากข้ึน การออกบูธป

ระชาสัมพันธในแตละพ้ืนท่ี จะชวยเพ่ิมยอดขายของธนาคารเพ่ิมข้ึนอีกดวย ซ่ึงการสงเสริมการตลาดนั้น

เปนไปในแนวทางเดียวกับงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑบริการบัตรเดบิตและพฤติกรรมการบริโภคบัตรเดบิตธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ของลูกคาธนาคาร

ออมสินสาขาถนนราษฎรอุทิศ จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ

ผลิตภัณฑบริการบัตรเดบิต กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบัตรเด

บิตทุกดานอยูในระดับมาก (อิสรา หวยนุย,  2561) และ เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิต

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปจจัยดาน

กระบวนการในการทํางาน ปจจัยดานบุคลากร สถานท่ีใหบริการ และลักษณะบัตรเดบิต ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑบริการและความเพียงพอของสาขาท่ีสมัครบัตรเดบิต ปจจัยดานรานคาท่ีรองรับการใชบัตรเด

บิต และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(ชนานันท พันธสมจิตร, 2559) ซึงแตละงานวิจัยท่ีใกลเคียงมี

ความสอดคลองในผลการวิจัยท่ีตองใชปจจัยในการสงเสริมการตลาดเขามาท้ังสิ้น  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ธนาคารควรมีการนําเสนอขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลประโยชนความคุมครองของประกัน

อุบัติเหตุท่ีผูบริโภคจะไดรับอยางละเอียด เพ่ือความเขาใจในคารักษาพยาบาลและความคุมครองท่ี

ผูบริโภคจะไดรับโดยควรมีการนําเสนอขอเปรียบเทียบในท่ีตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการเกิดอุบติ

เหตุแตละครั้ง รวมถึงผลประโยชนท่ีครอบครัวจะไดรับเม่ือตนเองเกิดอุบัติเหตุจนถึงแกกรรม เพ่ือแสดง

ใหเห็นวาจะไมทําใหคนขางหลังเดือดรอนดวย 

 2. ธนาคารควรเนนการสงเสริมทางดานการตลาดในการท่ีจะเพ่ิมยอดขายของบัตรเดบิต

ประเภทมีประกันอุบัติเหตุของธนาคารออมสิน จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรับรูถึงการ
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สงเสริมทางดานการตลาดนอยท่ีสุด จึงควรมีการสงเสริมทางการตลาดท้ังทางตรงและทางออมใหมาก

ท่ีสุด  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมยอดบัตรเดบิตประเภทมี

ประกันอุบัติเหตุของธนาคารออมสิน ในครั้งตอไปอาจมีการเพ่ิมการสงเสริมทางดานการตลาดอ่ืนๆ เชน 

จาก4Ps เปน 7Ps เพ่ือสํารวจความตองการของผูบริโภคไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และนํามาประยุกตใชใน

การแกไขปญหาตอไป 

2. จากการศึกษาการคนควาอิสระเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมยอดบัตรเดบิตประเภทมีประกันอุบัติเหตุ 

ของธนาคารออมสินในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงสิ่งท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีทําใหเกิดการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ จากหลากหลายกลุมตัวอยางซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงควรมี

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคอยูตลอดเวลา เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได 

 

เอกสารอางอิง  

ชนานันท พันธสมจิตร.  2559.  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

 (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 [ออนไลน].เขาถึงไดจาก: 

 http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802031434_5857_

 4270. 

พัชรวิชญ ปยนุสรณ.  2561.  ปญหาจํานวนผูสมัครบัตรเดบิต ของธนาคารออม สาขา

 ประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

ราช ศิริวัฒน.  2560.  การศกึษาพฤติกรรมผูบริโภค.  เขาถึงไดจาก:  

 https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/บทท่ี-2-แนวคิด-ทฤษฎี. 

อดุลย จาตุรงคกุล.  2543.  สวนประสมทางการตลาด [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

 http://passakorn2326.blogspot.com/2017/02/marketing-mix_20.html?m=1. 

อิสริยา หวยนุย.  2561.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ บริการ    

          บัตรเดบิตและพฤติกรรมการบริโภคบัตรเดบิตธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ของลูกคาธนาคารออม   



 

213 

 

          สินสาขาถนนราษฎรอุทิศ จังหวัดสุราษฎรธานี [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

 http://www.utccmbaonline.com/ijbr/doc/(Edit)Id296-10-05- 2016_23:41:41.pdf. 

 

 
 



 

214 

 

แนวทางการแกไขปญหาจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มใหมของธนาคาร

ออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย 

Solutions for the number of debit / ATM card users New Government 

Savings Bank, Tree on Three Branch, Underperformance 

 

จินตนา นวลนอย0

1 

Jintana Nuannoi1   

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาจํานวนผูเปดใชบริการ

บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มใหมของธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย 

ซ่ึงกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีเขามาใชบริการกับทางธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี 

จํานวน 300 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณจากคะแนน

เฉลี่ยและสวนเบี่ยงมาตรฐานท่ีไดรับจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1)สวนใหญเปนเพศหญิง ชวง

อายุ 20-29 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทอกชน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,000-30,000 บาท 2) ปจจัยท่ีมีสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ จากการศึกษาพบวา 

ผูท่ีเปดใชบริการบัตรเอทีเอ็มใชเพ่ือการเบิกถอนเงินสด อีกท้ังผูท่ีไมเปดใชบริการบัตรเอทีเอ็มของ

ธนาคารออมสินเพราะมีบัตรแอทีเอ็มธนาคารอ่ืนอยูแลว และคิดวาบัตรเอทีเอ็มทางธนาคารออมสินไมมี

โปรโมชั่นท่ีนาสนใจและสถานท่ีตั้งตูเอทีเอ็มมีความไมเพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี แนวทางการเพ่ิม

บัตรเอทีเอ็มเบื้องตน คือ มีการจัดทําการสงเสริมการขายเพ่ือใหลูกคาสนใจสมัครบัตรเอทีเอ็ม โดยมีการ

เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอยละ 0.25 ใหกับลูกคาในระยะเวลา 1 ป รายละไมเกิน 200 บาท  

 

คําสําคัญ: บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ,แนวทางการแกไขปญหา 
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Abstract 

This research aimed to study of solutions for the number of debit / ATM card 

users new Government Savings Bank, Tree on Three Branch, underperformance. The 

samples were 300 customers who use GSB Visa Debit Card at Government Saving bank in 

Tree on Three branch. The questionnaires are used as tools; analyze using Frequency, 

Percentage, Mean and Standard Deviation. The result found that 1)  The most of sample 

were female, age between 20 -29 years old with bachelor degree. They were company 

employee and average income 15 ,000 -30 ,000 baht. 2)  Marketing factors affecting the 

decision making From the study found that the person who uses GSB Visa Debit Card 

used for cash withdrawals in addition, those who do not use GSB Visa Debit Card because 

they already have other ATM and think that GSB Visa Debit Card do not have any 

interesting promotions and ATM locations are not enough and cover all areas. The basic 

way to add GSB Visa Debit Card is to have a sales promotion for customers interested in 

applying for GSB Visa Debit Card. By increasing the deposit interest rate of 0.25% for 

customers within 1 year, not exceeding 200 baht per customer. 

 

Keywords: Debit card / ATM card, Solutions  

                                                                                                                                                                                                         

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในยุคปจจุบันสังคมเริ่มเขาสูยุคดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน ดังเห็นไดจากการใชชีวิตประจําวันของ

ประชาชนโดยสวนใหญมีพฤติกรรมใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานทางโทรศัพทมือถือเพ่ิมมากข้ึน ไม

วาจะเปนธุรกรรมการชําระคาสินคาและบริการ การโอนเงิน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วและลด

คาใชจายในการเดินทาง จึงทําใหเกิดปญหาผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มใหม ของธนาคารออม

สิน สาขา ทรี ออน ธรี มีจํานวนผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหานี้

จะทําให ทางธนาคารออมสินมีรายไดจากคาธรรมเนียมบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มใหม ท่ีลดลง นับตั้งแตป 

2558-2561 เปนตนมา ทางธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี มีจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตร

เอทีเอ็ม 529 บัตร, 471 บัตร, 419 บัตร และ 348 บัตร ตามลําดับ  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษา 

1. เพ่ือทราบสาเหตุของปญหาจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคาร

ออมสิน สาขาทรี ออน ธรี ต่ํากวาเปาหมาย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปดใชบริการบัตรเดบิต/

บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี 

3. เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มใหมท่ีเพ่ิม

มากข้ึนและตรงตามเปาหมายท่ีไดรับ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ (The Related Theory) 

แนวคิดแผนผังการวิเคราะหสาเหตุและผล  

 ผ.ศ.ประภาภรณ วรรธนะวาสิน ไดอางอิงถึง แนวคิดแผนผังการวิเคราะหสาเหตุและผล จะ

แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น 

(Possible Cause) เราจะนําแผนผังกางปลามาใชเม่ือเราตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา เพราะวาโดย

สวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเองเทานั้น แตเม่ือมีการทําผังกางปลาแลว จะทําให

เราสามารถรูกระบวนการของแผนกอ่ืนไดงายข้ึน และเม่ือตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึง

จะชวยใหทุก ๆ คนใหความสนใจในปญหาของกลุมซ่ึงแสดงไวท่ีหัวปลา 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  (Service  Marketing  Mix)  

Kotler and Keller, 2016; Armstrong and Kotler,2014) ไดกลาวไววาองคประกอบท่ีเปน

สวนประสมท้ัง 7 อยาง ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาและบริการอันประกอบดวย ผลิตภัณฑหลักและ

ผลิตภัณฑเสริม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนท่ีลุกคาตองการเพ่ือการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน

ท่ีตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและผูใชบริการ 

2. ราคา (Price) หมายถึงคาใชจายไมวาจะในรูปของเงินและเวลา รวมไปถึงความพยายามท่ี

เกิดข้ึนในการซ้ือและการใชบริการ 
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3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายดานกายภาคหรือ

อิเล็กทรอนิกส 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมดานการออกแบบสิ่งจูงใจและการสื่อสาร

ดานการตลาดเพ่ือสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับลูกคา 

5. บุคลากร (people) หมายถึงปจจัยทางดานบุคลากรท้ังหมดท่ีไดมีสวนรวมในกิจกรรมการ

สงมอบบริการ โดยจะมีผลกระทบตอการรับรูคุณภาพบริการของลูกคาดวย ในท่ีนี่บุคลากรจะนับรวมไม

เพียงแตบุคลากรของธุรกิจนั้นแตยังรวมไปถึงผูมาใชบริการและลูกคารายอ่ืน ๆ ท่ีรวมกันอยูในสถานท่ี

ใหบริการนั้นอีกดวย 

6. หลักฐานทางกายภาค (Physical Evidence) หมายถึง สภานท่ีและสิ่งแวดลอมรวมถึง

องคประกอบตาง ๆ ท่ีสามารถจับตองไดและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใหความสะดวกตอผูปฏิบัติงานและ

ลูกคาท่ีมาใชบริการรวมถึงชวยสื่อสารการบริการนั้นใหลูกคารับรูคุณภาพการบริการอยางเปนรูปธรรม

ดวย 

7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนกระบวนการท่ีจําเปนในการทํางานและใหบริการ

แกลูกคา รวมถึงวิธีในการทํางานสรางและสงมอบผลิตภัณฑ โดยตองอาศัยการออกแบบและปฏิบัติใหได

ตามกระบวนการท่ีประสิทธิผล โดยมีความเก่ียวของกับดานการผลิตและเสนอบริการนั้น ๆ ใหกับ

ผูใชบริการ 

ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงกลยุทธชั้นสูง  

สุธาสินี โพธิจันทร ไดอางอิงทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงกลยุทธชั้นสูง เปนแนวคิดหนึ่งท่ี

ไดใหความสําคัญเพียงแคการวางแผน แตแนวคิดนี้เนนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยมี

เปาหมายใหการพัฒนาอยางยั่งยืน โครงสรางของทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงกลยุทธชั้นสูง 

ประกอบดวย Plan คือ การวางแผน, Do คือ การปฏิบัติตามแผน, Check คือ การตรวจสอบ, Act คือ 

การปรับปรุงการดําเนินงานอยางเหมาะสม หรือการจัดทํามาตรฐานใหม ซ่ึงถือเปนฐานของการยกระดับ

คุณภาพ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 
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สุขวิทย พิมพแกว (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรเอทีเอ็ม สมารทการด 

ธนาคารกรุงเทพ : กรณีศึกษาบัตรบีเฟสต สมารท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา

การรับรูความงายในการใชงานมีระดับการสงผลตอความต้ังใจในการใชงานบัตรสมารทการดสูงสุด ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาเม่ือผูบริโภคมีการรับรูถึงความงายในการใชงาน โดยท่ีผูบริโภคไมจําเปนตองเรียนรูหรือทํา

ความเขาใจมากนักผูบริโภคจะมีแนวโนมสุงท่ีจะใชบัตรสมารทการดสงผลใหเกิดความตั้งใจในการใชงาน

สูงข้ึน 

วิมลรัตน หิรัญรัตน (2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรเดบิตธนาคารออมสินสํานัก

พหลโยธิน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 400 รายผลการศึกษาพบวา อาชีพมีความสัมพันธกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นวา บุคลากรของธนาคารมีสวนสําคัญตอ

การใหบริการและสามารถจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคาไดเปนอยางดี 

วิภาสิริ สถิรเจริญกุล (2557) ศึกษางานวิจัยภาพลักษณบัตรเดบิตท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู

คุณภาพบริการและความจงรักภักดี ตอผลิตภัณฑบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) จากลูกคาผู

ถือบัตรเดบิตท้ังหมดจํานวน 400 คน ซ่ึงพบวาลูกคาผูถือบัตรเดบิตสวนใหญถือครองบัตรเดบิตยูโอบี อัน

ลิมิตพลัส ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เนื่องจากฟรีคาธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดและ

สอบถามยอดท่ีตูเอทีเอ็มทุกธนาคาร 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1.การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เนนการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ ผูวิจัยจะใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คือ การเลือกแจกแบบสอบถามออนไลนเฉพาะกลุมตัวอยาง

ท่ีเขามาใชบริการกับทางธนาคารออมสิน สาขาทรี ออน ธรี กรุงเทพมหานคร และผูท่ีเก่ียวของไดเปน

ขอมูลในการกําหนดกลยุทธ วางแผนการตลาด ไปใชในการปรับปรุง การพัฒนา เสริมแนวคิด โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา โดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 300 ตัวอยางจากผูท่ีมา

เขาใชบริการธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธร ี

 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
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เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยครั้ งนี้ ใชแบบสอบถามเก่ียวกับขอมุลดานประชากรศาสตร  

แบบสอบถามความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิต/

บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี  มีลักษณะคําถามเปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) และความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการเลือกใชบริการบัตรเดบิต/บัตร

เอทีเอ็ม ของธนาคารออมสิน รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการใชบริการตาง ๆ โดยมีลักษณะคําถาม

แบบปลายปดหลายตัวเลือก 

 3.การวิเคราะหขอมูล 

 สําหรับขอมูลในขอท่ี 2 เกณฑการวัดระดับความสําคัญของสวนผสมทางการตลาดท่ีผลตอการ

จํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน สาขาทรี ออน ธรี สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 20-29 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพพนักงานบริษัทอกชน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-30,000 บาท จากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม 

ธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี พบวา ผูท่ีเปดใชบริการบัตรเอทีเอ็มใชเพ่ือการเบิกถอนเงินสด อีกท้ัง

ผูท่ีไมเปดใชบริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคารออมสินเพราะมีบัตรเอทีเอ็มธนาคารอ่ืนอยูแลว และคิดวา

บัตรเอทีเอ็มทางธนาคารออมสินไมมีโปรโมชั่นท่ีนาสนใจและสถานท่ีตั้งตูเอทีเอ็มมีความไมเพียงพอและ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จากแบบสอบถามแลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือแนวทางการแกไขปญหาจํานวนผูเปด

ใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี ผลการดําเนินงานต่ํากวา

เปาหมาย  

 

อภิปรายผล 

 วัตถุประสงค 1 เพ่ือทราบสาเหตุของปญหาจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหม

ของธนาคารออมสิน สาขาทรี ออน ธรี ต่ํากวาเปาหมาย 
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 จากการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีทําใหมีผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มใหมของธนาคาร

ออมสิน สาขาทรี ออน ธรี ต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากปจจุบัน สังคมเขาสูยุคดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเห็นได

จากพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินของลูกคาธนาคารออมสิน มีการทําธุรกรรมผานทาง Mymo เพ่ิม

มากข้ึนไมวาจะเปนธุรกรรมการโอนเงิน การชําระคาสินคาบริการ ซ่ึงไมตองเสียคาบริการ สามารถทําได

ทุกท่ีและทุกเวลาตามความตองการ อีกท้ังไมตองเสียเวลาเดินางเพ่ือไปธนาคารหรือคนหาตูเอทีเอ็มใน

การทําธุรกรรม ซ่ึงสอดคลองกับ  สุขวิทย พิมพแกว (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตร

เอทีเอ็ม สมารทการด ธนาคารกรุงเทพ : กรณีศึกษาบัตรบีเฟสต สมารท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ผลการศึกษาพบวาการรับรูความงายในการใชงานมีระดับการสงผลตอความตั้งใจในการใชงาน

บัตรสมารทการดสูงสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเม่ือผูบริโภคมีการรับรูถึงความงายในการใชงาน โดยท่ีผูบริโภค

ไมจําเปนตองเรียนรูหรือทําความเขาใจมากนักผูบริโภคจะมีแนวโนมสุงท่ีจะใชบัตรสมารทการดสงผลให

เกิดความตั้งใจในการใชงานสูงข้ึน 

 วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปดใชบริการ

บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี  

 จากการศึกษาพบวา พนักงานมีความรูความชํานาญดานผลิตภัณฑ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.994 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิมลรัตน หิรัญรัตน (2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตร

เดบิตธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 400 รายผลการศึกษาพบวา อาชีพมี

ความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นวา บุคลากร

ของธนาคารมีสวนสําคัญตอการใหบริการและสามารถจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคาได

เปนอยางดี 

วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตร

เอทีเอ็มใหมท่ีเพ่ิมมากข้ึนและตรงตามเปาหมายท่ีไดรับ  

จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูใชบริการควรใหมีการเสริมการ

ขาย โดยการจัดทําโปรโมชั่นเพ่ือเปนแรงใจในการเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มกับทางธนาคาร

ออมสินซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวิภาสิริ สถิรเจริญกุล (2557) ศึกษางานวิจัยภาพลักษณบัตรเดบิต

ท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการและความจงรักภักดี ตอผลิตภัณฑบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) จากลูกคาผูถือบัตรเดบิตท้ังหมดจํานวน 400 คน ซ่ึงพบวาลูกคาผูถือบัตรเดบิตสวนใหญถือ
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ครองบัตรเดบิตยูโอบี อันลิมิตพลัส ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เนื่องจากฟรีคาธรรมเนียมในการ

เบิกถอนเงินสดและสอบถามยอดท่ีตูเอทีเอ็มทุกธนาคาร 

จากแบบสอบถามขางตน สามารถวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา จํานวนผูเปดใชบริการบัตรเด

บิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย ได

ดังตอไปนี้ 

1.สถานท่ีตั้งของตูเอทีเอ็มไมมีความเพียงพอและไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

2.บัตรเดบิต/เอทีเอ็มยังไมมีโปรโมชั่นท่ีหลากหลายในการรวมใชบริการกับทางรานคา 

3.การเปดบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มตองมีการเสียคาธรรมเนียมรายป ซ่ึงตางจากการทําธุรกรรม

ผานทางแอพพลิเคชั่น Mymo  บนโทรศัพทมือถือท่ีไมตองเสียคาใชจาย 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห Five Force Model สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 

1.การเขามาของคูแขงรายใหม  

- คูแขงใหมเขามายังอุตสาหกรรมไดยาก เนื่องจาก ตองผานหลักเกณฑของทางธนาคารแหง

ประเทศไทย และมีการใชเงินลงทุนท่ีสูง 

2.การตอรองของลูกคา 

- ลูกคาสามารถเลือกบริการจากธนาคารท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึง

ปจจุบันธนาคารคูแขงมีการจัดทําโปรโมชั่นผลิตภัณฑกันเปนจํานวนมาก  

3.สินคาทดแทน 

- ผลิตภัณฑของทางธนาคารออมสินมีลักษณะคลายคลึงกับทางธนาคารพาณิชย และมี

ผลิตภัณฑประเภทบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มท่ีหลากหลาย ซ่ึงทําใหลูกคาสามารถเลือกผลิตภัณฑไดมากข้ึน 

4.ชองทางการจัดจําหนาย หรือซัพพลายเออร (อํานาจการตอรองกับลูกคา) 

- ธนาคารออมสิน ไมมีอํานาจตอรองจากลูกคา เนื่องจากทางธนาคารตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

- ลูกคามีอํานาจตอรองสูงมาก 

5.การแขงขันภายในอุตสาหกรรม  

- มีการแขงขันอยางรุนแรง เนื่องจาก แตละธนาคารมีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษตาง ๆ ท่ีทําให

ลูกคาสามารถเลือกได 
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- คูแขง คือ ธนาคารพาณิชย ซ่ึงคูแขงมีความสามารถในการแขงขันท่ีสูง กฎเกณฑในการจัดทํา

โปรโมชั่นของผลิตภัณฑสามารถยืดหยุนไดตามความตองการของธนาคาร 

จากการวิเคราะห PEST Analysis เปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญตอผูบริหารระดับสูงของ

องคกร เพ่ือนําไปใชในการกําหนดกลยุทธขององคการ ดวยความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก ซ่ึงไดมีการแบงประเภทของสภาพแวดลอมภายนอกออกไดดังนี้ (สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556 

: 48-47) 

1.P - Political วิเคราะหผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายตาง ๆ 

- ภาครัฐมีการกระตุนการทองเท่ียว การใชจายของประชาชน และกระตุนเศรษฐกิจ ผาน

โครงการ “ชิมชอปใช” , “100 เดียวเท่ียวท่ัวไทย” และ “เท่ียวธรรมดา ราคาชอกโลก” 

2.E – Economics วิเคราะหผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และปจจัยทางเศรษฐศาตร 

- เศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันมีแนวโนมการขยายตัวต่ํากวาท่ีประเมินไว 

- ทางธนาคารแหงประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตอป ซ่ึงทําให

ดอกเบี้ยปจจุบันอยูท่ี 1.25% ตอป ซ่ึงสงผลกระทบกับดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารลดลงเชนกัน 

- การบริโภคมีการชะลอลงตามรายไดครัวเรือนและการจางงานท่ีปรับลดลงเร็ว 

3.S – Social เปนการวิเคราะหผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความเปนอยู 

- ปจจุบันไลฟสไตลของลูกคาในปจจุบันมีการทําธุรกรรมผานทางสมารทโฟนมากข้ึน 

4.T – Technology วิเคราะหผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation อ่ืน ๆ 

- เทคโนโลยีการทําธุรกรรมท่ีใหลูกคามีความสะดวกในการทําธุรกรรมมากข้ึน เชน การทํา

ธุรกรรมผานทาง mobile banking ในการทําธุรกรรม โอน ชําระคาสินคาและบริการ รวมท้ังการถอน

เงินสดผานทางหนาตูเอทีเอ็ม 

- เทคโนโลยีชวยทําใหลูกคารูจักธนาคารออมสินมากข้ึนผานชองทางการติดตอแอพพลิเคชั่น

ไลน หรือผานทาง Facebook 

จากการวิเคราะห Five Force Model และ PEST Analysis สามารถวิเคราะหปจจัยเชิงกล

ยุทธ โดยใชเครื่องมือในการสรางกลยุทธ ทาวน แมทริกซ (TOWs Matrix) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีนับวามี

ประโยชนอยางมากในการจัดทํากลยุทธ เพ่ือใหเกิดทางเลือกหลายๆ ทางหรือเพ่ือมองกันไดหลาย ๆ มุม

กลยุทธท่ีพัฒนาข้ึนโดยการใชจุดแข็งเพ่ือฉกฉวยประโยชนจากโอกาส ถือเปนกลยุทธในเชิงรุก (offense) 
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สวนกลยุทธืท่ีออกแบบข้ึนปรับปรุงจุดออนและในขณะเดียวกันเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือขอจํากัด ก็ถือ

เปนกลยุทธเชิงรับหรือปองกันตัว (defense) (David,2001:204 ; อางใน พิบูล ทีปะปาล,2559 : 101) 

ตามตารางท่ี 1 ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ โดยใชเครื่องมือในการสรางกลยุทธ ทาวน แมทริกซ 

(TOWs Matrix) 

                       ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

ภายนอก 

จุดแข็ง (S-Strengths)) 

S1ธนาคารออมสินมีการโฆษณา

และประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

สม่ําเสมอ ทําใหสามารถเขาถึงถึง

ลูกคาไดทุกกลุมไดโดยตรง  

S2 พนักงานมีมารยาทท่ีดีและเต็ม

ใจใหบริการ อีกพนักงานมีการ

ใ ห บ ริ ก า ร แ ละ ใ ห คํ า แนะ นํ า

ผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ 

จุดออน (W-Weaknesses) 

W1สถานท่ีตั้งของตูเอทีเอ็มไมมีความ

เพียงพอและไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

W2 บั ต ร เ ด บิ ต / เ อ ที เ อ็ ม ยั ง ไ ม มี

โปรโมช่ันรวมกับทางรานคามากนัก 

W3รูปแบบบัตรเดบิต/เอทีเอ็มยังไมมี

ความหลากหลาย 

โอกาส (O-Opportunities) 

O1ภาพลักษณของทางธนาคารออม

สิน  เปน ท่ีน า เ ช่ือ ถือ  เพราะเปน

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จึงทํา

ใหลูกคามีความไววางใจ 

O2รัฐบาลมีการสงเสริมและกระตุน

เศรษฐกิจ จึงทําใหลูกคาเขามาใช

บริการและทําธุรกรรมทางธนาคาร

มากข้ึน 

O3เมื่อเทคโนโลยมีีความกาวหนา

ลูกคาสามารถศึกษาผลติภณัฑเองผาน

ทางสื่อออนไลน ซึ่งทําใหลูกคา

สามารถเลือกผลติภณัฑไดตรงตาม

ความตองการของลูกคา 

SO 

1.ดวยภาพลักษณของธนาคารเปน

ท่ีนา เ ช่ือถือของลูกคา น้ัน เรา

สามารถประชาสัมพันธผานทาง

สื่อออนไลน/โทรทัศน เพ่ือการ

สร า ง รั บ รู ใ นตราสินค า ให แก

ผลิตภัณฑบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม

วามีประเภทไหนบาง (S1,O1) 

2.รัฐบาลมีการสงเสรมิและกระตุน

เศรษฐกิจ จึงทําใหลูกคาเขามาใช

บริการและทําธุรกรรมทาง

ธนาคารมากข้ึน พนักงานทาง

สาขาควรมีเสนอขายผลิตภณัฑ

และใหคําแนะนําเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑน้ันไดอยางถูกตองและ

ครบถวน (S2,O2) 

WO 

1.ควรมีการจดัทําโปรโมช่ันกับทาง

รานคา ดวยการโปรโมทผลติภณัฑ

ผานทางสื่อออนไลน ซึ่งจะทําใหลกูคา

สามารถเลือกผลติภณัฑท่ีเหมาะสม

กับความตองการของลูกคา (W2,O3)   
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อุปสรรค (T-Threats) 

T1มีคูแขงจํานวนมากทําใหลูกคามี

ทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึน 

T2พฤติกรรมของผูบรโิภคมีการใช

สมารทโฟน เพ่ิมข้ึนจึงทําใหลูกคามี

การทําธุรกรรมทางการเงินผานทาง

แอพพลิเคช่ันบนมือถือ รวมถึงการ

ถอนเงินสดผานทางแอพพลิเคช่ันบน

มือถือ  

T3มีการแขง ขันรุนแรงของธุร กิจ

ธนาคาร  ทํ า ให คู แ ข งมี ก า รออก

โปรโมช่ันท่ีหลากหลาย 

ST 

1.สงเสริมการตลาดใหสอดคลอง

กับความตองการของลูกคา เชน มี

การแจกของสมนาคุณเมื่อลูกคา

เปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตร

เอทีเอ็มของทางธนาคารดวยการ

จัดประชาสัมพันธ เพ่ือเปนสิ่งท่ีจูง

ใจใหลูกคาตัดสินใจไดมากข้ึน 

(S1,T3) 

2.พัฒนาศักยภาพพนักงานโดย

การจั ดอบรมอย า งสม่ํ า เสมอ

เพ่ือใหพนักงานมีทักษะในการขาย 

และมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ี

มากข้ึน อีกท้ังเปนแรงจุงใจให

ลูกคามีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ 

(S2,T1) 

WT 

1.ควรมีการเพ่ิมการติดตั้งตูเอทีเอ็มท่ี

เพ่ิมข้ึนใหเพียงพอตอความตองการ

ของลูกคา (W1,T1) 

2.ควรจัดทําโปรโมช่ันของบัตรเดบิต/

บัตรเอทีเอ็มใหมีความหลากหลาย

มากข้ึน เ พ่ือตอบสนองตามความ

ตองการของลูกคา (W2,T3) 

 

ขอเสนอแนะ 

แนวทางสําหรับการแกไขปญหาจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของ

ธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางการเพ่ิม

จํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน สาขา ทรี ออน ธรี ดังตอไปนี้ 

1.ทางธนาคารออมสินสาขาทรี ออน ธรี มีการจัดทําโปรโมชั่นเม่ือลูกคาสนใจสมัครบัตรเดบิต/

บัตรเอทีเอ็ม จะมีการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอยละ 0.25 ใหกับลูกคาในระยะเวลา 1 ป รายละไมเกิน 

200 บาท  

ขอดี : ทําใหลูกคามีความสนใจสมัครบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม 

ขอเสีย : ทางธนาคารออมสินจะมีตนทุนคาใชจายในการสงเสริมการขายในดานผลิตภัณฑเพ่ิม

มากข้ึน โดยมีการเสียคาใชจายจายการจายดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน  

2.ดานสถานท่ีตั้งของตูเอทีเอ็ม ควรมีการเพ่ิมการติดตั้งตูเอทีเอ็มท่ีเพ่ิมข้ึนใหเพียงพอตอความ

ตองการของลูกคา  
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ขอดี : ทําใหมีปริมาณตูเอทีเอ็มท่ีเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

ขอเสีย : ตองใชงบประมารในการติดตั้งของตูเอทีเอ็มคอนขางสูงและใชระยาเวลานานท่ีจะ

ติดตั้งตูเอทีเอ็มใหเพียงพอตอความตองการ 

3.จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในและเสริมเทคนิคการขายผลิตภัณฑแกพนักงาน 

ขอดี : ทําใหพนักงานสามารถเขาใจผลิตภัณฑบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มเพ่ิมมากข้ึน 

ขอเสีย : พนักงานตองสรางแรงจุงใจลูกคา และ ตองมีการอธิบายลูกคาใหเขาใจผลิตภัณฑให

ถูกตอง ซ่ึงลูกคาบางรายอาจจะไมสนใจผลิตภัณฑก็ได 

เม่ือวิเคราะหขอดีขอเสีย แตละทางเลือกเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม ผูศึกษาจึงขอนําเสนอแนว

ทางการแกไขปญหาจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ใหมของธนาคารออมสิน สาขา ทรี 

ออน ธรี ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย โดยจัดทําโปรโมชั่นเม่ือลูกคาสนใจสมัครบัตรเดบิต/บัตร

เอทีเอ็ม จะมีการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอยละ 0.25 ใหกับลูกคาในระยะเวลา 1 ปซ่ึงเปนสิ่งท่ี

สามารถจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการทําบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากปจจุบันอัตรา

ดอกเบี้ยของทางธนาคารมีการปรับลดลงตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงเห็นผลรวดเร็ว

กวาทางเลือกอ่ืนอีกดวย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทํารายงานการศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองนี้สําเร็จไดดวยดี ผู ศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหความกรุณาใหขอคิดพรอมคําแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา

ขอบกพรองตาง ๆ จนกระท้ังเสร็จสมบูรณ  นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทาน ซ่ึงทานได

ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางยิ่ง

ในการศึกษาคนควา ติดตามความคืบหนาในการศึกษา จนทําใหการศึกษาคนควาอิสระดวยตัวเองในครั้ง

นี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีผูศึกษาไดนําผลงานของทานมา

อางอิงไวในการศึกษาคนควาฉบับนี้ ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ผูศึกษาจํานําความรูท่ี

ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
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แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกู จากการศึกษา

สวนประสมทางการตลาดบริการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

กรณีศึกษาสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี 

Guidelines for increasing the number of savings products of borrowers 

with Marketing Mix. Bank for Agriculture and Agriculture Cooperatives 

Case study office of BAAC, Phetchaburi Province 

 

สามารถ  เอ่ียมวงษ0 1 และอริสรา เสยานนท12    

Samart Aeamwong1 and Arisara Seyanont2 

 

บทคัดยอ 

จากการศึกษาคนควาอิสระในหัวขอเรื่องแนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝาก

สงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกู จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี  

วัตถุประสงคไดแก 1) ศึกษาลักษณะลูกคาผูกูท่ีใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาความพึงพอใจ

ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกู ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

จังหวัดเพชรบุรี และ 3) จัดทําแนวทางการเพ่ิมยอดอัตราการใชผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ

ลูกคาผูกู ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี  

การศึกษาพบวาดานปจจัยสวนบุคคลสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 58 และเพศชายรอย

ละ 42 อายุ 41-50 ปรอยละ 32.3 และ 31- 40 ปรอยละ 26.3 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา 

28.5 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 28.3 รายไดตอเดือนอยู ท่ี 9,000 – 12,000 บาท 

ผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีคาเฉลี่ย 3 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุดคือดานบุคคล ดานกายภาพ และดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจอยูในระดับมากประกอบดวย ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

การสงเสริมการตลาดตามลําดับ โดยผูวิจัยเห็นควรมุงเนนการตลาดตามปจจัยสวนประสมการตลาด

                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: samart.ae@baac.or.th   
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

E-mail: arisara_sey@utcc.ac.th 
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บริการท่ีสรางระดับความพึงพอใจท่ีอยู ในระดับมาก ซ่ึงเปนสวนประสมทางการตลาด 4P 

ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

โดยการวางแผนทางการตลาดตามแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต

ของลูกคาผูกูท่ีมุงเนนการสรางความพึงพอใจของลูกคาใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของธนาคาร 

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สวนประสมทางการตลาดบริการ, เงินฝากสงเคราะหชีวิต ธ.ก.ส. 

 

Abstract 

This independent study is about a studying the topic of ways to increase 

deposit products subsidized the lives of customers, borrowers with Marketing Mix 

method on the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, a case study office 

of  BAAC Phetchaburi Province.  

The objectives of this study were  1)  to study of external business 

environment, life insurance products customers borrowers Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives Phetchaburi Province 2)  to study behavior and satisfaction 

of life support deposit products of customers with bank borrowers for Agriculture and 

Agricultural Co-operatives And Phetchaburi Province.3) to establish guidelines for 

increasing the rate of products used, saving accounts, customer loans from Bank for 

Agriculture and Cooperatives Phetchaburi Province Agriculture. 

This study found that the majority of sample were female 58 % and 42% was 

male. In the range of age 41 – 50 years old was 32.3%, and 32.3 % was 31-40 years 

old. 26.3 % was primary education, 28.5 % was high school level, and 28.3 % and the 

monthly income was ranged from 9,000 -12.000 baht. The study revealed that the 

service marketing mix factors (7Ps)  have been represented in 3 areas of the mean 

score which were as follows the highest aspect was the individual , the physical 

resistance  and the process . The study of the average of satisfactions were as follows 

the highest level was consisting of price resistance ,  products ,  distribution channels  

and marketing promotion  respectively, The researcher would be recommended to 

focus on marketing according to marketing mix factors which has created customer 

satisfaction at the levels of 4P marketing mix. The marketing mix was consisted of 
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price-channel, products, distribution channels, and the aspect of marketing promotion 

which were from marketing plan according to the development guideline of increasing 

the number of life insurance products from the borrowers who focused on customer 

satisfaction from the bank operations accordingly. 

Keywords: Satisfaction, Service marketing mix, Deposit life allowance of BAAC 

 

บทนํา 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)ไดเปดจําหนายผลิตภัณฑเงินฝาก

สงเคราะหชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 มาตั้งแตป พ.ศ.2558 เปาหมายคือฐานลูกคาผูกูท้ังหมดท่ีมีการ

เคลื่อนไหวในการใชบริการดานสินเชื่อ ไดมีการซ้ือผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตอยางตอเนื่อง แต

ลูกคาผูกูกลุมเปาหมาย ยังคงมียอดการซ้ือผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตในปริมาณนอยเม่ือเทียบ

จากการปริมาณลูกคาเคลื่อนไหวดานสินเชื่อ ผลงานจังหวัดเพชรบุรีเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนใน

สังกัด ฝายกิจการสาขาภาคตะวันตก ดังนี้ 

ลําดับ สวนภาค 

ฐานขอมูล

จํานวนลูกคา

เคลื่อนไหว 

ลูกคาเงินฝากสงเคราะหชีวิต ** 

 รวมท้ังหมด 
(1) - (5) = 

(6) 

(5) / (1) = 

(7) 

(1) * 
(2) + (3) + (4) = 

(5) 
    

1 จังหวัดเพชรบุร ี 17,260 4,541 12,719 26.31 

2 จังหวัดกาญจนบุร ี 32,952 10,716 22,236 32.52 

3 จังหวัดสมุทรสงคราม 1,988 534 1,454 26.86 

4 จังหวัดสุพรรณบุร ี 43,508 11,617 31,891 26.70 

5 จังหวัดนครปฐม 19,066 6,459 12,607 33.88 

6 จังหวัดราชบุร ี 20,451 6,356 14,095 31.08 

7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 19,525 7,787 11,738 39.88 

8 จังหวัดสมุทรสาคร 4,906 628 4,278 12.80 

รวม 159,656 48,638 111,018 30.46 
      

แหลงท่ีมา : สํานักงานฝายกิจการสาขาภาคตะวันตก ปบัญชี 2561 
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จากขอมูลการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ของ

สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรีจะเห็นไดวา อัตราการการใชผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต มี

เพียงรอยละ 26.31 เทานั้น เปนสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนในสังกัดฝายกิจการสาขาภาค

ตะวันตก รวมท้ังมีแนวโนมลดลง ขอมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 เทากับรอยละ 27.52 ป ณ 31 

มีนาคม   พ.ศ. 2561 เทากับรอยละ 27.50 และป ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 เทากับรอยละ 26.31 

ทําใหสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี จําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธ เพ่ือสรางแนวทางในการ

ดําเนินงานท่ีมีเปาหมายอยางชัดเจน และตรงกับความตองการของลูกคาท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps), พฤติกรรม

และความพึงพอใจของลูกคาผูใชบริการ จึงจําเปนตองนํามาใชในการวางแผนกลยุทธท่ีจะสามารถ

เพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1ได 

จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาคนควาอิสระในหัวขอ “แนวทางการเพ่ิมยอด

ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกู จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาด ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร กรณีศึกษาสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี” 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ 

• การศึกษา 

• รายได 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 

• ผลิตภัณฑ (product) 

• ราคา (price) 

• ชองทางการจัดจําหนาย (place) 

• การสงเสริมการตลาด 

(promotion) 

• บุคลากร (people) 

• กระบวนการใหบรกิาร (process) 

• สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

(physical evident) 

 

แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงิน

ฝากสงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกู จาก

การศึกษาสวนประสมทางการตลาด

บริการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร กรณีศึกษา 

 ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

กมลภัทร นิยมนา (2559 : 20) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การ

กระทําของแตละบุคคลซ่ึงเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ การซ้ือ การใช และการประเมินผลการใช

สินคาหรือบริการ ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการซ้ือสินคาหรือบริการนั้น ๆ  

จากความหมายพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวา พฤติกรรม

ผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาการคิด ประกอบไปดวยงวดเวลา 

สิ่งเรา สิ่งกระตุน เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือ เลือกใช เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง

หรือผูเก่ียวของ 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2552) ไดกลาวถึงการวิเคราะหพฤติกรรมบริโภคในตลาดนั้นมี

ความสําคัญตอธุรกิจตาง ๆ เห็นไดจากองคกรจะอยูรอดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการเขาถึงลูกคาของ

องคกรอยางไร ดังนั้น การวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาดวยการใชเทคนิค 7 ประการ ในการทํา

ความรูจักลูกคาใหเขาใจมากข้ึน ซ่ึงประกอบไปดวย 1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (who) 2. ผูบริโภค

ซ้ืออะไร (what) 3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (why) 4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (who) 5.  

ผูบริโภคซ่ึงเม่ือไรจะซ้ือ (when) 6. ผูบริโภคจะซ้ือท่ีไหน (where)  7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (how)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (7PS) 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ไดกลาวถึงสวนประสมการตลาดบริการไววา เปนเครื่องมือ

ในการกําหนดกลยุทธดานการตลาดเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไวซ่ึงเครื่องมือ

นี้ถูกนํามาใชใหเขากับตลาดของสินคา ซ่ึงเรียกวา “สวนประสมการตลาด หรือ 4P” แตธุรกิจใน

ปจจุบันนั้นธุรกิจบริการเขามามีบทบาทการแขงขันในตลาดเปนอยางมาก ทํา ให “สวนประสม

การตลาด” ท่ีมีอยูไมเพียงพอตอกลยุทธของธุรกิจ ดังนั้นจึงเกิดสวนประสมการตลาดบริการข้ึนเพ่ือ

นําไปใชกําหนดแนวทางกลยุทธเพ่ือนําไปปฏิบัติตอธุรกิจ ประกอบดวย 7 ประเภท ไดแกผลิตภัณฑ

บริการ (The Service Product) การกําหนดราคาบริการ (Pricing the Services) การจัดจําหนาย 

(Place) การสื่อสารการตลาดบริการ (Promotion : Communication of the Services) บุคคล 

(People) กระบวนการในการใหบริการ (Processes) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ปจจัยท่ีทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

1. ดานพนักงานและการตอนรับ (ปณณวัชร พัชราวลัย : 2558) มีดังนี้ 

1.1 มีความรูและรูรอบในเรื่องของสินคา บริการ ผูบริหาร โครงสรางขององคกร 

นโยบายขององคกร ขอมูลขาวสาร ขอมูลของลูกคา และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายในองคกร 
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1.2 มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความม่ันใจในตนเอง และมีความคลองตัว แสดงถึงความ

กระตือรือรน สุภาพ จริงใจ ดูเปนธรรมชาติ การตางกายเรียบรอย สะอาด  

1.3  รางกายแข็งแรง ทาทางคลองแคลว สุขภาพอนามัยเปนสวนประกอบท่ีสําคัญผูท่ีมี

รางกายออนแอ มีโรคภัยมาเบียดเบียนอยูเสมอ ยอมเปนอุปสรรคในการทํางานและการพัฒนาตนเอง  

1.4  มีจิตสํานักในการตอนรับและบริการท่ีดี ชอบการใหบริการผูอ่ืน ยึดถือวาบุคคล

อ่ืนหรือผูมาติดตอถูกเสมอ ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและอยางตั้งใจ 

1.5  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีไมตรีจิต มีใจเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนใหความ

ชวยเหลือ เม่ือผูอ่ืนมีปญหาทุกขรอน สามารถรับฟงปญหาดวยความเห็นอกเห็นใจ 

1.6  เปนคนชางสังเกต มีปฏิภาณดี แกไขปญหาเฉพาะหนาได การพบปะหรือ

ประจันหนากันระหวางผูใหบริการกับผูท่ีมาติดตอ ยอมมีโอกาสหรือแนวโนมท่ีจะปะทะคารมกันได 

ความมีปฏิภาณ ไหวพริบดี สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได  

2.  ดานสถานท่ีประกอบการ ลักษณะของสถานท่ี ท่ีใหบริการท่ีดี ทําเลท่ีตั้งเดินทาง

สะดวก ไมแออัดในการเดินทาง สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ี การจัดปายบอก

หนวยงานท่ีลูกคาจะเลือกใชบริการในขณะรอรับบริการ สถานท่ีจอดรถสะดวกไมคับแคบจนเกินไป 

3.  ดานความสะดวกท่ีไดรับ ลูกคาจะรูสึกประทับใจ มีพนักงานท่ีคอยใหความสะดวกกับ

ลูกคาเพียงพอ มีความทันสมัยของอุปกรณเครื่องใชสํานักงานใหบริการกับลูกคา การใหคําแนะนํา

และชี้แจงผลประโยชนท่ีผูรับบริการควรจะไดรับ การใหความชวยเหลือเม่ือผูรับบริการไมเขาใจใน

บริการ 

4.  ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ ความทันสมัยตอขอมูลท่ีไดรับจากการบริการและ

ประโยชนของขอมูลท่ีผูรับบริการจะไดรับ การใหคําแนะนําตอบปญหาท่ีถูกตองชัดเจน การใหขอมูล

ท่ีเปนประโยชนตอลูกคารวมถึงรูปแบบการนําเสนอขอมูลท่ีงายไมคลุมเครือเขาใจตอการฟง 

5.  ดานระยะเวลาในการดําเนินการ การบริการท่ีมีการดําเนินการทีดี คือความรวดเร็วของ

การใหบริการในแตละครั้ง แตละเรื่อง การลดข้ันตอน หรืออนุโลมใหลูกคาในบางกรณี ลูกคาจะมี

ความรูสึกท่ีงายไมเสียเวลา การดําเนินการใหบริการดานตาง ๆ ท่ีไมทําใหลูกคาเสียโอกาสหรือ 

แนวคิดในการดําเนินงานสงเคราะหชีวิต 

เงินฝากสงเคราะหชีวิตเปนกรมธรรมการฝากเงินสงเคราะห  แบบคุมครองสินเชื่อแกลูกคา

ผูกูของธนาคาร เพ่ือการคุมครองชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามเง่ือนไขกรมธรรม ระยะเวลา

คุมครอง 1 ป จํานวนเงินทุนสงเคราะหสูงสุด 500,000 บาทตอราย สงชําระเปนรายป ครบกําหนด

แลวไมมีเงินคืน สามารถสงชําระหรือขอตออายุลวงหนา 2-5 ป (มีสวนลด) ไดจนถึงอายุ 70 ป

บริบูรณ 
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คุณสมบัติผูขอฝากเงินสงเคราะหและเง่ือนไขสําคัญกรมธรรม 

ผูฝากเงินสงเคราะหมีคุณสมบัติเปนลูกคาผูกูตามขอบังคับท่ีธนาคารกําหนด และคูสมรส 

อายุระหวาง 20-60 ปบริบูรณ สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเปนผูพิการ ท้ังนี้ กรมธรรมมีผล

บังคับโดยสมบูรณหลังจากระยะเวลารอคอย 90 วัน และธนาคารมีสิทธิโตแยงหรือคัดคานความไม

สมบูรณของสัญญา หรือบอกลางสัญญาไดภายใน 1 ป กรณีผูฝากเงินสงเคราะหเสียชีวิต ผูรับ

ประโยชนจะไดรับเงินผลประโยชนสวนท่ีเหลือหลังจากหักชําระหนี้ท่ีมีกับธนาคาร และหากกรมธรรม

ขาดผลบังคับ ตองขอฝากใหมเทานั้น 

 ระยะเวลาคุมครอง 

1. เริ่มใหความคุมครองตั้งแตธนาคารไดอนุมัติรับฝากเงินตามใบคําขอฝากเงินสงเคราะห

ของผูขอฝากเงินสงเคราะหเรียบรอยแลวโดยมีผลคุมครองยอนหลังไปยังเวลา 12.00น. ของวันท่ี

ธนาคารไดรับชําระเงินฝากสงเคราะห 2. คุมครอง 1 ป และสิ้นสุดความคุมครองเวลา 12.00 น. ของ

วันท่ีครบกําหนดตามท่ีระบุไวในกรมธรรม 

ผลประโยชน 

กรณีผูฝากเงินสงเคราะหเสียชีวิตหรือทุพพลถาวรสิ้นเชิง ผูรับประโยชนหรือผูฝากเงิน

สงเคราะหตามแตกรณี จะไดรับเงิน 100% ของเงินทุนสงเคราะหสวนท่ีเหลือหลังจากหักชําระหนี้ท่ีมี

กับธนาคาร 

 

วิธีการศึกษา 

ประชาชนท่ีใชในการศึกษาคือ ลูกคาผูกูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 17,260 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562) 

กลุมตัวอยางคือ ประชากรท่ีเปนลูกคาผู กูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี และคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางดวยการใชสูตรคํานวณ

ของทาโรยามาเน โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันท่ี รอยละ 95 และมีคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ี    

รอยละ 5 

จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 391 คน โดยผูวิจัยตองการมีคุณภาพ

ยิ่งข้ึนจึงเก็บขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซ่ึงแบงชั้นตามสํานักงานสาขาท้ังหมด 8 สาขาของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก

(Convenience sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ผูวิจัยใชแบบตอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลในครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนในการ

สรางเครื่องมือ ดังนี้ 
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1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจดานปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับการใช

ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ของลูกคาผูกู ของ ธ.ก.ส.สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี 

2. สรางแบบสอบถามเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ

ลูกคาผูกู จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร กรณีศึกษาสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีตอบแลวบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร 

แบบสอบถามเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกู 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ 

กรณีศึกษาสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี” ประกอบไดดวย 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (7PS) โดยเปน

แบบสอบถามแบบประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ 

สวนท่ี 3 ขอแนะนํา 

แบบสอบถามไดเก็บขอมูลจํานวน 400 คนจากลูกคาคาผูใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต

ท้ัง 8 สาขาเฉลี่ยจากจํานวนลูกคาผูใชบริการ ดังนี้ สาขาเพชรบุรี 56 คน สาขาชะอํา 73 คน       

สาขาทายางจํานวน 56 คน สาขาบานลาด 57 คน สาขาเขายอย 53 คน สาขาบานแหลม 39 คน 

สาขาเขาลูกชาง 28 คน สาขาแกงกระจาน 38 คน และเก็บขอมูลสัมภาษณจํานวน 50 คนของ

ธนาคารท้ังหมด 8 สาขา สาขาเพชรบุรี 5 คน สาขาชะอํา 9 คน สาขาทายาง 8 คน สาขาบานลาด 2 

คน สาขาเขายอย 8 คน สาขาบานแหลม 6 คน และสาขาแกงกระจาน 6 คน โดยนัดสัมภาษณ ณ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรของแตละสาขา 

โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ

ลูกคาผูกู ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูวิจัยไดใชเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 

: 102-103) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 

หมายถึง มาก คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50   ห ม า ย ถึ ง  น อ ย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 

วิธีการวิเคราะห 

ผูวิจัยประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือคํานวณหา

คาสถิติตางๆ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ สวนท่ี 1 เปนขอมูลพ้ืนฐาน เชน 

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายไดคํานวณหาคาความถ่ีและรอยละ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ศึกษาถึงคา

รอยละ คาเฉลี่ย ซ่ึงทําใหทราบถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต  สวนท่ี 

2 แบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (7PS) นํามาคํานวณหาคาความถ่ี คารอย
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ละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของลูกคาผูกูท่ีใชบริการเงินฝากสงเคราะห

ชีวิต   สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย 

ดานปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 232 คน    

คิดเปนรอยละ 58.0 และเพศชาย จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.0 ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.3 

รองลงมาคือ มีอายุ 31-40 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 อายุ 51-60 ป จํานวน 99 คน 

คิดเปนรอยละ 24.8 อายุต่ํากวา 31 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และอายุ 61 ปข้ึนไป 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 114 คน คิดเปนรอย

ละ 28.5 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเปน

รอยละ 17.0 และระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 30 คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 9,000 - 12,000 บาท จํานวน 156 คน คิด

เปนรอยละ 39.0 รองลงมา คือ รายไดตอเดือนต่ํากวา 9,000 บาท จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 

22.5 รายไดตอเดือน 12,001 - 15,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 รายไดตอเดือน 

15,001 - 20,000 บาท จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 รายไดตอเดือน 20,001 ข้ึนไป จํานวน 

18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ 4.47 0.56 มาก 

ดานราคา 4.48 0.61 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.46 0.89 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.32 0.66 มาก 

ดานบุคคล 4.69 0.52 มากท่ีสุด 

ดานกายภาพ 4.65 0.50 มากท่ีสุด 

ดานกระบวนการ 4.55 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.61 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของลูกคาผูกูธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
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4.52 (S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 (S.D. = 

0.52) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 (S.D. = 0.750) อยู

ในระดับมากท่ีสุด ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 (S.D. = 0.51) อยูในระดับมากท่ีสุด ดาน

ราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 (S.D. = 0.61) อยูในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 

(S.D. = 0.56) อยูในระดับมาก ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 (S.D. = 0.89) 

อยูในระดับมาก  ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 (S.D. = 0.66) อยูในระดับมาก     

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิต 

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตเปนขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางสามารถสรุปไดดังนี้ 

- สวนใหญลูกคาจะเปนลูกคาท่ีไมเคยซ้ือประกันชีวิตกับท่ีอ่ืน 

- ลูกคาเปนผูเลือกและตัดสินใจซ้ือเอง เนื่องจากตนเองเปนลูกคากับธนาคาร แตมีปรึกษา

จากครอบครัวซ่ึงรับรูการใชบริการดานสินเชื่อกับธนาคาร 

- การเลือกใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตท่ีอยูในรูปแบบประกันชีวิตของลูกคา 

สาเหตุการเลือกใชบริการจากการใชบริการดานสินเชื่อกับธนาคารและมีพนักงานสินเชื่อใหคําแนะนํา 

ชักชวนในการใชบริการโดย แจงถึงประโยชนในการทําประกันไวเพ่ือแบงเบาภาระลูกหลานในการ

ชําระหนี้หากตนเองเสียชีวิต ลูกคาตระหนักถึงการประกันความเสี่ยงในการชําระหนี้ของครอบครัว 

ลูกหลานในการมารับใชหนี้ของตนในอนาคต และเลือกใชบริการจากการตระหนักถึงคาใชจายในการ

จัดการศพเม่ือตนเองเสียชีวิตจึงเลือกใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตกับธนาคาร 

- ลูกคาพึงพอใจถึงพอใจมากในการใหบริการของพนักงานธนาคาร 

- คาเบี้ยประกันความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางเห็นวามีความเหมาะสมกับทุนประกันท่ี

ลูกคาไดรับ มีจํานวน 2 ตัวอยางจาก 50 ตัวอยางท่ีเสนอวาคาเบี้ยประกันแพงเกินไปควรมีเบี้ย

ประกัน 300บาทโดยใหความคุมครอง 100,000 บาท 

- แหลงขอมูลเก่ียวกับเงินฝากสงเคราะหชีวิต ลูกคาสามารถเขาถึงคือพนักงาน ท่ี

ครอบคลุมลูกคาท่ีมาใชบริการดานสินเชื่อ มีตัวอยาง จํานวน 6 ตัวอยางท่ีทราบขอมูลจากโบรชัวหรือ

ปายประชาสัมพันธของธนาคารโดยจะตองเดินทางมาถึงธนาคารถึงจะสามารถเขาถึงแหลงขอมูล

ผลิตภัณฑได และมีตัวอยาง จํานวน 2 ตัวอยางท่ีสามารถหาขอมูลผลิตภัณฑเงินฝากดวยตัวเองโดย

ใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทของตนเอง 

- ความเหมาะสมของความคุมครองของกรมธรรม กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเห็น

ตรงกันวามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในความคุมครอง หลักเกณฑความคุมครองท่ีทราบจาก

พนักงานผูใหบริการไดรับทราบตรงกับความคุมครองจริง มีจํานวน 2 ตัวอยางท่ีเล็งเห็นถึง
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ความสําคัญของระยะเวลารอคอยของกรมธรรมอยากใหมีการลดระยะเวลารอคอยเพราะตนเองเปน

ลูกคาท่ีใชบริการดานสินเชื่อและมีการไถถามเก่ียวกับสุขภาพเบื้องตนแลว 

-  ชองทางในการจายเบี้ยประกัน การตออายุประกัน ลูกคามีความสะดวกในการเขามาใช

บริการกับธนาคารเนื่องจากตนเองมีธุรกรรมดานการเงินกับธนาคารอยูแลว และพนักงานดานสินเชื่อ

ไดมีการติดตอสื่อสาร มีการแจงขาวสารอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ลูกคายังตองการชําระเงินผาน

รานสะดวกซ้ือใกลบาน ลูกคายังตองการการแจงเตือนในการครบกําหนดชําระตออายุกรมธรรมผาน

ทางโทรศัพท เนื่องจากการแจงเตือนผานจดหมายท่ีสงผานทางไปรษณียในพ้ืนท่ีไกลจากตัวเมือง

เทศบาลมีความลาชาในการจัดสง ทําใหไมสามารถมาชําระเงินตอกรมธรรมไดทันเวลา นอกจากนี้

ลูกคายังตองการใหธนาคารอนุญาตใหลูกคาสามารถฝากเงินกับพนักงานดานสินเชื่อท่ีมีการลงพ้ืน

ทํางานอยางตอเนื่องมาชําระเงินตอกรมธรรมได 

- การสงเสริมการตลาดลูกคาสนใจในการไดรับสวนลดโดยการใหสวนลดอยางตอเนื่องใน

การตออายุกรมธรรมในทุก ๆ ป เนื่องจากปจจุบันลูกคาจะไดรับสวนลดในปแรกท่ีใชบริการ และยังมี

ลูกคาสนใจในการใหของแถมเปนเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนเปนการจับรางวัลโดยเฉพาะลูกคาท่ีใช

บริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตเทานั้น 

- เหตุผลท่ีทําใหทานไมสามารถตออายุกรมธรรม โดยไดสัมภาษณจากลูกคาท่ีเคยใชบริการ

ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตแต ขาดการชําระเบี้ยประกันตออายุกรมธรรมโดยไดรับเหตผุลจาก

รายไดท่ีไมแนนอน ทําใหมีเงินไมพอชําระ และการแจงเตือนท่ีไมทันเวลาในการชําระเงิน  

- ขอเสนอแนะในการใหบริการ อยากใหขยายการใหบริการถึงลูกคาท่ีไมไดใชบริการดาน

สินเชื่อ การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ ความตรงไปตรงมาในการแจงขอมูล 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา “แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกู 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา

สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี” มีประเด็นดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ลูกคาท่ีไดจากการสัมภาษณลูกคาผูใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตกับธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปเปนแนวทางการเพ่ิมยอด

ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของลูกคาผูกูตามประเด็นสวนประสมการตลาดท่ีมีระดับความพึง

พอใจจากลูกคาตอบแบบสอบถามท่ีมีความสอดคลองกับผูตอบแบบสัมภาษณดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา โดยผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต เปนผลิตภัณฑท่ีใชใน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เหมือนกันท่ัวประเทศ มีสํานักเงินฝากสงเคราะหชีวิต
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เปนหนวยงานท่ีกําหนดและสามารถปรับเปลี่ยนแกไขในรูปแบบของกรมธรรม ความคุมครอง 

ระยะเวลาในการความคุมครองและระยะเวลารอคอย การใหบริการหลังการขาย การปรับเบี้ย

ประกันภัย  โดยตองดําเนินงานตามข้ันตอน จากสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแจงปญหาและนําเสนอ

ผลการวิจัยท่ีมีผลชัดเจน เพ่ือเขาสูระบบการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคาและ

เพ่ือสรางระดับความพึงพอใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ

พัฒนาดานชองทางการจัดจําหนายท่ีเปนพนักงานธุรการของแตละสาขา โดยการสรางแบบการ

ประเมินท่ีมีมาตรฐานการประเมินเก่ียวกับจุดการใหบริการลูกคาผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต 

เก่ียวกับท่ีจอดรถชองพิเศษ จุดบริการท่ีมีการแยกชัดเจนสําหรับลูกคาท่ีมาติดตอประสานงาน

เก่ียวกับเงินฝากสงเคราะหชีวิต เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใหขอมูลและการขายประกัน  

ดานการสงเสริมการตลาด สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสามารถจัดโครงการสงเสริมการตลาด

ท่ีมีความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีการจัดใหมีสวนลดปกติท่ีมีใหกับลูกคายังสามารถใชไดตามปกติ 

สวนของแถมสามารถจัดหางบประมาณสงเสริมการตลาด การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ สํานักงาน ธ.

ก.ส.จังหวัดสามารถติดตอประสานงานผานสื่อตางๆ ไดแก วิทยุกระจายเสียงของหมูบาน 

หนังสือพิมพทองถ่ินมีการซ้ือบล็อกในการโฆษณาและการใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑเงินฝาก

สงเคราะหชีวิต ปายประชาสัมพันธการจัดโครงการวันมอบรักกับ ธ.ก.ส.ในพ้ืนท่ีรวมงานเพ่ือ

ประชาสัมพันธในงานเทศกาลของแตละจังหวัด และสื่อออนไลนท่ีมีตนทุนต่ํามีการแชรสราง 

Keyword เพ่ือสรางการจดจําไดงาย   

ปจจัยความสําเร็จ  

1. การมุงสูเปาหมาย(focus)การมุงผลสัมฤทธิ์ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานผลิตภัณฑ

เงินฝากสงเคราะหชีวิตโดยอาศัยทัศนคติทางบวกของผูปฏิบัติงานในระดับสาขาและจังหวัด 

2. ความรูความเขาใจ (knowledge) ความรูความเขาใจในผลิตภัณฑซ่ึงเปนองคประกอบ

สําคัญท่ีมีความจําเปนของผูปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนการทํางาน โดยการอบรมข้ันตอนกระบวนการ

ในการทํางานอยางละเอียด มีคูมือท่ีสามารถใชปฏิบัติงานไดจริง 

3. ทักษะการขาย (skill) ทักษะผูใหบริการในข้ันตอนการขาย ท่ีจะสรางความประทับใจ

ใหกับลูกคาเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ซ่ึงสามารถกระตุน

ผูปฏิบัติงานโดยการใหรางวัล  

4 การควบคุม (control) การควบคุมภายในท่ีดี การควบคุมระยะเวลาในการดําเนินงาน

และการควบคุมงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมการผลิตภัณฑเงินฝาก

สงเคราะหชีวิตระดับจังหวัด  
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แผนกิจกรรม 

จากผลการศึกษาผูวิจัยเลือกท่ีจะแกไข ในสวนงานการปฏิบัติงานระดับจังหวัดโดยแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือวางแผนและขับเคลื่อนดานการตลาดเชิงกลยุทธระดับจังหวัดจะสามารถแกไขได2 

ดาน คือดานชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด โดยสามารถสรุปแผนกิจกรรมไดดังนี้ 
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แผนกิจกรรมในการดําเนินงานผลิตภัณฑสงเคราะหชีวิต  

แผนงาน

กิจกรรม 

การประชุมรวมประจําปพนกังาน       ธ.

ก.ส. จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการอบรมใหความรูพนักงาน กิจกรรมเดินตลาด การมอบรางวัลสุดยอดนักขาย 

 
วัตถุประสงค - แตงตั้งคณะกรรมการเงินฝากสงเคราะห

ชีวิต ระดับจังหวัด 

- สรางความเขาใจผลติภณัฑของ

พนักงาน 

- ฝกทักษะการขายของ

พนักงาน 

- สรางขวัญกําลังใจการทํางาน 

  
- แจงกําหนดการการดําเนินงานสงเคราะห

ชีวิตใหกับพนักงานทราบ 

- เพ่ิมทักษะการขายของพนักงาน นําเสนอผลิตภัณฑ

สงเคราะหชีวิต 

- กระตุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน 

 
  กําหนดเปาหมายรวมกัน - สรางทีมงานระบุเปาหมายทีม - สํารวจขอมูลลูกคา เพ่ือ

การโฆษณา 

  

 
เปาหมาย

ปริมาณ 

- อัตราการเขาถึงผลิตภัณฑ 80% - ผลงานเดือนละ 150 กรมธรรมตอ

สาขา 

- เก็บขอมูลลูกคา 50 ราย

ตอคน 

- 3 ลําดับของพนักงานท้ังจังหวัด 

 
เปาหมาย

คุณภาพ 

- ลูกคาเขาใจรายละเอียดผลติภณัฑ 

- คูมือการปฏิบัติงานสงเคราะหชีวิต 

พนักงานรับรูถึงข้ันตอนการดําเนินงาน 

-พนักงานมีความมั่นใจในศักยภาพของ

ตัวเอง 

พนักงานมีความรูความเขาใจผลิตภัณฑ

เพ่ิมทักษะการขาย 

เพ่ิมทักษะการขายในพ้ืนท่ี

จริง 

ติดประชาสัมพันธยกยองสุดยอดนักขาย

ประจําเดือน บอรดประชาสมัพันธ 

 
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 20,000 บาท 15,000 บาท          10,000 บาท (เงินรางวัล) 

ผูรับผิดชอบ สนง.ธกส.จังหวัดเพชรบุร ี - วิทยากรภายใน ทีมงาน สงช.(สวนงาน

เจาของผลติภณัฑ 

- วิทยากรภายนอกผูชํานาญทักษะการ

ขาย  

- สนง.ธกส.จังหวัดเพชรบุร ี

- หัวหนาการเงิน 

- พนักงานการเงินและ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ 

-พนักงานธุรการ 

-คณะกรรมการเงินฝากสงเคราะหชีวิต 

ระดับจังหวัด 
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แผนฉุกเฉิน 

 จากแผนกิจกรรมในการดําเนินงานเงินฝากสงเคราะหชีวิต เพ่ือใหบรรลุเปาหมายยังมีปจจัยเสี่ยง จึงจําเปนตองมีแผนฉุกเฉินในการแกไขปญหาดังนี้  

 

  

ปจจัยเส่ียง การดําเนินกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  
ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย ปรับเปลี่ยนชองทางการนําเสนอผลิตภัณฑ 15,000 บาท ดีเจประจํา สนง.ธ.ก.ส.

จังหวัด.เพชรบุร ี

 

  จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดผานเทคโนโลยีเชน live 

สด ผานเฟสบุค ในกลุมสาธารณเพ่ือประชาสัมพันธ

สงเคราะหชีวิตของธนาคารในการจัดรายการวิทยุ

พ้ืนท่ี 

  ผูจัดการสาขา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงานไมเพียงพอ ใช social network ในการโฆษณาถึงกลุมเปาหมาย 5,000 บาท พนักงานการเงินและสินเชื่อ 
 

 
ติดปายโฆษณาในชุมชนเพ่ือการจัดกิจกรรมสงเสริม

การตลาดในงานประจําปของชุมชนตางๆในพ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบุรี 

20,000 บาท จางรานปายในพ้ืนท่ี  
 

      

คณะกรรมการเงินฝาก

สงเคราะหชีวิตระดับจังหวัด  
งบประมาณไมเพียงพอ จัดประชุมผูจัดการสาขาในสังกัดเพ่ือหารือในการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

เฉพาะสวนท่ีไม

เพียงพอ 

ผูจัดการสาขา 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงประโยชน 

1. ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบสวนงานในการวางแผนผลิตภัณฑสามารถนําผลการวิจัยดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา เพ่ือนํามารวมการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตได 

2. ดานชองทางการจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด  ผูบริหารระดับ ธ.ก.ส.จังหวัด

สามารถจัดโครงการสงเสริมการตลาดรวมกับโครงการสงเสริมดานเงินฝากอ่ืนท่ีมีการดําเนินการเปน

ประจํา ตามบริบทของแตละพ้ืนท่ีไดอยางจริงจัง  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนครอบคลุมท้ังภูมิภาค เพ่ือ

นํามาสรางเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถใชไดและเปนแบบเดียวกันท้ังภูมิภาค 

2. ควรนําผลการศึกษามาวางแผนการตลาดกอนการดําเนินงานจริง 

 

เอกสารอางอิง 

กมลภทัร นิยมนา (2554), ปจจัยในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในเขตเทศบาลนคร 

นครราชสีมา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กาญวิตรี งานพริ้ง(2551), ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูใชรถยนตในจังหวัด

เชียงใหมในการตัดสินใจซ้ือประภันภัยภาคสมัครใจ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กาญนพร บุญเกิด(2558), การรับรูภาพลักษณองคกรและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด

ปทุมธานี, บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปณณวัชร พัชราวลัย (2558), ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการและการรับรูภาพลักษณธนาคาร

เฉพาะกิจท่ีสงผลตอความภักดีในการใชบริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร, 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552), การตลาดบริการแนวคิดและกลยุทธ, พิมพครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ ; 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2552), 6W และ 1H เทคนิค7 ประการสําหรับการวิเคราะหลูกคา, เชียงใหม; 

เชียงใหมนิวส 
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สุภาวรรณ ชัวทววีุฒิกุล (2555), พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการออนไลนแบบรวมกลุมกันซ้ือบน

เว็บไซต ENSOGO ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร, สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี , ขอมูลผลงานผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ประจําป 2560 – 

2562, จังหวัดเพชรบุรี 

 



 

244 

 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการออกแบบแบนเนอรบนเว็บไซต  

เพ่ือการโฆษณาการจัดฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น 

Guidelines for optimizing website banner design for  

advertising short courses 

 

ชัชชัย หวังวัฒนา0

1* และกิตตินันท พันธุมสุต1

2 

Chatchai Wangwiwattana1* and Kittinand Bandhumasuta2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาองคประกอบศิลปของแบนเนอรบนเว็บไซตโดยทดสอบปจจัย 3 ปจจัยคือ  การ

ออกแบบดึงความสนใจโดยใชภาพเคลื่อนไหว (attention-getting), ออกแบบโดยใชใบหนาเปน

องคประกอบ (incorporating a human face) และ องคประกอบโดยรอบโฆษณา (contextual) โดย

วัดผลตัวแปรตาม 3 ตัวดังนี้ การจดจําไดของสินคา (recognition and product recall), การรับรูดาน

ประโยชนของสินคา (perceived usefulness), การพิจารณาซ้ือ (product evaluation) ศึกษาโดยวิธี

เชิงปริมาณ แบงตัวแปรตนออกเปน 8 กลุม กลุมละ 30 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น ท้ังสิ้น 240 ตัวอยาง โดยผล

การศึกษาพบวา แบนเนอรท่ีตั้งอยูในเว็บไซตท่ีมีความเปนระเบียบและมีความหนาแนนต่ํามีผลตอการ

จดจําไดของสินคา สวนการออกแบบแบบดึงความสนใจโดยใชภาพเคลื่อนไหวและองคประกอบโดยรอบ

โฆษณาท่ีมีความหนาแนนของเนื้อหาสูง  มีผลตอการการรับรูดานประโยชนของสินคา และพิจารณาซ้ือ 

สูงอยางมีนัยสําคัญแตเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 

 

คําสําคัญ: ดึงความสนใจโดยใชภาพเคลื่อนไหว, แบนเนอร, การออกแบบดึงความสนใจโดยใช

ภาพเคลื่อนไหว, ออกแบบโดยใชใบหนาเปนองคประกอบ, การจดจําไดของสินคา, การรับรูดาน
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Abstract 

This paper studies the effectiveness of the banner art elements which are 

attention-getting animation, incorporating a human face, and contextual elements (dense 

and light contents around the banner) to three factors: product recognition and recall, 

perceived usefulness, and product appealing. The study used quantitative research 

methodology on 8 groups of primary variables. We use 30 subjects for each group. 

Overall, 240 subjects used in this study. The study has shown that the banner located 

on an organized website affects higher product recognition and recall. Drawing attention 

by using animation and incorporating a face context can significantly affect perceived 

product benefits and product appealing, however, it does not change drastically. 

 

Keywords: banners, artistic elements, attention-getting, incorporating a human face, 

contextual, perceived usefulness, product appealing 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

องคกร UBitTech (บริษัทสมมุติ) ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ การฝกอบรม โดย มีบริการ

ฝกอบรมทางดานเทคโนโลยี ท้ังแบบออนไลน และออฟไลน ในยุคสมัยของ digital disruption องคกร

แหงนี้จําเปนตองขยายตลาดไปสูกลุมบุคคลท่ัวไป และ SME ท่ีตองการนําองคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี

ไปใชเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ ตองการเขาถึงกลุมลูกคาดวยการทําโฆษณาผานทางชองทางออนไลนมากข้ึน 

ดังนั้น องคกรแหงนี้จึงตองการทราบวา องคประกอบศิลปท่ีมีอยูในแบนเนอรมีผลตอทัศนคติของผูบริโภค

หรือไม ถามีผลจะมีผลอยางไร และองคประกอบศิลปแบบใดท่ีชวยดึงความสนใจของผูคนใหเขาเขามาสู

เสนทางการเดินทางของผูบริโภคได (customer journey) เพ่ือสุดทายแลวจะทําใหเกิดการสมัครเรียนใน

ท่ีสุด ดังนั้น ผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาในประเด็นนี้  

ผูวิจัยพบวาองคประกอบของแบนเนอรโฆษณา ในอดีตมักใชการวัดดวยเพียงตัวแปรท่ีเก่ียวของ

กับผลลัพธสุดทายเทานั้น โดยไมไดแบงแยกองคประกอบปจจัยภายในของแบนเนอรวามีผลกระทบตอ

ผูบริโภคทางจิตวิทยาอยางไร ในชวงหลังงานวิจัยทางดาน จิตวิทยาปญญา (cognitive psychology) ท่ี

เนนการศึกษาทางดานประสาทสัมผัสและการประมวลผลขอมูลของมนุษย ไดมีการศึกษาและพบวา

เนื้อหาท่ีเปนรูปภาพและตัวอักษรมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย (Childers, Houston, 1984; 
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Lutz, Lutz,1976; Milgram,1967; Mowen, 1988) ซ่ึงนั่นอาจหมายความวาแบนเนอร โฆษณาท่ี

ประกอบไปดวยรูปภาพและขอความอาจมีผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยดวยเชนกัน  

ดังนั้น ในการศึกษาชุดนี้จึงคัดเลือกองคประกอบศิลปท่ีเก่ียวของกับประสาทสัมผัส และการ

ประมวลผลของมนุษย และนํามาศึกษาซ่ึงทดลองในขอบขายของการออกแบบแบนเนอรของหลักสูตร

ระยะสั้น  โดยการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกใชองคประกอบศิลปทางดานปญญา (cognitive) 3 ประการ ไดแก 

(1) การออกแบบดึงความสนใจโดยใชภาพเคลื่อนไหว (attention-getting) (2) ออกแบบโดยใชใบหนา

เปนองคประกอบ (incorporating a human face) (3) องคประกอบโดยรอบโฆษณา (contextual)  

ท้ังนี้ในสวนผลสัมฤทธิ์หรือความสําเร็จของโฆษณานั้น ผูวิจัยเลือกท่ีจะวัดคาประสิทธิผลของสื่อแบนเนอร

ดวยตัวแปร 3 ดาน คือ (1) การจดจําไดของสินคา (product awareness) (2) การรับรูดานประโยชนของ

สินคา (perceived usefulness) (3) การพิจารณาซ้ือ (product evaluation) 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือทราบถึงการออกแบบแบนเนอรบนเว็บไซตผานทางชองทางออนไลนทางดาน เนื้อหาและ

การออกแบบ ท่ีมีผลตอหลักสูตรระยะสั้นทางดานเทคโนโลยี 

2. เพ่ือวิเคราะหความสําคัญของรูปแบบโฆษณาออนไลนดานการออกแบบท่ีมีผลใน การตัดสินใจ

เลือกเขาศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นทางดานเทคโนโลยี 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

งานศึกษาวิจัยทางดานการสื่อสารและการโฆษณาไดนําแนวคิดจิตวิทยาปญญานี้มาศึกษา

รวมกับวิธีการโฆษณาโดยแบงกลุมออกเปน 3 กลุมใหญ คือศึกษาทางดานองคประกอบท่ี ดึงความสนใจ 

(attention-getting) องคประกอบศิลปสื่ออารมณ(emotion) และองคประกอบรอบ ๆ (context) สื่อ

โฆษณานั้น แตในระยะหลังขอมูลขนาดใหญ (Big Data) สามารถเชื่อมโยงและติดตามพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไดท้ังเสนทาง ในการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้จะใชวิธีพิจารณาหัวขอของการศึกษาดวยวิธีขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) โดยใชเครื่องมือของ Google ท่ีเรียกวา Google Trend และในครึ่งหลังของ

การศึกษาจะเปนการศึกษาทางดวยวิธีการทางปริมาณ สรางรูปตนแบบและทําการวิเคราะหผล 

2.1 อุปกรณดึงดูดความสนใจ (Attention-getting device)  

เทคนิคในการทําโฆษณามีออนไลนมีรูปแบบอยูหลายวิธีแตวิธีท่ีไดรับความนิยมวิธีหนึ่งคือ

เทคนิคท่ีเรียกวา อุปกรณดึงดูดความสนใจ (Attention-getting device) โดย  อุปกรณดึงดูดความสนใจ 
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คือการออกแบบองคประกอบท่ีมีสวนของการเรียกรองความสนใจ เชน ขนาด รูปแบบ และการ

เคลื่อนไหว โดยองคประกอบท่ีมีขนาดใหญจะดึงความสนใจมากกวาองคประกอบท่ีมีขนาดเล็ก สีท่ี

ฉูดฉาดสะดุดตา และมีคอนทราสสูง (high contrast) จะเรียกความสนใจ และดึงสายตาไดมาก และการ

ขยับเคลื่อนไหวจะมีความดึงดูดความสนใจมากกวาภาพนิ่ง Baron, Brouwer, and Garbayo (2014) 

พบวาโฆษณาท่ีมีขนาดใหญและใชสื่อมัลติมีเดียท่ีหลากหลายสามารถจะสรางการรับรูแบรนดและการ

จดจําไดของสินคา (recognition and product recall) อยางไรก็ดี จุดเรียกความสนใจอาจสงผล

กระทบทางดานลบ ผลการศึกษาของ Goldstein และคณะ (2014) พบวา  การสื่อลักษณะนี้อาจจะให

ผูบริโภครูสึกถูกลวงละเมิดและนารําคาญ โดยผลกระทบของท้ังสองอยางนี้มีผลตรงกันขามกับผล

ทางดานการตั้งใจซ้ือ (buying attention)  ดังนั้น การใชเทคนิคการเรียกความสนใจ ควรจะทําก็ตอเม่ือ

ตองการใหลูกคาจดจําไดสิ่งตาง ๆ เทานั้น และไมควรใชเพ่ือในการปรับทัศนคติ 

2.2 ใบหนาในสื่อโฆษณา และความมีอารมณรวม ท่ีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค  

เปนท่ีทราบดีวา เปลือกสมองสวนการเห็น (visual cortex) ของมนุษยมีขนาดใหญและใช

พลังงานสมองสูงมากท่ีสุดสวนหนึ่ง นอกจากเปลือกสมองสวนมองเห็น นั้นยังมีสวนเขตรับรูหนาในรอย

นูนรูปกระสวย (fusiform face area, FFA)  มีวัตถุประสงคการจดจําใบหนา สมองสวนนี้ทําใหมนุษยมี

ความสามารถในการ สังเกต จดจําใบหนาไดอยางรวดเร็ว และแมนยํา มากกวาการตีความวัตถุชนิดอ่ืน 

(Kanwisher, McDermott, & Chun, 1997) อีกท้ังรอยนูนรูปกระสวยนี้ยังอยูใกลกับ อะมิกดะลา 

(amygdala) ซ่ึงเปนศูนยอารมณของสมอง (LeDoux, 1992) ดังนั้น ใบหนาจึงมีมักจะมีการเชื่อมโยงกับ

อารมณของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้มนุษยจึงมีความสามารถในการสื่อสารอารมณผาน

ใบหนา (facial expression recognition) ไดในระดับจิตใตสํานึก เชน ใบหนาท่ียิ้มแยม สื่ออารมณแหง

ความสุข และผูรับสารมักจะไดรับการเนี่ยวนําดานอารมณแหงความสุขนี้ดวย ฉะนั้น นักการตลาดจึง

เลือกใชใบหนาในการสื่อสารโฆษณาอยูบอยครั้ง 

อารมณและการมีสวนรวม (engagement) ในการออกแบบโฆษณาออนไลนท่ีเปดโอกาสให

ผูบริโภคเขามามีสวนรวมท้ังทางดานอารมณ สงผลใหผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะมีทัศนคติท่ีดีและสงผลกับ

การซ้ือสินคาและบริการมากข้ึน จากการศึกษาของ Eckler and Bolls (2011) พบวาอารมณมีสงผล

กระทบทางดานดี Belanche, Flavi an, and Perez-Rueda (2017) ศึกษาดานสรางอารมณรวมก็มีผล

การสรางทัศนคติ โดยเฉพาะอยางยิ่งอารมณท่ีมีความซับซอนอยาง เชน อารมณขําขัน ก็มีผลตอทัศนคติ

ท่ีดีเชนกัน จากการศึกษาของ Campbell และคณะ(2017) และ  Teixeira, Wedel, and Pieters 
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(2012) พบวาผูบริโภคไมเพียงถูกโนมนาวไดดวยความรุนแรงของอารมณเทานั้น แตจากเนื้อหาท่ีมี

หลากหลายอารมณอยูภายในโฆษณาเดียวกันดวย  

2.3 องคประกอบรอบ ๆ ส่ือโฆษณา (ads’ context)  

ไมเพียงแตตัวสื่อโฆษณาเทานั้นท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมและทัศนคติท่ีมีตอสินคาและบริการ 

แตองคประกอบรอบ ๆ โฆษณากลับมีผลเชนเดียวกัน เชน การออกแบบของเว็บไซตท่ีจะนําแบนเนอร

เขาไปติดตั้ง เว็บไซตท่ีมีความสะอาดและไมมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสื่อโฆษณามักจะไดรับการรับรูท่ีดีตอ

โฆษณานั้นดวย (Kim 2018) ความสอดคลองกันขององคประกอบของสื่อโฆษณา เชนความซับซอนของ

แบนเนอรและองคประกอบรอบ ๆ สงผลกระทบท่ีดีในการรับรูมากกวาการออกแบบท่ีไมมีการสอดคลอง

กันระหวางองคประกอบทางศิลปในแบนเนอรนั้นๆ (Yoo 2009, Chun et al. 2014).  แมวาโฆษณานั้น

จะไดรับการแสดงผลบอยครั้ง แตการศึกษาของ Yaveroglu และ Donthu (2008) พบวาการรับรูดาน

ความรูสึกลวงเกินลดลง ในเว็บไซตท่ีสะอาดตาและเนื้อหาของเว็บไซตไมมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับ

โฆษณานั้น 

การจดจําไดของสินคา (recognition and product recall), การรับรูดานอรรถประโยชน 

(perceived utility) และ การพิจารณาซ้ือ (product evaluation) คือ 3 สถานะของการเดินทางใน 

เสนทางการเดินทางของผูบริโภค (Customer Journey) ในโมเดล AIDA ของ E. St. Elmo Lewis 

ประกอบไปดวย attention, interest, desire and action ซ่ึงกอนท่ีผูบริโภคจะมาเปนลูกคา การ

ชวยเหลือผูบริโภคใหผานข้ันตอนตั้งแตการจดจําไดของสินคา จนถึงข้ันตอนของการซ้ือสินคาจําเปนตอง

ไดรับการชวยเหลือจากเจาของกิจการดวยวิธีทางทางการตลาดอยางตอเนื่อง จากการศึกษาของ Tsui 

(2012) พบวาสื่อโฆษณามีประสิทธิภาพในการโนมนาวผูบริโภคใหมีการรับรูถึงคุณภาพของสินคาและ

ชวยเพ่ิมโอกาสการเต็มใจซ้ือสินคานั้น (willingness to pay) จากการศึกษาของ Chi, Yeh, และ Tsai 

(2011) พบวา (1) การรับรูมูลคามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผูโฆษณา (2) ผูโฆษณามีผลกระทบอยาง

มีนัยสําคัญตอความตั้งใจซ้ือ (3) การรับรูมูลคามีผลกระทบตอความตั้งใจซ้ืออยางมีนัยสําคัญ  สื่อโฆษณา

ท่ีมีองคประกอบดีจะมีอิทธิพลเชิงบวกตอการตั้งใจซ้ือ และการองคประกอบดานการออกแบบ (creative 

elements) มีผลกระทบตอทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนั้น การคนหาการออกแบบท่ี

เหมาะสม จะชวยนําผูบริโภคเขาสูกระบวนการของของการเดินทางของผูบริโภคและอาจสงผลกระทบ

ตอการสื่อสารตอผูบริโภคท้ังทางดาน ทัศนติท่ีมีตอสินคา แบรนด และพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือไดใน

ภายหลัง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษานี้จะใชวิธีการเก็บขอมูลจะเปนแบบวิจัยเชิงปริมาณและผลจากการใชเครื่องมือ Big 

Data โดย ผูศึกษาไดดําเนินตามระเบียบวิธีดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การทบทวนวรรณกรรม และงานศึกษาท่ีเก่ียวของกับ การออกแบบแบนเนอรบนเว็บไซตท่ีมี

ผลตอทัศนะคติของผูบริโภค  

2) ศึกษาและคัดกรองหัวขอหลักสูตรระยะสั้นทางดานเทคโนโลยี ท่ีมีแนวโนมจะไดรับความ

สนใจตอกลุมเปาหมาย  ความจําเปนท่ีตองศึกษาเรื่องนี้ เพราะในการทําการวิจัยข้ันทดลองในลําดับข้ัน

ตอไปนั้นจะไมเกิดผลการทดลองท่ีมีประสิทธิภาพไดเลย หากเรื่องท่ีคัดเลือกมาเปนเรื่องท่ีไมไดรับความ

สนใจ หรือ แมแตไดรับความสนใจตอคนเฉพาะกลุม  จึงตองศึกษาหาสิ่งท่ีเปนกลางและไดรับความนิยม

จากคนหมูมาก เพ่ือท่ีจะทําใหม่ันใจไดวา การทดลองในลําดับตอไปจะไดผลการทดลองท่ีเท่ียงตรง 

นาเชื่อถือ และ ไมเบี่ยงเบนจากอคติใด ๆ 

โดยวิธีการคนหานั้น เริ่มจากคนหาแนวโนมความสนใจจากคําสําคัญสองรอบ รอบแรกเพ่ือ

กําหนดขอบเขตของหลักสูตร เชน “เรียนออนไลน” เพ่ือใหเห็นแนวโนมของหัวขอท่ีบุคคลท่ัวไปตองการ

ศึกษาเลาเรียนออนไลนเปนหัวขอลักษณะใด สวนหลักสูตรท่ีไมสามารถเรียนแบบออนไลนไดจะถูกตัดท้ิง

จากการศึกษา เม่ือไดหัวขอท่ีกําลังเปนท่ีสนใจของกลุมเปาหมายแลว จึงนําคําเหลานั้นมาคนหารอบสอง 

เพ่ือกําหนดหลักสูตรใหแคบเพียงพอท่ีจะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ถาคําสําคัญรอบแรกคือ 

“เรียนโฆษณา ออนไลน” คํานั้นอาจสื่อสารไดไมชัดเจน แต “เรียนยิงโฆษณาผาน Facebook” มีความ

เปนไปไดในการสื่อสารท่ีเขาใจงายกวามาก  การสื่อสารท่ีแคบและตรวงจุดจะสื่อสารไดดีกวาการสื่อสาร

แบบกวางเกินไป (Altstiel, Grow, Jennings, 2010)  จากนั้นเม่ือไดหัวขอมีแนวโนมท่ีไดรับความสนใจ

มากท่ีสุดแลว จึงนําหัวขอนั้นมาใชในกระบวนการสรางแบนเนอรบนเว็บไซต 

3) เม่ือไดหัวขอท่ีมีแนวโนมเปนท่ีนาสนใจของกลุมเปาหมายแลว จึงดําเนินการออกแบบแบน

เนอรตนแบบ โดยการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรตามท้ังสิ้น 3 ตัว จึงออกแบบแบนเนอรตนแบบใหมีจํานวน

ครอบคลุมท้ัง 3 ตัวแปร โดยใชกระบวนการศึกษาท่ีเรียกวา Full Factorial Design จึงไดจํานวนแบบ

ท้ังสิ้น 8 แบบ (2x2x2) แบงเปน แบบของแบนเนอรจํานวน 4 แบบ ซ่ึงวางในสิ่งแวดลอมแตกตางกัน 2 

แบบ  

ตัวแปรท่ี 1 ดาน การออกแบบดึงความสนใจโดยใชภาพเคลื่อนไหว (attention-getting) มี 2 

ทางเลือกคือใชภาพเคลื่อนไหวและไมใชภาพเคลื่อนไหว  
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ตัวแปรท่ี 2 ออกแบบโดยใชใบหนาเปนองคประกอบ (incorporating a human face)  มี 2 

ทางเลือกคือมีใบหนาเปนองคประกอบและไมมีใบหนาเปนองคประกอบ  

ตัวแปรท่ี 3 องคประกอบโดยรอบโฆษณา (contextual)  ประกอบไปดวยเว็บไซตท่ีมีความ

หนาแนนและเว็บไซตท่ีมีความสะอาด (ไมหนาแนน) 

 

โดยสรุปแบนเนอรโฆษณาท้ัง 8 แบบท่ีใชในการศึกษามี ดังนี้  

 

(1) ไมหนาแนน+ไมมีหนา+ไมเคลื่อนไหว, (2) ไมหนาแนน+มีหนา+ไมเคลื่อนไหว, (3) ไม

หนาแนน+ไมมีหนา+เคลื่อนไหว, (4) ไมหนาแนน+มีหนา+เคลื่อนไหว, (5) หนาแนน+ไมมีหนา+

ไมเคลื่อนไหว, (6) หนาแนน+มีหนา+ไมเคลื่อนไหว, (7) หนาแนน+ไมมีหนา+เคลื่อนไหว, (8) 

หนาแนน+มีหนา+เคลื่อนไหว 

 

4) กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลเชิงทดลอง คือ บุคคลท่ัวไปท่ี

สนใจ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience sampling) (Marshall, 1996) จํานวน 240 

คน แบงเปน 8 กลุม กลุมละ 30 คนโดยอางอิงจากการศึกษาของ Macefield แนะนําวาการศึกษาท่ี

เก่ียวของกับการเปรียบเทียบสวนติดตอผูใชควรมีจํานวนผูเขาศึกษาประมาณ 10-25 คน (Macefield, 

2009) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกเปนจํานวน 30 คน ตอกลุม โดยจํานวนนี้สุมมาจากเว็บสังคม

ออนไลนท่ีไดรับความนิยม ไดแก Facebook, Instagram, Pantip, Dekdee.com, และ Line ของ

หนวยงานบริษัทเอกชน โดยแบนเนอรจะถูกติดตั้งอยูในแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีอนุญาตใหใส

แบนเนอรท่ีแสดงภาพเคลื่อนไหวได  

ผูเขาศึกษาทําการเลือก 1 ลิงกจากท้ังหมด 8 ลิ้งกเพ่ือเขาไปตอบแบบสอบถาม โดยไมทราบ

กอนลวงหนาวาดานในมีอะไร แลวแตละคนจะอนุญาตใหตอบแบบสอบถามไดเพียง 1 ฉบับเทานั้น และ

เม่ือผูเขารวมศึกษาเขาสูระบบแบบสอบถามแลว ผูเขารวมจะตองยอมรับการใหขอมูลเพ่ือทําการวิจัย

กอน เม่ือการทดสอบเริ่มข้ึนผูเขารวมจะเห็นแบนเนอรเพียงครั้งเดียวในชวงแรก หลังจากนั้นจะไม

สามารถกลับเขาไปดูแบนเนอรไดอีก  

ขอมูลท้ังหมดจะถูกเก็บไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการวิเคราะห โดยมีการปองกันการ

เขาถึงขอมูลจากภายนอกดวย การตรวจสอบรหัสผานและชื่อผูใชขอมูลท้ังหมด ไดรับการเขารหัสไวเพ่ือ

ความปลอดภัย 
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5) การวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม ผูศึกษาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูลประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามปลายปดและจะเปนมีหลายตัวเลือก (multiple 

choice questions) ท่ีสามารถเลือกขอท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือดูสัดสวนทางขอมูลประชากรวามีการ

เอนเอียงหรือกระจายตัวเหมาะสมหรือไม 

สวนท่ี 2 แบงแบบสอบถามออกเปน 3 กลุม เพ่ือวัดตัวแปรตามท้ัง 3 ตัวคือ (1) เนนการ

ทดสอบความจําของสินคา (product awareness) จะใชคําถามแบบหลายตัวเลือก ตัวอยางคําถาม เชน 

“คาศึกษาเทาไร” เปนจํานวนท้ังสิ้น 5 ขอ จะทําการวัดผลเปนผลรวมคะแนน (2) การรับรูดานประโยชน

ของสินคา (perceived usefulness) จะใชเปน Likert Scale 1-5 โดยมีคําถามท้ังสิ้น 5 ขอ จากนั้นหา

คาเฉลี่ยของคะแนน โดยคะแนนสูงแสดงถึงการรับรูดานประโยชนของสินคาสูง จากนั้นใช two-tail t-

test เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร (3) การพิจารณาซ้ือ (product evaluation) ใชวิธี

เดียวกับขอ 2 โดยคําถามทุกคําถามประยุกตจากงานวิจัยทางดานการตลาด ประบใหสอดคลองกับ

การศึกษาครั้งนี้ 

หลังจากนั้นผูศึกษารวบรวมขอมูล โดยคัดแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก ลงรหัสตามท่ี

กําหนดไวลวงหนา และนําขอมูลมาวิเคราะหโดยโปรแกรมทางสถิติ แบบสอบถามท้ังหมดนํามาวิเคราะห

ดังนี้ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงประกอบไปดวยการ การหาคาเฉลี่ย (Mean) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) คารอยละ (Percentage) และ t-test เพ่ือวิเคราะหลักษณะ

ของประชากรในกลุมตัวอยางท่ีศึกษา และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง แผนภาพ และการบรรยาย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาใน สวนท่ี 1 คัดกรองหัวขอท่ีกําลังเปนท่ีสนใจกอนนํามาออกแบบแบน-เนอร

บนเว็บไซต คนหาแนวโนมความสนใจจากคําสําคัญแบบกวางคือคําวา “เรียนออนไลน” ผลลัพธ 25 

อันดับแรก โดยคําท่ีเก่ียวของกับการเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคือ อันดับท่ี 16 คือคําวา 

“เรียน ขาย ของ ออนไลน” จากนั้นตรวจสอบคําคนหาท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด 25 อันดับแรก พบวา

คําคนหาทางดานเทคโนโลยีท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด คือ “เรียน การ ตลาด ออนไลน” โดยมีอันดับท่ี 

18 จากนั้นนําคําคนหาแบบกวางท่ีไดรับความนิยมสูง คือ “ขายของออนไลน” มาหาคําคนหาท่ีไดรับ

ความนิยมท่ีเก่ียวของแบบเจาะจง พบกวา 25 อันดับแรก ไมมีคําท่ีเก่ียวของกับดานเทคโนโลยีอยูเลย แต

เม่ือพิจารณาคําท่ีมีอัตราการเติบโตสูง 25 อันดับแรกพบวา มีคําคนท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคือ  “วิธี 
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สราง เพจ ขาย ของ ออนไลน” ท้ังนี้ อาจคาดการไดวาผูใชอินเทอรเน็ตมีความสนใจในการทําธุรกิจผาน

ทางชองทางออนไลนและการสรางเพจขายสินคา คือเนื้อหาท่ีอาจจะกําลังเปนท่ีสนใจ ดังนั้น ผูวิจัยใช

หัวขอ “วิธี สราง เพจ ขาย ของ ออนไลน” ในการผลิตแบนเนอรโฆษณาเพ่ือใชในสวนท่ี 2 ตอไป 

ผลการศึกษาใน สวนท่ี 2 ผูศึกษานําขอมูลท่ีรวบรวมมาจากข้ันตอนท่ี 1 มาออกแบบแบน

เนอรบนเว็บไซต ท้ังสิ้น 8 แบบ ตามท่ีกลาวไวใขหัวขอท่ี 2 

 

     
รูปท่ี  1 แบนเนอรบนเว็บไซตแบบพ้ืนฐาน บนเว็บไซตไมหนาแนน(ซาย) หนาแนน(ขวา) 

 

     
รูปท่ี  2 แบนเนอรแบบภาพเคลื่อนไหว(ซาย) และ แบบมีใบหนาเปนสวนประกอบ(ขวา) บนเว็บไซตไมหนาแนน 

 

มีผูทําแบบสอบถามท้ังสิ้น 240 ตัวอยาง โดยแบงเปนกลุมละ 30 คน แบบสอบถามมีความ

สมบูรณท้ังหมด เพราะทางผูศึกษาใชเครื่องมือแบบสอบถามออนไลนท่ีไมมีการบันทึกเขาระบบถา

แบบสอบถามนั้นไมสมบูรณ จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหโดยโปรแกรมทางสถิติ สรุปประชากรไดเปน 

ดังนี้ 
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เพศชาย 43.8% เพศหญิง 52.6% อาชีพพนักงานฝาย IT 19.5% นักเรียนนักศึกษา 19.9% 

เจาของกิจการท่ีไมเก่ียวขางกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 15.9% เจาของกิจการท่ีเก่ียวขางกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 14.7% อ่ืน ๆ 12.7%  เขาถึงอุปกรณ ชั่วโมงใชงานอินเทอรเน็ต 39.4% มากกวา 4ชั่วโมงตอ

วัน ผูท่ีเคยสมัครหลักสูตรระยะสั้นออนไลน 64.5% ของท้ังหมด 

 
 

 
รูปท่ี  3 แสดงกราฟสรปุขอมูลประชากร 

 

การศึกษานี้ตองการทราบถึง การออกแบบดึงความสนใจโดยใชภาพเคลื่อนไหว (attention-

getting) ออกแบบโดยใชใบหนาเปนองคประกอบ (incorporating a human face) และ องคประกอบ

โดยรอบโฆษณา (contextual) ท่ีสงผลกระทบตอการจดจําไดของสินคา (recognition and product 

recall) , การรับรูดานประโยชนของสินคา (perceived usefulness) , การพิจารณาซ้ือ (product 

evaluation) ตัวแบงผลการศึกษาออกเปนกลุม ดังนี้ 

ผลทางดานการจดจําไดของสินคา (recognition and product recall) โดย คําถามใน

แบบสอบถาม มี 5 คําถาม คําถามละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนสูงหมายถึงจดจํา

รายละเอียดของสินคาจากแบนเนอรนั้นไดดี ตารางสรุปมีดังนี้ 
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รูปแบบ คาเฉล่ียคะแนน (เต็ม5คะแนน) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน p-value (t-test) 

ไมหนาแนน 4.421 0.962 0.049* 

หนาแนน 4.165 1.222  
ไมมีหนา 4.254 1.106 0.576 

มีหนา 4.333 1.102  
ไมมีภาพเคลื่อนไหว 4.367 1.064 0.327 

มีภาพเคลื่อนไหว 4.228 1.138  
ไมมีหนาและไม

เคลื่อนไหว 4.050 1.146 0.920 

มีหนาและเคลื่อนไหว 4.029 1.191  
ไมหนาแนนและไมมีหนา 4.373 0.972 0.381 

หนาแนนและมีหนา 4.194 1.229  
ไมหนาแนนและไม

เคลื่อนไหว 4.517 0.885 0.045* 

หนาแนนและเคลื่อนไหว 4.115 1.243  
ไมมีท้ังหมด 4.300 0.936 0.183 

มีท้ังหมด 4.633 0.948  
ตารางท่ี  1 แสดงคาเฉลี่ยคําตอบ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ คา p-value คํานวณจาก t-test ของการจดจําไดของ

สินคาในแบนเนอร (* หมายถึง p-value <= 0.05) 

จากตารางท่ี  1 พบวาองคประกอบรอบแบนเนอรท่ีหนาแนนและไมหนาแนน ท่ีมีผลตอความจํา

ไดของสินคาอยางมีนัยสําคัญ โดยองคประกอบรอบแบนเนอรท่ีไมหนาแนนมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวาแบบ

หนาแนน แตอยางไรก็ดีความแตกตางมีเพียงเล็กนอยเทานั้น อีกองคประกอบหนึ่งท่ีมีผลตอ การจดจําได

ของสินคาคือองคประกอบรอบแบนเนอรท่ีหนาแนนและแบนเนอรมีภาพเคลื่อนไหว เปรียบเทียบกับแบ

รนดเนอรท่ีไมมีความเคลื่อนไหวและตั้งอยูในเว็บไซตท่ีเปนระเบียบ(ไมหนาแนน) ในทํานองเดียวกัน

เว็บไซตท่ีเปนระเบียบและแบนเนอรท่ีไมมีภาพเคลื่อนไหวไดรับคะแนนสูงกวาเล็กนอย สวนองคประกอบ

ศิลปอ่ืนท่ีเหลือไมมีความแตกตางกันทางดานการจําไดของสินคาอยางมีนัยสําคัญ 
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ผลการศึกษาปจจัยทางดานการรับรูดานประโยชนของสินคา โดยแบบสอบถามเปนแบบ 

Likert ท้ังหมด 5 ขอ โดย มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน 1 หมายถึงไมเห็นดวยท่ีสุด และ 5 หมายถึง

เห็นดวยท่ีสุด จากนั้นมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงหมายถึงการรับรูดาน

ประโยชนของสินคาสูง คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีตารางสรุป ดังนี้ 

รูปแบบ คาเฉล่ียคะแนน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน p-value (t-test) 

ไมหนาแนน 3.162 0.798 0.004* 

หนาแนน 3.436 0.668  
ไมมีหนา 3.310 0.777 0.783 

มีหนา 3.284 0.724  
ไมมีภาพเคลื่อนไหว 3.282 0.741 0.766 

มีภาพเคลื่อนไหว 3.310 0.757  
ไมมีหนาและไมเคลื่อนไหว 3.343 0.773 0.975 

มีหนาและเคลื่อนไหว 3.339 0.737  
ไมหนาแนนและไมมีหนา 3.186 0.806 0.050* 

หนาแนนและมีหนา 3.439 0.606  
ไมหนาแนนและไมเคลื่อนไหว 3.170 0.714 0.010* 

หนาแนนและเคลื่อนไหว 3.479 0.569  
ไมมีท้ังหมด 3.367 0.659 0.548 

มีท้ังหมด 3.467 0.601  
ตารางท่ี  2 แสดงคาเฉลี่ยคําตอบ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ คา p-value คํานวณจาก t-test ในปจจัยปจจัยดาน

การรับรูประโยชนของสินคา (product benefits) (* หมายถึง p-value < 0.05) 

จากตารางท่ี  2 พบวาองคประกอบศิลป ท่ีตั้งอยูในเว็บไซตท่ีหนาแนนมีคะแนนการรับรู

ประโยชนของสินคาสูงกวาเว็บไซตท่ีเปนระเบียบอยางมีนัยสําคัญอยางไรก็ดีความแตกตางของคะแนนมี

เพียงเล็กนอยเทานั้น ปจจัยอีกปจจัยหนึ่ง ท่ีมีความสอดคลองกันคือแบนเนอรท่ีตั้งอยูในเว็บไซตท่ีมีความ

หนาแนนและมีภาพเคลื่อนไหวมีปจจัยดานการรับรูประโยชนของสินคาสูงกวาแบนเนอรท่ีอยูในเว็บไซตท่ี

จะระเบียบและไมมีภาพเคลื่อนไหวอยางมีนัยสําคัญ และอยูใน เกณฑระดับมาก ( คะแนนมากกวา 3.41) 
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และแบนเนอรหนาแนนและมีหนามีความรับรูถึงประโยชนอยูในระดับมาก เม่ือเทียบกับไมหนาแนนและ

ไมมีหนา แตอยางไรก็ดีคะแนนมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น สวนองคประกอบศิลปอ่ืนไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ผลการศึกษาปจจัยทางดานการรับรูดานการพิจารณาซ้ือ โดยแบบสอบถามเปนแบบ Likert 

ท้ังหมด 5 ขอ โดย มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน 1 หมายถึงไมเห็นดวยท่ีสุด และ 5 หมายถึงเห็นดวย

ท่ีสุด จากนั้นมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงหมายถึงการรับรูดานการพิจารณาซ้ือ

สูง คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีตารางสรุป ดังนี้ 

รูปแบบ คาเฉล่ียคะแนน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน p-value (t-test) 

ไมหนาแนน 3.103 0.922 0.032* 

หนาแนน 3.354 0.896  
ไมมีหนา 3.288 0.931 0.310 

มีหนา 3.169 0.903  
ไมมีภาพเคลื่อนไหว 3.237 0.897 0.859 

มีภาพเคลื่อนไหว 3.216 0.937  
ไมมีหนาและไมเคลื่อนไหว 3.253 0.835 0.393 

มีหนาและเคลื่อนไหว 3.125 0.851  
ไมหนาแนนและไมมีหนา 3.254 0.912 0.422 

หนาแนนและมีหนา 3.384 0.843  
ไมหนาแนนและไมเคลื่อนไหว 3.107 0.875 0.151 

หนาแนนและเคลื่อนไหว 3.341 0.891  
ไมมีท้ังหมด 3.453 0.712 0.254 

มีท้ังหมด 3.680 0.786  
ตารางท่ี  3 แสดงคาเฉลี่ยคําตอบ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ คา p-value ในปจจัยปจจยัดานการพิจารณาซื้อ 

(product appealing) 
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จากตารางท่ี  3 พบวาองคประกอบศิลป ท่ีตั้งอยูในเว็บไซตท่ีมีความหนาแนนมีคะแนนความสิน

ใจในสินคาสูงกวาเว็บไซตท่ีเปนระเบียบอยางมีนัยสําคัญอยางไรก็ดีความแตกตางของคะแนนมีเพียง

เล็กนอยเทานั้น สวนองคประกอบศิลปอ่ืนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวา สวนผสมขององคประกอบ ท่ีเคลื่อนไหวและไมเคลื่อนไหว และความ

หนาแนนของเนื้อหาในเว็บไซต  บางองคประกอบมีผลกระทบ ตอการจดจําไดของสินคา ดานการรับรู

ประโยชนของสินคา และการพิจารณาซ้ือสินคา อยางมีนัยสําคัญ การออกแบบแบนเนอรโฆษณาท่ีมี

องคประกอบศิลปะประกอบดวยรอบตางกันสงผลกระทบตอข้ันตอนตาง ๆ ในเสนทางการเดินทางของ

ผูบริโภคท่ีแตกตางกัน 

แมวาจากการศึกษาพบวาองคประกอบรอบแบนเนอร และ องคประกอบศิลปในแบน-เนอรเอง

จะมีผลกระทบตอ การจดจําไดของสินคา (recognition and product recall) การรับรูอรรถประโยชน

(product usefulness) และ การพิจารณาซ้ือ (product evaluation) อยางมีนัยสําคัญ แตความรุนแรง

ขององคประกอบนั้นกลับไมไดสงผลถึงความแตกตางท่ีเดนชัด ดังนั้น จึงอาจเปนไปไดวาอาจมีปจจัยอ่ืนท่ี

มีผลกระทบตอตัวแปรเหลานั้น ท่ีไมไดนํามาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ เชน สภาวะทางจิตวิทยาของ

ผูชมโฆษณา ความตั้งใจดูโฆษณา สิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันระหวางแบบสอบถามกับสิ่งแวดลอมจริง โดย

ในสภาวะในสิ่งแวดลอมจริงนั้น ผูทดสอบอาจพบเห็นโฆษณามาเปนจํานวนมาก จนทําใหเกิด

ปรากฏการณ จุดบอดของการเห็นโฆษณา (banner blindness) (Benway, 1998) รวมถึงพฤติกรรม

และทัศนคติสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ อารมณ และสิ่งแวดลอม ณ ชวงระยะเวลาในเวลาหนึ่งมี

ความแตกตางกัน ดังนั้น จึงไมสามารถระบุเจาะจงไดดวยความม่ันใจอยางแนนอนวา การออกแบบใน

โฆษณาองคประกอบท่ี 1 2 และ 3 จะชวยทําใหพฤติกรรมการลงทะเบียนเกิดข้ึนไดอยางแนนอน 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูศึกษาแนะนําการออกแบบแบนเนอรออกเปน 3 แนวทางดังนี้ 

แนวทางการออกแบบแบนเนอรแนวทางท่ี 1 ถาเปาหมายของการทําโฆษณาออนไลนคือ 

ความตระหนักรู(Awareness) ของแบรนดและสินคา ควรพัฒนาแบนเนอรใหมีความเรียบงายบนเว็บไซต

ท่ีมีความเรียบงายสะอาดตานาเชื่อถือ และไมดึงความสนใจออกไปจากแบนเนอรมากนัก เปาหมาย

สําคัญของชวงนี้คือใหผูบริโภคสามารถจดจําสินคาและบริการได แตขอจํากัดคือบริษัทไมสามารถควบคุม
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การออกแบบของแตละเว็บไซตท่ีจะนําเอาแบนเนอรไปเผยแพรได ดังนั้น ถาเว็บไซตมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง หรือมีเนื้อหาท่ีอาจสรางภาพลักษณท่ีไมดี สงเสริมความขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่งเว็บไซต

ท่ีอนุญาตใหผูใชงาน โพสขอความลงไดอยางอิสระ เชน เว็บไซต 

แนวทางการออกแบบแบนเนอรแนวทางท่ี 2 ถาเปาหมายของการทําโฆษณาออนไลนคือ 

กระตุนความสนใจในสินคา (Interest) อาจพิจารณาใชองคประกอบศิลปท่ีเก่ียวของกับสิ่งกระตุนอารมณ

และความตั้งใจเชนภาพเคลื่อนไหวบนแบนเนอร ขอระวังท่ีสําคัญคือการพัฒนาแบนเนอรเคลื่อนไหวจะมี

ตนทุนสูง อีกท้ังการสรางภาพเคลื่อนไหวท่ีไม อาจสงผลกระทบทางดานความรูสึกลวงเกินแกผูบริโภคได 

เหมาะสม เชน การใชความเคลื่อนไหวมากเกินไป ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือแมวาผูใหบริการชองทาง

ฝากแบนเนอรผานทางเว็บไซตหลายแหงสามารถติดตั้งแบนเนอรแบบภาพเคลื่อนไหวได แตมีหลาย

เว็บไซตท่ีไมอนุญาตใหใชภาพเคลื่อนไหว หรืออนุญาตใหใชแบบมีขอจํากัด ซ่ึงอาจทําใหการลงทุนแบน

เนอรท่ีมีภาพเคลื่อนไหว อาจไมสามารถนํามาใชกับทุกชองทางได 

แนวทางการออกแบบแบนเนอรแนวทางท่ี 3 ถาเปาหมายของการทําโฆษณาออนไลนคือ 

การกระตุนความพิจารณาซ้ือในสินคา อาจพิจารณาตั้งแบนเนอรบนเว็บไซตท่ีมีความหนาแนนสูง และมี

ขอมูลท่ีเปนประโยชนแตผูบริโภคเพ่ือชวยในการตัดสินใจเปนจํานวนมาก 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาในปจจัย การจดจําไดของสินคา (recognition and product 

recall)  การรับรูประโยชนของสินคา (product usefulness) และ การพิจารณาซ้ือ (product 

evaluation) อยางไรก็ดี ตัวสินคาอาจเปนปจจัยสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอการพิจารณาซ้ือ  และการ

ออกแบบแบนเนอรแบบเดียวกันอาจมีผลท่ีแตกตางกันระหวางกลุมลูกคาท่ีสนใจในสินคาท่ีแตกตางกัน

ดวย ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป อาจนําปจจัยทางดานสินคา(หัวขอหลักสูตร)เขามาพิจารณารวมดวย 

นอกจากนั้นแลวการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของการออกแบบแบนเนอรและองคประกอบ

แวดลอมท่ีแบนเนอรตั้งอยู มีผลตอการรับรูของผูบริโภค อยางไรก็ดี การศึกษานี้ยังไมสามารถสรุปได

อยางชัดเจนวาปจจัยท้ัง 3 นี้มีผลตอการเพ่ิมจํานวนของผูสมัครเขาศึกษาหรือไม ในการศึกษาครั้งตอไป

อาจใชวิธีการทางดิจิทัลเชื่อมโยงขอมูลตั้งแตการพบเห็นแบนเนอร การมีสวนรวม จนกระท่ังถึงการสมัคร

ท้ังหมด ใหเปนเนื้อเดียวกันผานทางชองทางออนไลน ดวยเครื่องมือทางการตลาดออนไลนสมัยใหม ท้ังนี้

อาจแสดงใหเห็นถึงเสนทางการเดินทางของผูบริโภคอยางเต็มรูปแบบ 
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การเพ่ิมรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรับชําระคาสินคาและบริการแทน 

สถาบันอ่ืน ผานชองทางบริการหนาเคานเตอร ของธนาคารเพ่ือการเกษตร 
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ชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืน ผานชองทางบริการหนาเคานเตอร ของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร สาขาสมุทรปราการ มีวิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจาก
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และนําขอมูลท่ีไดมาสรุปบรรยาย และรวบรวมนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาวิเคราะหดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาคาสถิติ คาเฉลี่ย รอยละ และวัดระดับความสําคัญดวยไลเคิรทสเกล  

ผลการศึกษาพบวา รายไดคาธรรมเนียมรับชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการ

หนาเคานเตอรของธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการลดลงตอเนื่อง มีสาเหตุมาจาก ชองทางการจัดจําหนายและ

ใหบริการท่ีมีนอย การสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธท่ีไมตอเนื่อง และดานกระบวนการ

ทํางานท่ีลาชาเปนสาเหตุท่ีทําใหรายไดลดลง และมีแนวทางในการเพ่ิมรายไดคือ การลดข้ันตอนการ

ทํางานและกําหนดชองทางดวนพิเศษ การใหคําแนะนําการบริการโดยพนักงาน การสรางการรับรูและ

แนะนําผลิตภัณฑและบริการของ ธ.ก.ส สาขาสมุทรปราการ ซ่ึงหากดําเนินการไดตามแนวทางดังกลาว

อยางตอเนื่อง คาดวาจะสามารถชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและ เพ่ิมรายไดในสวนนี้ใหแกธนาคารได 
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Abstract 

The purposes of this independent study were to find out the strategies  

increasing income of services charge and fee for goods and services payment through the 

counter of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) in Samutprakan 

branch instead of other institutions. The data were collected using questionnaires by 

random from 200 customers and workshop. Finally, by using the completed data to 

analyze with statistical software to find statistics, averages, percentages and importance 

level measure with Likert scales. The results of the study revealed that the main  

problems are caused by internal factors of the bank such as: intermittent marketing and 

public relations and delayed work process. Based on the major findings, it was 

recommended as follows: (1) reducing bank’s work procedures; (2) creating expressway 

counter; (3) providing service advice and BAAC's products to customers. If implement 

according to these recommendations, expected the income of the BAAC in Samutprakan 

branch will increase. 

 

Keywords: financial institution   fee for goods and services payment 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหางานวิจัย 

ปจจุบันธุรกิจดานสถาบันการเงิน สภาพการแขงขันในการดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันอยาง 

รุนแรง ในเรื่องของการลดคาธรรมเนียมรับชําระคาสินคาและบริการ และคาธรรมเนียมบริการทางดาน

การเงินตาง ๆสาขาสมุทรปราการไดรับผลกระทบจากรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม รับชําระเงินคา

สินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอรลดลงอยางตอเนื่องสงผลใหรายได

จากการดําเนินงานของสาขาในหมวดดังกลาวลดลง และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องต้ังแตปบัญชี 

2559-2562 (ขอมูลจากระบบงานประมวลผลรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร ขอมูลสาขาสมุทรปราการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 

การท่ีรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม รับชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืนผาน 

ชองทางบริการหนาเคานเตอร ของสาขาสมุทรปราการลดลง ทําใหสาขาตองหารายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมจากหมวดอ่ืนมาทดแทนเปนผลใหพนักงานตองหาลูกคาเพ่ิมและขยายสินเชื่อเพ่ิมข้ึนกวา
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เปาหมายท่ีตั้งไว ทําใหการต้ังสํารองหนี้สูญจากการขยายสินเชื่อเพ่ิมข้ึนเพ่ิม  หากรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียม รับชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอร มีแนวโนม

ลดลงเรื่อยๆ จะสงผลกระกับกําไรจากการดําเนินงานของสาขา 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือหาสาเหตุและปจจัย ท่ีสงผลกระทบทําใหยอดรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรับเงิน 

แทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอร ของสาขาสมุทรปราการลดลงอยางตอเนื่องพรอมท้ัง

หาแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือเพ่ิมยอดรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูศึกษาไดคนควาเอกสารแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาปรับใชในการหา 

สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาดังกลาวดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ (The Related Theory) 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซ้ือ 

Schiffman and Kanuk (2007) ไดกลาววาพฤติกรรมผูบริโภค คือการแสดงออกของ 

ผูบริโภคดวยการเสาะแสวงหา และการประเมินคุณคาจากการท่ีไดใชจายในผลิตภัณฑเหลานั้น โดยมี

ความคาดหวังวาจะสามารถตอบสนองตอความตองการได 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

Kotler and Keller (2016) ไดกลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) วามี (1)  

ผลิตภัณฑ หมายถึงสินคาและบริการอันประกอบไปดวยผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑเสริม ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงผลประโยชนท่ีลูกคาตองการ เพ่ือสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน (2) ราคา (3) ชองทางการจัด

จําหนาย หมายถึงการท่ีจะสงมอบบริการใหกับลูกคาเม่ือไหร และจะตองใชเวลาในการสงมอบบริการ

เทาไหร และเกิดข้ึนสถานท่ีไหนและสงมอบกันอยางไร (4) การสงเสริมการตลาด เปนกิจกรรมดานการ

ออกแบบสิ่งจูงใจและสื่อสารดานการตลาดเพ่ือสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับลูกคา (5) บุคลากร ตอง

ใชความพยายามในการวางแผนท้ังทางดานกําลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรและการฝกอบรม

พัฒนา และตองสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด(6) หลักฐานทางกายภาคคือสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอมรวมถึงองคประกอบตางๆ ท่ีสามารถจับตองไดและสิ่งอํานวยความสะดวกตอผูปฏิบัติงานและ
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ลูกคาท่ีมาใชบริการ (7)กระบวนการ เปนวิธีการในทํางาน การสรางและสงมอบผลิตภัณฑโดยตองอาศัย

การออกแบบและปฏิบัติใหไดตามกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล 

PSD: Problem Solving & Decision Tool 

ประเสริฐ ศิรเิสรีวรรณ (2562)ไดอธิบายวาเครื่องมือ PSD ประกอบดวย 5+2 ข้ันตอน ซ่ึง 

สอดคลองกับกระบวนการแกปญหาตัดสินใจอยางเปนระบบ ควรใชเครื่องมือ PSD ในการวิเคราะห 

คนหาปญหา กําหนดทางเลือก ตัดสินใจแกปญหาหรือเลือกกลยุทธในการแกไขปญหา 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

ชัยบดินทร  ศรีนาม (2562) ไดศึกษาเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมยอดรายไดคาบริการและ 

คาธรรมเนียม ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีทําใหรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม

ของ ธ.ก.ส. สาขารอยเอ็ดลดลงเนื่องจากลูกคาสวนใหญเปนเกษตรกรและอยูในวัยสูงอายุ  การบริการท่ี

ลาชา ความไมสะดวกของอาคารสถานท่ี การโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑท่ีมีนอยกวาคูแขง ลูกคา

ขาดความรูความเขาใจในผลิตภัณฑของธนาคาร ชองทางการใหบริการมีจํากัดโดยมีแนวทางในการเพ่ิม

รายไดคือการพัฒนาและสงเสริมใหลูกคามีความรูดานผลิตภัณฑและเทคโนโลยี  และการสงเสริม

การตลาด สงเสริมการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

ภัตราภรณ  ยิ่งยอด (2562)  ไดศึกษาเก่ียวกับปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการไม 

เปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสินเขตนาน จังหวัดนาน จากการศึกษาพบวา ปญหารายได

คาธรรมเนียมและบริการของธนาคารลดลงโดยเกิดจากสาเหตุของพนักงานมีการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

ข้ันตอนท่ีธนาคารกําหนดไว และมีวิธีการแกไขปญหาโดยใหพนักงานปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีธนาคาร

กําหนดไว มีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกเดือน และมีการประเมินผลการใหความรู

รายละเอียดการบริการของลูกคาทุกสัปดาห มีการนําเสนอบริการท่ีหลากหลายรูปแบบในการเขามาใช

บริการท้ังในสาขาและการบริการแบบออนไลน 

ธรรมรัตน เท่ียงกระโทก (2561) ไดศึกษาเก่ียวกับการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล 

ตอการใชบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรของประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากรใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการและดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สงผลตอ

การเลือกใชบริการ ธนาคาร ธ.ก.ส.ของประชากรในเขตอําเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา สวนดานชองทางการ

จัดจําหนาย ไมสงผลตอการเลือกใชบริการ ธนาคาร ธ.ก.ส.ของประชากรในเขตอําเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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วาสินี เสถียรกาล (2559) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการธนาคารกรุงเทพ  

จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลท่ีมีผลตอการตัดสินใจจากมากไปนอย ไดแกปจจัยดานกระบวนการ

และเครื่องมืออุปกรณ ปจจัยดานผลิตภัณฑ โปรโมชั่น และบริการหลังการขาย ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยจํานวนชองบริการและสาขา ปจจัยดานสถานท่ีและชวงเวลาในการใหบริการ ดานชื่อเสียง นโยบาย 

ภาพลักษณ ตามลําดับ  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูศึกษาไดกําหนดกระบวนการตาง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงเก่ียวของกับวิธีการเก็บขอมูล  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และวิธีการวิเคราะหโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้คือพนักงานท้ังหมดของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ ตั้งแต 

ตําแหนงพนักงานระดับฝายบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการซ่ึงเปนบุคลากรภายในองคกรซ่ึง

เก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานและใหบริการลูกคา และกลุมลูกคาท่ีคาดวาจะเขามารับบริการใน

การทําธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทกับ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ  

จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของพนักงานท้ังหมดของ ธ.ก.ส.สาขา 

สมุทรปราการ ตั้งแตตําแหนงพนักงานระดับฝายบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการซ่ึงเปนบุคลากร 

สหกรณการเกษตรสาขาสมุทรปราการ จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูชวยผูจัดการสาขา 2 คน หัวหนา

การเงิน 1 คน หัวหนาหนวยอําเภอจํานวน 1 คน พนักงาน ธ.ก.ส. ระดับปฏิบัติการของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาสมุทรปราการ จํานวน 9 คน ประกอบดวย พนักงานการเงิน 5 

คน พนักงานธุรการ 2 คนพนักงานพัฒนาธุรกิจ 2 คนใชวิธีการแบงกลุมระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิด 

2. การสํารวจโดยใชกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามท่ีไดออกแบบไวแลว จะใชกลุมตัวอยาง  

จากลูกคากลุมลูกคาท่ีคาดวาจะเขามารับบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทกับ ธ.ก.ส. 

สาขาสมุทรปราการ ท้ังเพศชายและหญิง เนื่องจากไมทราบจํานวนของประชากรท่ีแนนอน ดังนั้นผูวิจัย

จึงอาศัยการคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยใชความเชื่อม่ัน

รอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางรอยละ5 (กัลยา วาณิชยบัญชา) ได
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กลุมตัวอยางจํานวน 385 คน คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ n = P(1 – P)Z2   เก็บขอมูลจํานวน 200 กลุม

ตัวอยางท่ีใหคาท่ีมีความนาเชื่อถือทางสถิติ                       E2 

วิธีสุมตัวอยาง  

ผูวิจัยไดกําหนดเลือกการสุมตัวอยางแบบสะดวก ( Convenient Sampling)  ซ่ึงมีชวง 

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงตนเดือน กลางเดือน และปลายเดือน ในชวงเชา เวลา 9.30 – 

10.30 น. ชวงเ ท่ียงเวลา 12.00 – 13.00 น. และชวงบาย 14.00 – 15.00 น.โดยจะเลือกผูตอบ

แบบสอบถามท่ีใหความรวมมือและเต็มใจในการตอบแบบสอบถามเทานั้น 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษานี้มี 2 อยางคือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

ของพนักงานท้ังหมดของ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ และ การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดออกแบบ

ไวแลว 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของพนักงานท้ังหมดของ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ ตั้งแต

ตําแหนงพนักงานระดับฝายบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการซ่ึงเปนบุคลากรภายในขององคกร โดย

ระดมสมองแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางอิสระ เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงนําไปสูการ

ตัดสินใจและแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง เปนวิธีการท่ีสามารถทําไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีอัตราการตอบ

กลับสูง และผูใหขอมูลสามารถใหขอมูลไดอยางอิสระ  

วิธีการวิเคราะห 

 การวิจัยเชิงปริมาณใชการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห

สถิติพหุตัวแปรมีชนิดของสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคของแบบสอบถามแตละขอ

แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตรของ 

ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนขอมูลท่ีใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไมสามารถวัดเปนมูลคาได 

ดังนั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ คาความถ่ี (จํานวน) และคารอยละ  

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานชองทางบริการหนา 

เคานเตอร โดยนํามาแจกแจงความถ่ี (Frequency)และนําเสนอเปนรอยละ (Percentage) 

สวนท่ี 3 บริการชําระเงินคาสินคาและบริการ ผานชองทางบริการหนาเคานเตอรของ     
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ธ.ก.ส สาขาสมุทรปราการ  ปญหา/อุปสรรค ความพึงพอใจ โดยใชตัวแปรดานสวนประสมทาง 

การตลาด 7Ps โดยใชคาสถิติ รอยละ (Percentage)และคาเฉลี่ย (Mean) และวัดระดับความสําคัญดวย

ไลเคิรทสเกล (Likert scales) 5 ระดับมีเกณฑดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด ระดับ 4 

หมายถึง พึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ระดับ 2หมายถึง พึงพอใจนอย ระดับ 1 

หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4  แบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมรายไดคาบริการและ 

คาธรรมเนียม ใชวิธีการสรุปประเด็นขอเสนอแนะ  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม รับชําระเงิน 

คาสินคาและบริการ แทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอรของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ 

ประกอบไปดวยพนักงาน ธ.ก.ส. ฝายบริหาร จํานวน 4 คน ระดับปฏิบัติการ จํานวน 9 คนใชวิธีการ

แบงกลุมระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิด พบวาสาเหตุท่ีทําใหรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรับ 

ชําระเงินคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืน ผานบริการหนาเคานเตอรของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ

ลดลงมีสาเหตุท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุภายในและภายนอก  เชน ดานกระบวนการทํางานข้ันตอนการ

ทํางาน การใหบริการของพนักงาน อัตราคาบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธท่ีขาดความตอเนื่อง การ

จัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีไมจูงใจผูบริโภค ทําเลท่ีตั้งของสาขา ระบบงานท่ียังไมครอบคลุม และ อีก

ปจจัยท่ีสําคัญคือปจจัยจากภายนอกและพฤติกรรมของลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความกาวหนาของ

เทคโนโลยี การทําธุรกรรมผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ การยกเวนคาบริการและคาธรรมเนียมบาง

รายการของสถาบันการเงินตาง ๆ  รวมถึงจุดบริการเคานเตอรเซอรวิส ท่ีมีมากข้ึนลูกคามีชองทางและ

ตัวเลือกมากข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบตอรายได ของสาขาโดยตรง 

จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับการเพ่ิมรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม  

รับชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืน ผานชองทางบริการหนาเคานเตอร ของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาสมุทรปราการ จากกลุมตัวอยางท่ีใหคาท่ีมีความนาเชื่อถือทาง

สถิติจํานวน 200 ชุดท่ีสมบูรณทําใหไดผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ 

แบบสอบถามจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 58.00  และชายคิดเปนรอยละ 42.00 และสวนใหญมี
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อายุระหวาง 30-40 ป คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมามีอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 30.50 และอายุ 

20 - 30 ปป คิดเปนรอยละ 15.50 ระดับการศึกษา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปน

รอยละ 16.00 และอนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 13.50 ดานอาชีพสวนใหญมีอาชีพ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมามีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 20.50 และ

อาชีพอิสระคิดเปนรอยละ 15.00 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 20,001-

30,000 บาทคิดเปนรอยละ 36.00 รองลงมามีรายได 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.00 และมี

รายได 30,001- 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.50 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการชําระคาสินคาและบริการผานบริการหนาเคานเตอรของธนาคารโดย

นํามาแจกแจงความถ่ี (Frequency)และนําเสนอเปนรอยละ (Percentage)จํานวนและรอยละของผูตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับ พฤติกรรมการชําระคาสินคาและบริการผานบริการหนาเคานเตอรของธนาคาร  

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญธนาคารท่ีชําระสินคาและบริการผานบริการหนาเคานเตอรของ

ธนาคาร  ธ.ก.ส. คิดเปนรอยละ 46.50  รองลงมาใชบริการธนาคาร ธ.กรุงไทย คิดเปนรอยละ 42.00  

และธ.กสิกรไทย คิดเปนรอยละ 9.00 

ชวงเวลาท่ีมาติดตอใชบริการชําระคาสินคาและบริการ ผานบริการหนาเคานเตอร ธ.ก.ส ในชวง

เวลา 12.01 น. – 14.00 น. คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาใชบริการในชวงเวลา 10.01 น. – 12.00 น. 

คิดเปนรอยละ 27.00 และ ชวงเวลา 8.30 น. – 10.00 น. คิดเปนรอยละ 24.00  

การใชบริการในชวงใดของเดือนมากท่ีสุดชวงสัปดาหแรก คิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมาชวง 

สัปดาหท่ี 4 คิดเปนรอยละ 25.00 และชวงสัปดาหท่ี 2 คิดเปนรอยละ 14.50 

ประเภทบริการท่ีทานชื่นชอบมากท่ีสุด คือ ชําระคาสินคาและบริการ คิดเปนรอยละ 33.50 

รองลงมาเปนการใหบริการประเภท การชําระคาบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 25.50 และประเภทชําระคา

สาธารณูปโภค คิดเปนรอยละ 21.00 

ผูมีสวนรวมตอการตัดสินใจใชบริการชําระคาสินคาและบริการ ผานเคานเตอรของ ธ.ก.ส  สวน

ใหญ การตัดสินในดวยตัวเอง คิดเปนรอยละ 86.00 รองลงมา บุคคลภายในครอบครัว คิดเปนรอยละ 

13.50 
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สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช 

บริการชําระเงินคาสินคาและบริการ โดยภาพรวมดังนี้ 

ลําดับท่ี ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ Χ  S.D. การแปลผล 

1 ดานบุคลากร (People) 4.33 .77 มากท่ีสุด 

2 ดานผลิตภัณฑ (Product) 3.96 .95 มาก 

3 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidane) 3.90 .85 มาก 

4 ดานราคา (Price) 3.70 1.21 ปานกลาง 

5 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 3.57 .95 ปานกลาง 

6 ดานกระบวนการ (Process) 3.44 .84 ปานกลาง 

7 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 3.13 .85 ปานกลาง 

 รวม 3.72 .92 มาก 

 

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการชําระ 

เ งินคาสินคาและบริการ แทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอรของ ธ.ก.ส สาขา

สมุทรปราการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก(Χ =3.72) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 

ปานกลาง เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยคือดานบุคลากร (People) (Χ =4.33) ดานผลิตภัณฑ 

(Product) (Χ=3.96) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidane) (Χ =3.90) ดานราคา (Price) (

Χ =3.70)ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)(Χ =3.57)ดานกระบวนการ (Process)(Χ =3.44)ดาน

การสงเสริมการตลาด(Promotion) (Χ =3.13) 

สวนท่ี4  แบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมรายไดคาบริการและ 

คาธรรมเนียม  ใชวิธีการสรุปประเด็นขอเสนอแนะ จากการประมวลขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

มีประเด็นการเสนอแนะดังนี้ คือ ขอมูลท่ีใหบริการมีความเหมาะสมดี และการใหธนาคารดําเนินการ

พัฒนาใหครบวงจรในทุก ๆ ดาน เพ่ือการใหบริการท่ีดีข้ึน สถานท่ีต้ังธนาคารมีจํานวนท่ีจอดรถไม

เพียงพอตอลูกคาท่ีมาใชบริการ รวมถึงการเพ่ิมชองทางแยกพิเศษใหมีความรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  

และเพ่ิมในสวนของการใหบริการของพนักงานท่ีใสใจในทุกข้ันตอนการใหบริการ 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการและ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

และประมวลผลขอมูล จัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติ ทําใหทราบสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหรายได

คาบริการและคาธรรมเนียม รับชําระเงินคาสินคาและบริการ แทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนา
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เคานเตอรของ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จากปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด ดังนี้ 

1.ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) พบวาลูกคายังมีความไมพึงพอใจในสวนของจํานวน 

ของเคานเตอรท่ีเปดใหบริการมีจํานวนนอยไมสามารถใหบริการลูกคาไดอยางท่ัวถึง และสถานท่ีตั้งของ

ธนาคารคอนขางจะหายากและไมสะดวกในการเดินทางมาติดตอและใชบริการ  ลูกคาในเขตสังคมเมือง

ยังไมทราบถึงผลิตภัณฑและบริการท่ี ธ.ก.ส ใหบริการ และไมทราบวา มี ธ.ก.ส เปดใหบริการ ตรงจุด

ไหนของเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จึงทําใหมีลูกคาเขามาใชบริการนอยลง 

 2.ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวาลูกคายังมีความไมพึงพอใจตอการจัด 

โปรโมชั่นท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ การแจงขอมูลขาวสารรายละเอียดโปรโมชั่นแก

ผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ  

3.ดานกระบวนการ (Process) ผูใชบริการยังมีความไมพึงพอใจตอการใหบริการของ 

พนักงานเรื่องความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน และข้ันตอนการกรอกเอกสารท่ีตองใชเวลาและ

ตองเขียนดวยตนเอง และเสียเวลาในการรอรบับริการนาน 

กอนท่ีจะมีการกําหนดแนวทางเลือกในการแกไขปญหา ผูทําการศึกษาไดทําการวิเคราะห 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก(SWOT Analysis) เพ่ือประเมินสถานการณสําหรับองคกร ชวย

กําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก

ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร ตามตารางท่ี 1 จากนั้นก็ทํา

การวิเคราะห TOWS Matrix เพ่ือนําผลการวิเคราะหมาใชในการกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมกับองคกรใน

แตละรูปแบบหรือสถานการณ ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก(SWOT Analysis) ของ ธ.ก.ส.  

สาขาสมุทรปราการ  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1 มีแหลงเงินทุนท่ีม่ันคง 

S2มีฐานลูกคาและเครือขายความรวมมือจํานวน

มาก 

W1 มีพนักงานใหมจํานวนมาก ยังขาดความรู 

และทักษะในการปฏิบัติงาน พนักงานมีการ

โยกยายบอย 
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S3 มีการจัดการการเรียนรู  และพัฒนาลูกคา

อยางตอเนื่อง 

S4 มีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคามายาวนาน 

S5 มีสาขาท่ีมีโอกาสสรางรายไดรองรับการขยาย

ธุรกิจตางประเทศ 

W2การปรับตัวของพนักงานตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและเทคโนโลย ี

W3 ธนาคารไมเปนท่ีรูจักของลูกคาในสังคมเมือง

ไมทราบถึงผลิตภัณฑและบริการ 

W4 มีสาขาใหบริการนอย ทองท่ีรับผิดชอบการ

ดําเนินงานกวาง ยากตอการเขาถึงเพ่ือติดตอใช

บริการ  

W5 ระบบงาน  ขบวนการ ระเบียบ ข้ันตอน 

เอกสารมาก  และการอนุมัติ ลาชา  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 พ้ืนท่ีดําเนินงานอยูในเขตเศรษฐกิจ มีโอกาส

ขยายธุรกิจของธนาคาร 

O2 การเปด AEC ชวยขยายตลาดการใหบริการ

ทางการเงินและขยายโอกาสตลาดเกษตร มากข้ึน 

O3 ไดรับความรวมมือจากองคกรภายนอก และ

ชุมชน 

O4 มีการประกอบอาชีพของลูกคาท่ีหลากหลาย 

O5 อยูศูนยกลางธุรกิจและเศรษฐกิจ มี

ผูประกอบการ ตลาดและศูนยกระจายสินคา  

T1 การแขงขันของสถาบันการเงิน และ Non-

Bank ท้ังในและตางประเทศสูงข้ึน 

T2 หนี้ภาคครัวเรือนเกษตรสูงข้ึน และราคา

สินคาเกษตรมีแนวโนมลดลง 

T3 คู แข ง มีผลิตภัณฑ ท่ีหลากหลายและให

ผลตอบแทนท่ีสูงกวา 

T4 คูแขงมีศักยภาพท้ังดานผลิตภัณฑ เทคโนโลยี   

และคูแขงรายใหมเกิดข้ึนมาก 

T5 ภาพลักษณไมทันสมัย ไมโดนใจคนรุนใหม 
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ตารางท่ี 2 การสรางทางเลือกดวยกลยุทธ TOWS Matrix                                                   

SO-Strategies WO-Strategies 

S5,O1 กลยุทธ มุ งการเติบโต (การขยายจุด

ใหบริการเปดสาขายอยในหางสรรพสินคา) 

W3,O2  การสรางการรับรูและแนะนําผลิตภัณฑ

และบริการของสาขาสมุทรปราการ 

ST-Strategies WT-Strategies 

S2,T5 แนะนําสื่อสารใหลูกคารูจักและใช การทํา

ธุรกรรมผานแอพพลิเคชั่น ในการชําระคาสินคา

และบริการ 

W5,T4 จัดให มีพนักงานตอนรับแนะนํา ลด

ข้ันตอนการทํางานและกําหนดชองทางดวนพิเศษ 

 

เม่ือไดทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหา รวมท้ังไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ 

ภายนอก เพ่ือใหทราบถึงขุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค อีกท้ังการวิเคราะห TOWS Matrix ของ 

ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการแลว จึงนําไปสูแนวทางและทางเลือกในการแกไขปญหา  

 

อภิปรายผล 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซ้ือและ 

การวิเคราะหความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ ชําระเงินคา

สินคาและบริการ แทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอรของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ

รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ แสดงใหเห็นวาปญหาหลักท่ีทํา

ใหรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม รับชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืนผานชองทาง บริการ

หนาเคานเตอร ของสาขาสมุทรปราการลดลงและมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องนั้นมาจากสาเหตุภายใน

และภายนอก  เชน ดานกระบวนการทํางานข้ันตอนการทํางาน การใหบริการของพนักงาน อัตรา

คาบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธท่ีขาดความตอเนื่อง การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีไมจูงใจ

ผูบริโภค ทําเลท่ีตั้งของสาขา ระบบงานท่ียังไมครอบคลุม และ อีกปจจัยท่ีสําคัญคือปจจัยจากภายนอก

นั้นเกิดจากปจจัยภายนอกเชนการแขงขันของสถาบันการเงิน และพฤติกรรมของลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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ความกาวหนาของเทคโนโลยี การทําธุรกรรมผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ การยกเวนคาบริการและ

คาธรรมเนียมบางรายการของสถาบันการเงินตาง ๆ  รวมถึงจุดบริการเคานเตอรเซอรวิส ท่ีมีมากข้ึน

ลูกคามีชองทางและตัวเลือกมากข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบตอรายไดใหรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม รับ

ชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอร ของสาขาสมุทรปราการ 

ของสาขาโดยตรงซ่ึงปญหาท่ีไดถูกกลาวมานั้น ไดถูกนํามาหาวิธีการสําหรับการแกไขปญหา เพ่ือใหตรง

กับวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ 3 แนวทางคือ 

แนวทางเลือกท่ี1 กลยุทธมุงการเติบโต(การขยายจุดใหบริการเปดสาขายอยในหางสรรพสินคา)                                                 

  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การท่ีธนาคารขยายสาขาเปดจุดใหบริการในหางสรรพสินคาท่ีเปนจุดศูนยกลางจะทําให 

สามารถใหบริการลูกคาไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็วมากข้ึน เปนการอํานวยความสะดวกและสรางความพึง

พอใจใหลูกคาอีกท้ังสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ การแสวงหาลูกคารายใหม การโฆษณาประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร สามารถสรางรายไดใหกับทางสาขาเพ่ิมข้ึนและเปนการสรางจุดบริการ

ท่ีทัดเทียมกับธนาคารพาณิชยในพ้ืนท่ี 

ขอดี 

1.สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และสามารถรักษาฐานลูกคาเกาของธนาคารเอาไวได 

2.ธนาคารสามารถขยายฐานลูกคาใหมในจังหวัดสมุทรปราการไดมากข้ึน 

3.ธนาคารเปนท่ีรูจักในวงกวางมากข้ึน เนื่องจากลูกคาในสังคมเมืองจะเขาใจวา ธ.ก.ส. เปนธนาคารท่ีมีไว

สําหรับใหบริการเฉพาะเกษตรกรเทานั้น 

ขอเสีย 

1.ธนาคารตองลงทุนเพ่ิมในสวนของอาคารสํานักงาน เครื่องมือ เครื่องใชอุปกรณอาคารสํานักงาน 

ระบบงานตาง ๆ เคานเตอรใหบริการ 

2.บุคลากรเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหมีคาใชจายดานบุคลกรเพ่ิมข้ึน และตองสรางทีมงานใหม 

3.ถาการขยายสาขายอยจุดบริการไมประสบความสําเร็จ อาจทําใหธนาคารตองเสียเงินลงทุนไปโดยเปลา

ประโยชน 

แนวทางเลือกท่ี 2 จัดใหมีพนักงานตอนรับแนะนํา ลดข้ันตอนการทํางานและกําหนดชองทางดวนพิเศษ                     

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ลูกคาผูเขามาติดตอทําธุรกรรมชําระคาเงินคาสินคาและบริการ แทนสถาบันอ่ืนผานชองทาง 
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บริการหนาเคานเตอรของ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ เพ่ือสรางความพึงพอใจและแกไขปญหาการรอคิว

เพ่ือทําธุรกรรม และลดความแออัดของลูกคาท่ีมาติดตอทําธุรกรรมอ่ืนๆ ของธนาคารเนื่องจากธนาคารมี

สถานท่ีใหบริการคอนขางคับแคบท่ีผูมาใชบริการตองการความรวดเร็วเพราะดวยระยะเวลาการมาทํา

ธุรกรรมท่ีจํากัดและตองรีบกลับไปทํางานหรือไมตองการเสียเวลารอตอคิวเพ่ือทําธุรกรรม  

 ขอดี 

1.สามารถใหบริการลูกคาไดรวดเร็วข้ึน ลดระยะเวลารอคอยของลูกคา 

2.ลดความแออัดของลูกคาในชวงเวลาเรงดวนและชวงเวลาท่ีมีลูกคาเขามาใชบริการจํานวนมาก 

3.สรางความพึงพอใจในการใหบริการกับลูกคา และทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกในครั้งตอไป 

4.ใชงบประมาณในการดําเนินการนอย 

ขอเสีย 

1.อาจสรางความไมพอใจใหกับลูกคาท่ีรอทําธุรกรรมดานอ่ืน ๆ ท่ีอยูในชวงระหวางรอคิวใชบริการหากไม

เขาใจหรือไมไดอานปายใหบริการ ซ่ึงอาจจะทําใหคิดวาตนเองถูกแซงคิวในการรับบริการ 

2.อาจเปนชองทางสําหรับลูกคาบางรายท่ีตองการทําธุรกรรมอ่ืนแตอาศัยชองทางพิเศษนี้เพ่ือทําธุรกรรม

โดยไมตองรอคิวรับบริการ 

แนวทางเลือกท่ี 3 การสรางการรับรูและแนะนําผลิตภัณฑและบริการของสาขาสมุทรปราการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพ่ือรักษาฐานลูกคารายเดิมเพ่ิมลูกคารายใหม และกระตุนจูงใจใหลูกคามาใชบริการกับ 

ธนาคารมากยิ่งข้ึน ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหพนักงานและผูชวยพนักงานเห็นความสําคัญและใช

ผลิตภัณฑบริการท่ีสรางรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมฯ ของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมรายได

คาบริการและคาธรรมเนียม เพ่ือเปนการสรางการรับรูและแนะนําผลิตภัณฑและบริการของธ.ก.ส สาขา

สมุทรปราการ 

ขอดี 

1.เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของธนาคารในการใหบริการ 

2.สรางการรับรูในภาพลักษณบทบาทของ ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร 

3.รักษาฐานลูกคาเดิม ขยายฐานลูกคารายใหม เพ่ิมยอดผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการ ผาน

เคานเตอรของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการอยางตอเนื่อง            

ขอเสีย 
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1.อาจไมไดรับความรวมมือหรือความสนใจจากลูกคา หากไมเปดใจรับฟงหรือสนใจในผลิตภัณฑของ

ธนาคาร 

2.อาจไมไดรับความรวมมือจากพนักงานท่ีไมชอบเดินตลาดประชาสัมพันธหรือไมชอบปฏิบัติงานนอก

สํานักงาน 

จากการเปรียบเทียบท้ัง 3 แนวทางเลือก การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกแนวทางเลือกท่ี 2 และ 3  

เปนทางเลือกในการแกไขปญหาเพราะเปนกลยุทธท่ีดีตอธนาคาร สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานของสาขาไดทันที โดยอาศัยความรวมมือจากพนักงานของธนาคารใน

สาขาสมุทรปราการทุกระดับชั้น และงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการก็ไมมากหากเปรียบเทียบกับผลท่ี

คาดวาจะไดรับ อีกท้ังยังเปนการสรางทีมงานและความรวมมือของพนักงานในสาขา ในการใหบริการ

และดูแลลูกคา เพ่ือใหเกิดความประทับใจและตราตรึงใจในการใหบริการเพ่ือใหลูกคาท่ีไดมาใชบริการ

กลับมาใชบริการอีกและเกิดการบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะทําใหมีลูกคามากข้ึน เปนท่ีรูจักมากข้ึน และ

มีรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม เพ่ิมมากข้ึน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมายระยะสั้นภายในปบัญชี 2562  ตองการจํานวนการทําธุรกรรมชําระคาสินคาและ 

บริการสะสมเพ่ิมข้ึน 15% รวมท้ังสิ้น 8,700 รายการ และมีรายไดคาบริการชําระคาสินคาและบริการ

แทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอรเพ่ิมข้ึน15% รวมท้ังสิ้น 350,000 บาท ภายใน 31 

มีนาคม 2563 

เปาหมายระยะยาว ภายในปบัญชี 2563 หรือ 31 มีนาคม 2564 จะตองมีจํานวนการทํา 

ธุรกรรมชําระคาสินคาและบริการสะสมเพ่ิมข้ึน 15% รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 10,000 รายการและมีรายได

คาบริการชําระคาสินคาและบริการแทนสถาบันอ่ืนผานชองทางบริการหนาเคานเตอรเพ่ิมข้ึน15% รวม

ท้ังสิ้นไมนอยกวา 402,500 บาท 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ในปบัญชี 2562 ธนาคารมีเปาหมายตองการเพ่ิมจํานวนการทําธุรกรรมชําระคาสินคาและ 

บริการสะสมเพ่ิมข้ึน 15% รวมท้ังสิ้น 8,700 รายการผูศึกษาจึงไดกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีธนาคารกําหนดไวดังนี้ 

1.ดานกลยุทธ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และนําเสนอใหตรงกับความตองการของลูกคา 

ตามแตละกลุมเปาหมาย มีการวางแผนการดําเนินงานท่ีดี กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการติดตาม

และประเมินผลโครงการ 
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2.ดานการตลาด มีการสื่อสารกิจกรรมตาง ๆ และประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการใหม  

อยางสมํ่าเสมอ จัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีตรงกับความตองการของลูกคา 

3.ดานลูกคา สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง มุงเนนการดูแลลูกคาทุก 

กลุมเปาหมายดวยบริการท่ีประทับใจและกลับมาใชบริการอยางตอเนื่องและเกิดการบอกตอ 

4.ดานบุคลากร สรางความประทับใจใหกับลูกคา ความเขาใจและสื่อสารนําเสนอผลิตภัณฑ 

ใหตรงกับความตองการของลูกคา สงเสริมพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 

5.ดานกระบวนการและระบบงาน ลดข้ันตอนการทํางานใหมีข้ันตอนท่ีกระชับรวดเร็วข้ึน  

และแนะนําใหลูกคาใชบริการชําระผานแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-mobile 

แผนการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีเลือก 

แนวทางท่ี 1 จัดใหมีพนักงานตอนรับแนะนําลดข้ันตอนการทํางานและกําหนดชองทางดวนพิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ: ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม  2564 

งบประมาณในการดําเนินการ: 1,550 บาท 

แนวทางท่ี 2 การสรางการรับรูและแนะนําผลิตภัณฑและบริการของสาขาสมุทรปราการ 

ระยะเวลาดําเนินการ: ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม  2564 

งบประมาณในการดําเนินการ: 18,760 บาท 

ข้ันตอนการดําเนินงานตามแนวทางท่ี 1,2 ดังนี้ 

1.ประชุมชี้แจงถึงปญหาใหพนักงานทุกระดับในสาขาสมุทรปราการไดทราบถึงสาเหตุ 

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา 

2.ระดมความเห็นจากพนักงานทุกระดับในสาขาสมุทรปราการเพ่ือกําหนดข้ันตอนและ 

ออกแบบกระบวนการทํางานใหมเพ่ือลดข้ันตอนและเวลาการใหบริการลูกคารวมกัน 

3.กําหนดงบประมาณ กําหนดพ้ืนท่ีและจุดบริการ และกําหนดผูรับผิดชอบ กรอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 

4.กําหนดตัวชี้วัดจากขอกําหนดท่ีสําคัญของแตละกระบวนการ 

5.มอบหมายงานและสื่อสารใหพนักงานผูปฏิบัติและผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการรับทราบ 

เพ่ือนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

6.ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด ปญหา อุปสรรค และนํามาปรบัปรุงกระบวนการ  

แผนฉุกเฉิน 

ในการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว ยอมมีเหตุการณท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึนไดอยูเสมอ ผูศึกษา 
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จึงไดมีการกําหนดกลยุทธเพ่ือรองรับสถานการณดังกลาว ใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีธนาคารกําหนดไวดังนี้ 

1.รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมรับชําระคาสินคาและบริการ แทนสถาบันอ่ืน ผาน 

ชองทางบริการหนาเคานเตอรไมเปนไปตามเปาหมาย มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

1.1 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ และกิจกรรมสงเสริมการขายผาน การ 

ประชุมหัวหนาสวนราชการ กํานันผูใหญบาน 

1.2 ขอความรวมมือประชาสัมพันธแนะนําผลิตภัณฑและบริการ แกพนักงานโรงงาน 

อุตสาหกรรม ตางๆ ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

1.3 เพ่ิมการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมสงเสริมการขาย 

1.4.จัดสรรเปาหมายใหพนักงานรับผิดชอบเปนรายบุคคลในการหาลูกคา 

2.ชองทางดวนพิเศษเฉพาะสําหรับผูมาติดตอชําระคาสินคาและบริการ ฯ ไมเพียงพอตอการ 

ใหบริการ มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

2.1เพ่ิมชองทางดวนพิเศษสําหรับใหบริการในชวงเวลาเรงดวนและมีลูกคาใชบริการ 

จํานวนมากเปนชวงเวลา เชน 12.00-13.00 อีก 1 เคานเตอร 

ขอเสนอแนะใหกับธนาคาร ธนาคารควรมีการกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไวดังนี้ 

1.ดานการตลาด จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ือรักษาลูกคารายเดิมและขยายฐานลูกคาราย 

ใหม มีการจัดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ มีการสื่อสารแบบบูรณาการ โดยการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน 

Facebook Line ชองทางตามสื่อโซเชี่ยล ตาง ๆ  

2.ดานลูกคา ใชจุดแข็งท่ีธนาคารมีความสัมพันธกับลูกคาอยางยาวนาน สรางความเชื่อม่ันใน 

การใหบริการ และรักษาลูกคาขยายจากรุนปจจุบันถึงรุนลูกรุนหลาน 

3.ดานระบบงาน พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน ใหตอบสนองความตองการของลูกคาและหา 

แนวทางท่ีจะทําใหลูกคาสามารถเขาถึงผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป ทําการสํารวจเก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑและ 

บริการทางการเงิน และชองทางการเขาถึงบริการทางการเงิน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ

และออกผลิตภัณฑใหมใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

 



 

278 

 

กิตติกรรมประกาศ 

          การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผศ.ดร.อริสรา เสยานนท  

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา ตลอดจนให

กําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ 

          ขอขอบคุณลูกคาผูเขามาใชบริการของธนาคาร ธ.ก.ส สาขาสมุทรปราการ คณะอาจารย 

ประจําภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาสมุทรปราการทุกทาน ท่ีไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ีๆ เพ่ือน

นักศึกษาปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 

 

เอกสารอางอิง 

ชัยบดินทร ศรีนาม.  2562. แนวทางการเพ่ิมยอดรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.         

สาขารอยเอ็ด. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.  

ธรรมรัตน เท่ียงกระโทก. 2561. การศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการ ธนาคาร 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรของประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา.

วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ

เกียรติจังหวัดนครราชสีมา.  

ประเสริฐ ศิรเิสรีวรรณ. การจัดการตลาด [หนังสืออิเล็กทรอนิกส] (2562)  กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

ภัตราภรณ ยิ่งยอด.  2562. ปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการไมเปนไปตามเปาหมายของ   

ธนาคารออมสินเขตนาน จังหวัดนาน. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.  

วาสินี เสถียรกาล.  2559.  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน). 

วิ ทยานิพนธปริญญาบริหารธุ ร กิจมหาบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Kotler, P.,& Keller, K. (2016). Marketing Management (15th ed.) New Jersey: Pearson   

Education. 

 



 

279 
 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในเพ่ือสรางคุณคาใหกับธนาคาร 

Approach to Increase the Efficiency of the Internal Audit Work  

to Create Value for the Bank 

 

ศุภลักษณ  แกวกองนอก0

1 

Suphaluck  Kaewgongnork1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไข

ปญหาดานความรูความเชี่ยวชาญของพนักงานตรวจสอบและปญหาดานการใหขอเสนอแนะจากการ

ตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

แบบทดสอบความรูความสามารถของผูบริหารและพนักงานตรวจสอบ และแบบสอบถามพนักงานผูรับ

การตรวจสอบ ผลการศึกษาพบวาพนักงานตรวจสอบมีความรูความเขาใจในงานตรวจสอบและธุรกิจของ

ธนาคารยังไมเพียงพอ โดยผลสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามและสัมภาษณไดคาเฉลี่ยรวมต่ําท่ีสุด 

เปนเรื่องทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน การประเมินจุดออนของระบบการควบคุม

ภายในและความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงเรื่องการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบท่ี

สมเหตุสมผล สรางสรรค เปนประโยชน และผลการทดสอบระดับความรูความสามารถในวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 6.94 จาก 10 คะแนน อยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากเปน

พนักงานตรวจสอบใหม มีประสบการณทํางานดานตรวจสอบนอย การโยกยายบอย การปรับเปลี่ยน

โครงสรางและรูปแบบการทํางานของฝายตรวจสอบอยูเสมอ รวมถึงการสอนงานจากหัวหนางานยังไม

เพียงพอ แนวทางแกไขปญหาควรสรางผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพใหครอบคลุมตามธุรกิจหลักของธนาคาร 

เพ่ือมาสอนเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ โดยจัดเปนหองเรียนแหงการเรียนรูท้ังแบบปกติและแบบ 

Online 

 

คําสําคัญ:  ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน,  ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบ 
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Abstract 

The objective of this independent study is to analyze the causes and propose 

solutions to the problems knowledge and expertise of internal audit staff and the 

suggestion from the examination. To increase operational efficiency, by collecting data 

from questionnaires, interview forms, the knowledge and ability test forms of executives 

and internal audit staff and staff questionnaire. The study indicated that, the audit staff 

have insufficient knowledge and understanding of the audit work and the business of the 

bank. The survey results from the questionnaires and interviews were the lowest average 

it is a matter of skills and expertise in the internal audit profession, assessing the 

weaknesses of the internal control system and the risk of the bank, including the issue 

of suggestions for corrective actions from audits that are reasonable, creative, useful. And 

test results of the proficiency level in the internal audit profession with a total average 

score of 6.94 out of 10 points, moderate. The cause, it was found that is a new inspector 

have little experience working in the field of inspection, frequent migration, constantly 

changing the structure and working style of the audit department, including coaching 

from supervisors is not enough. Solutions should create a professional in covering the 

main business of the bank to teach techniques and methods of inspection by is classified 

as a classroom of learning both normal and online. 

 

Keywords:  Efficiency of internal audit work, Expertise in the internal audit profession 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคัญท่ีมีสวนชวยสนับสนุนใหธนาคารสามารถขับเคลื่อนภารกิจ

ใหบรรลุเปาหมายองคกรได เนื่องจากงานตรวจสอบภายในเปนการสอบทานการประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี และชวยใหการดําเนินงานในดานตางๆ ของธนาคารเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับของหนวยงานราชการ และสวนงานท่ีกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือสรางความม่ันใจ

ใหกับผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร และเพ่ิมคุณคาในกระบวนการดําเนินงานของธนาคาร 
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แตการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบในปจจุบันยังพบปญหาดานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบของ

พนักงานตรวจสอบ และปญหาการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบท่ียังไมสมเหตุสมผล 

สรางสรรคและเปนประโยชนตอธนาคาร (จากขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

หนวยรับตรวจ ป 2560-2561 และการวิเคราะห SWOT Analysis ตามแผนยุทธศาสตรสวนงาน ระยะ 

5 ป) สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ทําใหการปฏิบัติงานยังไม

เปนไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซ่ึงการตรวจไมพบความผิดปกติ

หรือความเสี่ยงท่ีสําคัญของธนาคาร อาจเปนชองทางในการกระทําการทุจริต ทําใหเกิดความเสียหายท้ัง

ท่ีเปนตัวเงินและภาพลักษณของธนาคารไดในอนาคต ตลอดจนภาพลักษณของฝายตรวจสอบภายในขาด

ความนาเชื่อถือ และไมไดรับการยอมรับหรือไมไดรับความรวมมือจากสวนงานผูรับการตรวจ และผูมีสวน

ไดเสียของธนาคาร 

ผูศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญและผลกระทบของปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาเพ่ือวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหาและเพ่ือนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานความรูความเชี่ยวชาญของพนักงานตรวจสอบ 

และปญหาดานการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความคุมคา และมีประสิทธิผล  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาดานความรูความเชี่ยวชาญของพนักงานตรวจสอบ และปญหา

ดานการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบ 

2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาความไมเชี่ยวชาญในวิชาชีพของพนักงานตรวจสอบ 

และแกไขปญหาการใหขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใต

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความคุมคา และมีประสิทธิผล 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

หลักการและแนวคิดของการตรวจสอบภายใน  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (2548: 13-

20); จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557:1-2) ไดกลาวถึงการ

ตรวจสอบภายใน ไวดังนี้ 
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การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ “การใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา อยาง

เท่ียงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายใน

ชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อยางเปนระบบและเปนระเบียบ”  

วัตถุประสงคการตรวจสอบภายใน คือ “การประเมินการควบคุมขององคกรเพ่ือใหม่ันใจวา

องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต

คาใชจายและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม” 

ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 1) การบริหารความเสี่ยง องคกรตองมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพ่ือจะชวยลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดความ

เสียหายตอองคกรได ตองวางแผนตรวจสอบตามความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง

ท่ีมีความเสี่ยงสูงตรวจสอบเปนลําดับแรก 2) การควบคุม เปนสิ่งท่ีฝายบริหารไดกําหนดข้ึน เพ่ือใหองคกร

บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในไดกําหนดใหกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในมีสวนชวยประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมถึงการดําเนินงาน การ

กํากับดูแล และขอมูลสารสนเทศขององคกร และ 3) การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีกอใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส และนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร การตรวจสอบภายใน

มีหนาท่ีสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลท่ีดีใหเกิดข้ึน โดยมีการประเมินผลและปรับปรุง

กระบวนการกํากับดูแล 

 บทบาทหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน ไดแก 1) ตรวจสอบการดําเนินงาน เพ่ือใหม่ันใจวา

สอดคลองกับวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ และมี

กระบวนการกํากับดูแลอยางเหมาะสม 2) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน เพ่ือใหม่ันใจวามีความครบถวน

ถูกตองและเชื่อถือได  3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหม่ันใจวาไดปฏิบัติงานถูกตองเปนไป

ตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 4) ตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพยสินของ

องคกร เพ่ือใหม่ันใจวาการเก็บรักษาทรัพยสินมีความเหมาะสม และทรัพยสินมีอยูจริง และ 5) ประเมิน

ความมีประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชทรัพยากรขององคกร 

มาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  

 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (2560: 8-11) ไดกลาวถึงความเชี่ยวชาญในการ

ประกอบวิชาชีพตรวจสอบวา ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองมีความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ใน

การปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบใหมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ขององคกร และตองมี
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ความรูความสามารถเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและจัดการกับการเกิดทุจริตขององคกร แตไม

ตองมีความเชี่ยวชาญเทากับผูปฏิบัติหนาท่ีตรวจทุจริตและสวบสวนการทุจริตโดยตรง รวมถึงตองมี

ความรูความสามารถเพียงพอเก่ียวกับความเสี่ยงดานการควบคุมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  แตไม

จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเทากับผูตรวจสอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซ่ึงในการแสดงออกถึง

ความเชี่ยวชาญของผูตรวจสอบภายใน คือการมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและการไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพ

ตรวจสอบ รวมถึงผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาเพ่ิมพูนความรูความสามารถ ทักษะความชํานาญทาง

วิชาชีพตรวจสอบอยางตอเนื่อง  

 งานตรวจสอบกับการเพ่ิมคุณคา (Add value) ใหองคกร 

วิชัย  กิตติวิทยากุล (2551) กลาววา ผูตรวจสอบภายในสามารถเพ่ิมคุณคา (Add value) ให

องคกร โดยดําเนินการตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมท่ี

สําคัญ วางแผนการตรวจตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและจัดสรรทรัพยากรในการตรวจ

โดยมุงเนนเรื่องท่ีมีความเสี่ยงในระดับสูง เสนอแนะแนวทางและใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบระบบ

ของการควบคุมภายใน และมีกลยุทธการตอบสนองความเสี่ยง  

ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 

 E. Paul Torrance (1962) ทฤษฎีความคิดสรางสรรคทอรแรนซ คือ กระบวนการท่ีบุคคลมี

ความรูสึกไวตอปญหาขอบกพรอง ชองวางดานความรูท่ีขาดหายไป หรือสิ่งท่ีไมสอดคลองกัน แลว

รวบรวมความคิดตั้งสมมุติฐานเก่ียวกับขอบกพรอง และทดสอบสมมุติฐานนั้น จนสามารถนําเอาผลท่ีได

แสดงใหแกผู อ่ืนไดทราบ กระบวนการความคิดสรางสรรคแบงความคิดเปน 5 ข้ัน คือ 1) คนหา

ขอเท็จจริง 2) คนพบปญหา 3) คนพบความคิด 4) คนพบคําตอบ และ 5) ยอมรับจากการคนพบและมี

ความคิดตอยอดเพ่ือนําไปสูหนทางในการเกิดแนวความคิดใหมๆ 

ทฤษฎีกางปลา (Fish Bone Diagram) 

Kaoru Ishikawa (1943) ผังกางปลาหรือผังแสดงเหตุและผล เปนแผนผังท่ีมีลักษณะเหมือน

กางปลาแสดงความสัมพันธระหวางปญหาตางๆ กับสาเหตุท่ีอาจทําใหเกิดปญหา ใชเพ่ือพิสูจนหาสาเหตุ

หลักหรือปญหาหลัก โดยใหหัวปลาเปนปญหาหลัก และกางปลาเปนสาเหตุยอย  

การกําหนดปจจัยท่ีกางปลา ตองม่ันใจวาปจจัยท่ีกําหนดนั้น สามารถชวยใหแยกแยะและ

กําหนดสาเหตุตางๆ อยางเปนระบบ มีเหตุมีผล ซ่ึงกลุมปจจัยท่ีจะใชแยกแยะสาเหตุนั้น สวนมากจะใช

หลักการ 4M 1E ไดแก M = Man คือ พนักงาน บุคลากร, M = Machine คือ เครื่องมือ เครื่องจักร และ
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อุปกรณในการทํางาน, M = Material คือ วัตถุดิบ วัสดุ ทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการ, M = Method 

คือ วิธีการหรือกระบวนการทํางาน, E = Environment คือ สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 เครือพันธุ  บุกบุญ (2559) ศึกษาการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานการตรวจสอบภายใน

และการควบคุมภายในแบบเสริมพลังของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวา 

ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานมากท่ีสุด คือ ผูตรวจสอบภายใน

ยังขาดความรูดานกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน และยังขาดประสบการณ และ

ทักษะในการตรวจสอบดานตางๆ ถึงแมผูตรวจสอบภายในจะไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน แตการปฏิบัติงานยังไมครอบคลุมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

ศรีสุดา แสนภักดี (2560) ศึกษาความเชี่ยวชาญกับบทบาทของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 ผล

การศึกษาพบวา ความเชี่ยวชาญของผูตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับบทบาทการบริหารความเสี่ยง

อยางมีนัยสําคัญ และปจจัยดานความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงยังสงผลในเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญตอบทบาทของผูตรวจสอบภายในในการใหความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษา และบทบาทท่ีสําคัญ

ของผูตรวจสอบภายในตอการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร  

มณฑชยธิดา  พรมเยี่ยม (2560) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการ

ยางแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในอยางมี

นัยสําคัญ คือ ปจจัยดานโครงสราง ดานบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ขอเสนอแนะของผูบรหิารและผูตรวจสอบภายใน 

ภูมิวพัชร  ธวัฒนอังศุธร (2560) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิผลของงานตรวจสอบ

ภายในของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการเงินการธนาคาร ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยดานองคกรและดานความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยูในระดับท่ีมาก 

และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในอยางมีนัยสําคัญ คือ ปจจัยดานองคกร 

และปจจัยดานคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงปจจัยคุณสมบัติในดานความรูความสามารถของผู

ตรวจสอบภายในสงผลกระทบตอประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในมากท่ีสุด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาแบงเปน  2 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารและพนักงานตรวจสอบ และ

กลุมพนักงานจากสวนงานผูรับการตรวจ โดยสุมตัวอยางกลุมผูบริหารและพนักงานตรวจสอบจํานวน 50 

คน จากพนักงานตรวจสอบท้ังหมด จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 45 ซ่ึงเปนการเก็บตัวอยางจาก

พนักงานท่ีตองปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของสวนงานผูรับการตรวจ สวนพนักงานท่ีไมไดเก็บตัวอยาง เนื่องจาก

เปนพนักงานท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนท่ีสวนกลาง และสุมตัวอยางกลุมพนักงานจากสวนงานผูรับการตรวจ 

จํานวน 25 คน จากพนักงานท่ีเปนตัวแทนของสวนงานผูรับตรวจท่ีไดเขาไปปฏิบัติงานตรวจสอบในไตร

มาสท่ีผานมา  

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 แบงออกเปน ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ และแบบทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของกลุมผูบริหารและพนักงาน

ตรวจสอบ และจากแบบสอบถามกลุมพนักงานสวนงานผูรับการตรวจ ระหวางวันท่ี 15 – 31 สิงหาคม 

2562 และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมขอมูลจาก Website ของฝายตรวจสอบ 

เอกสารตางๆ ของธนาคาร หนังสือ มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล แนวคิดทฤษฎี และ

ผลการวิจัยเก่ียวกับการตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวของ 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

3.1 แบบสอบถามผูบริหารและพนักงานตรวจสอบภายใน แบงเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ วุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน และชั่วโมงการอบรมหลักสูตร

เก่ียวกับการตรวจสอบ สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับดานความรู ความสามารถ ทักษะ ความ

ชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน และการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอสวนงานผูรับการตรวจ 

ลักษณะคําถามแบบปลายปด ใชเกณฑการใหคะแนนตามหลัก Likert Scale โดยใชมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

ลักษณะคําถามแบบปลายเปด 

3.2 แบบสัมภาษณผูบริหารและพนักงานตรวจสอบภายใน แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ประกอบดวย ชื่อ – นามสกุล อายุ ตําแหนงงาน สวนงาน ประวัติ

การศึกษา และประสบการณทํางาน สวนท่ี 2 ขอมูลสัมภาษณเก่ียวกับดานความรู ความสามารถ ทักษะ 
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ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน และการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอสวนงานผูรับการตรวจ 

ลักษณะคําถามแบบปลายเปด  

3.3 แบบสอบถามพนักงานสวนงานผูรับการตรวจสอบ แบงเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูล

สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนงงาน สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับการปฏิบัติงานดานความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน และ

การใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขของพนักงานตรวจสอบ ลักษณะคําถามแบบปลายปด ใชเกณฑการให

คะแนนตามหลัก Likert Scale โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน เปนลักษณะ

คําถามแบบปลายเปด  

3.4 แบบทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 

10 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ไดแก 0 - 5 คะแนน ไมผานการประเมินผล, 6 - 8 คะแนน ผานการ

ประเมิน ระดับดี/ปานกลาง และ 9 - 10 คะแนน ผานการประเมิน ระดับดีมาก 

 

การวิเคราะหขอมูล 

4.1 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล โดยใช

วิเคราะหจําแนก คาความถ่ี และคารอยละ สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยใชการ

วิเคราะหคาความถ่ี คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสรุปความถ่ี 

4.2 วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบความรูความสามารถของพนักงานตรวจสอบภายใน โดยใช

การวิเคราะหคาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย โดยอางอิงกับหลักเกณฑการใหคะแนน 

4.3 วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

4.4 วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช One–way ANOVA เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานดานอายุ ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบมีผลตอระดับ

ความคิดเห็นดานความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดานการให

ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

4.5 ประมวลผลการวิเคราะหจากวิธีการขางตน โดยใชหลักการ แนวคิดและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาเปนแนวทาง และใชแนวคิดทฤษฎีผังกางปลา (Fish Bone Diagram) มา

ชวยในการวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไข  
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สรุปผลการวิจัย  

ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบความรูความสามารถ

ของผูบริหารและพนักงานตรวจสอบ และแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานจากสวนงานผูรับการ

ตรวจสอบ เพ่ือนํามาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดยผลการศึกษาจําแนกไดดังนี้ 

1. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 1.1 ขอมูลสวนบุคคลจากกลุมตัวอยางผูบริหารและพนักงานตรวจสอบ จํานวน 50 คน เปนเพศ

ชาย จํานวน 13 คน (รอยละ 26) และเพศหญิง จํานวน 37 คน (รอยละ 74) สวนใหญมีอายุระหวาง 31 

– 40 ป จํานวน 23 คน (รอยละ 46) รองลงมาอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 19 คน (รอยละ 38) 

และอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 8 คน (รอยละ 16) ตําแหนงงานสวนใหญเปนพนักงานตรวจสอบ

ระดับ 8-9 จํานวน 37 คน (รอยละ 74) รองลงมาเปน ระดับผูบริหารทีม 10 จํานวน 7 คน (รอยละ 14) 

และระดับผูบริหารฝายฯ 11-13 จํานวน 3 คน (รอยละ 6) ตามลําดับ ระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบ 

สวนใหญอยูระหวาง 0-3 ป จํานวน 19 คน (รอยละ 38) รองลงมาคือ 4-10 ป จํานวน 18 คน (รอยละ 

36) พนักงานสวนใหญไมไดรับวุฒิบัตรดานการตรวจสอบ จํานวน 42 คน (รอยละ 84) และไดรับวุฒิบัตร 

CPIAT จํานวน 8 คน (รอยละ 16) มีชั่วโมงอบรมดานการตรวจสอบ/ป สวนใหญมากกวา 40 ชม.ข้ึนไป 

จํานวน 29 คน (รอยละ 58) รองลงมา อบรม 31-40 ชม./ป จํานวน 9 คน (รอยละ 18)  

1.2 ขอมูลสวนบุคคลจากกลุมตัวอยางของพนักงานสวนงานผูรับการตรวจท้ังจากสํานักงานใหญ

และภูมิภาค จํานวน 25 คน เปนเพศชาย จํานวน 14 คน (รอยละ 56) และเพศหญิง จํานวน 11 คน 

(รอยละ 44) อายุสวนใหญอยูระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 60) รองลงมาคืออายุระหวาง 

41 – 50 ป จํานวน 7 คน (รอยละ 28) และอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 3 คน (รอยละ 12) 

ตามลําดับ ตําแหนงงานสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ 4-7 จํานวน 14 คน (รอยละ 56) 

รองลงมาเปนพนักงานระดับหัวหนางาน 8-9 จํานวน 10 คน (รอยละ 40) และพนักงานระดับผูบริหาร 

10-13 จํานวน 1 คน (รอยละ 4) ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 2.1 แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหารและพนักงานตรวจสอบภายใน 

 การศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับดานความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน และการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอสวนงานผูรับการตรวจ สรุปผลการวิเคราะห

ขอมูลตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นดานความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

และการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขของผูบริหารและพนักงานตรวจสอบภายใน  

หัวขอความคิดเห็น คาเฉลี่ยรวม 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

- ดานความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

1. พนักงานตรวจสอบมีความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

และการกํากับดูแล ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวชิาชีพตรวจสอบภายใน 

3.76  

(0.98) 

มาก 

2. พนักงานตรวจสอบมีทักษะและความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน สามารถ

ปฏิบัติงานโดยใชเทคนคิและวิธกีารตรวจสอบตางๆ ไดอยางถูกตอง 

3.78  

(0.97) 

มาก 

3. พนักงานตรวจสอบปฏิบัตงิานดวยความระมดัระวังรอบคอบ ยึดตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานวชิาชีพฯ และแนวทางการตรวจสอบภายในที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

4.06  

(1.04) 

มาก 

4. พนักงานตรวจสอบสามารถประเมนิจุดออนของระบบการควบคุมภายใน และบริหาร

จัดการความเสี่ยงของธนาคารได 

3.72  

(0.99) 

มาก 

5. พนักงานตรวจสอบไดรับการพัฒนาศักยภาพและฝกอบรมดานตรวจสอบอยางตอเนื่อง

เปนประจาํทุกป 

4.10  

(0.97) 

มาก 

รวม 3.88 มาก 

- ดานการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอสวนงานผูรับการตรวจ 

1. พนักงานตรวจสอบสามารถใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกสวนงานรับตรวจไดทนัท ี 3.64  

(0.96) 

มาก 

2. การสื่อสารรายงานผลการตรวจกับสวนงานผูรับตรวจมีความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม 

และทันเวลา  

3.86  

(1.01) 

มาก 

3. ขอเสนอแนะของพนักงานตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผล สรางสรรค นําไปปฏิบัตไิด

จริง 

3.74  

(1.06) 

มาก 

4. ประเด็นขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

และชวยลดขอบกพรองและความเสี่ยงในเร่ืองเดิมๆ ได 

3.52  

(1.09) 

มาก 

5. การตรวจสอบภายในชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับธนาคาร 3.90  

(1.07) 

มาก 

รวม 3.73 มาก 
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จากตารางท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานความรู ความสามารถ ทักษะ 

ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดานการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอสวนงานผูรับการ

ตรวจในภาพรวม อยูในระดับท่ีมาก แตมีหัวขอการประเมินท่ีไดระดับคาเฉลี่ยรวมต่ําท่ีสุดในแตละดาน 

คือ พนักงานตรวจสอบสามารถประเมินจุดออนของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความ

เสี่ยงของธนาคารได ไดคาเฉลี่ยรวม 3.72 และประเด็นขอบกพรองท่ีพบจากการตรวจสอบภายในไดรับ

การปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ชวยลดขอบกพรองและความเสี่ยงในเรื่องเดิมๆ ไดคาเฉลี่ยรวม 3.52   

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและพนักงานตรวจสอบ พบวาสวนใหญเปนพนักงาน

ตรวจสอบใหม ประสบการณทํางานตรวจสอบนอย มีความรูความเขาใจในงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

ไมเพียงพอ และไมครอบคลุมธุรกิจของธนาคาร มีการหมุนเวียนพนักงานตรวจสอบบอย เนื่องจากการ

โยกยายและสอบเลื่อนตําแหนง มีการปรับโครงสรางและรูปแบบการทํางานของฝายตรวจสอบอยูเสมอ 

การอบรมในภาพรวมยังไมตรงตามทักษะท่ีจําเปน  

ตารางท่ี 2 ทดสอบสมมติฐาน อายุ ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลตอระดับความ

คิดเห็นดานความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบ และดานการใหขอเสนอแนะ

แนวทางแกไข 

อายุกับระดับความคิดเห็น      
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 0.77 2 0.38 0.46 0.64 3.20 

Within Groups 39.40 47 0.84     

Total 40.17 49         

ตําแหนงงานกับระดับความคิดเห็น     
Between Groups 1.79 3 0.60 0.72 0.55 2.81 

Within Groups 38.37 46 0.83     

Total 40.17 49         

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานกับระดับความคิดเห็น    
Between Groups 1.39 3 0.46 0.55 0.65 2.81 

Within Groups 38.78 46 0.84     

Total 40.17 49         
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จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน มี P-value > 0.05 แสดงวาอายุ ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลตอระดับ

ความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2.2 แบบสัมภาษณผูบริหารและพนักงานตรวจสอบ  

 ผูศึกษาไดสัมภาษณผูบริหารและพนักงานตรวจสอบ จํานวน 4 คน พบวา มีความคิดเห็น

สอดคลองกับผลการศึกษาจากแบบสอบถามขางตน โดยเห็นวาการหมุนเวียนพนักงานตรวจสอบบอย ทํา

ใหการเรียนรูงานไมตอเนื่อง และไมเกิดทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน ทําใหไมสามารถหาสาเหตุท่ี

แทจริงของปญหา การใหขอเสนอแนะไมตรงจุด เปนเพียงการแกไขปญหาขอบกพรองในระยะสั้น ไมได

แกไขเชิงปองกันใหครอบคลุมท้ังระบบในระยะยาว ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา คือ ควรมีการฝก

ปฏิบัติงานตรวจสอบจริงในพ้ืนท่ี โดยมีพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายไตร

มาส พนักงานตรวจสอบตองตระหนักในการปฏิบัติงานใหมีผลงานอยางมีคุณคาเปนประโยชนตอองคกร 

ในกรณีพนักงานตองการยายมาทํางานท่ีฝายตรวจสอบ ตองกําหนดใหมีการดํารงตําแหนงพนักงาน

ตรวจสอบอยางนอย 5 ป จึงจะสามารถยายไปสวนงานอ่ืนได ควรทบทวนเรื่องการทํางานใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล และควรวิเคราะหใหไดสาเหตุท่ีแทจริงของประเด็นท่ีตรวจพบ ตองมีการหารือ

แลกเปลี่ยนกับหนวยรับตรวจหรือสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอเสนอแนะท่ีตรงจุด สามารถนําไป

ปฏิบตัิไดจริง และเกิดประโยชนตอธนาคาร  

2.3 แบบทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ  

 จากแบบทดสอบความรูความสามารถซ่ึงเปนกลุมตัวอยางชุดเดียวกับท่ีใชแบบสอบถามผูบริหาร

และพนักงานตรวจสอบ จํานวน 50 คน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูบริหารและพนักงานตรวจสอบมี

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ภาพรวมผานการประเมินอยูในระดับดี/ปานกลาง มี

คะแนนเฉลี่ยรวม 6.94 จาก 10 คะแนน จําแนกผลการประเมินออกเปน สวนใหญผานการประเมิน อยู

ในระดับดี/ปานกลาง จํานวน 19 คน (รอยละ 38) รองลงมา คือ อยูในระดับดีมาก จํานวน 17 คน (รอย

ละ 34) และไมผานการประเมินผล อยูในระดับนอยมาก จํานวน 14 คน (รอยละ 28) โดยคําถามท่ี

พนักงานตรวจสอบตอบผิดมากท่ีสุด เปนเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตอบ

ผิดจํานวน 31 คน (รอยละ 62) และคําถามท่ีตอบถูกมากท่ีสุด เปนเรื่องลักษณะของรายงานการ

ตรวจสอบท่ีดี ตอบถูกจํานวน 46 คน (รอยละ 92)  

2.4 แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นจากพนักงานสวนงานผูรับการตรวจ  
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 การศึกษาระดับความคิดเห็นดานความรูความสามารถ ทักษะความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน และการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไข จากกลุมตัวอยางของพนักงานสวนงานผูรับการตรวจ 

จํานวน 25 คน สรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นดานความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

และการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขของสวนงานผูรับการตรวจ 

หัวขอความคิดเห็น  คาเฉลี่ยรวม 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

- ดานความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

1. พนักงานตรวจสอบมีความรูเก่ียวกับเร่ืองที่ตรวจเปนอยางดี 3.76  (1.16) มาก 

2. พนักงานตรวจสอบมีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน 3.72  (1.31) มาก 

3. พนักงานตรวจสอบปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ และปฏิบัติตามวิธี

ปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

4.12  (1.17) มาก 

4. พนักงานตรวจสอบสามารถประเมินจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ระบุและ

ประเมินความเสี่ยง และชวยจัดการกับความเสี่ยงได 

3.88  (1.05) มาก 

5. การสรุปผลการตรวจสอบมีความชัดเจน ตรงประเด็น เขาใจไดงาย 3.92  (1.11) มาก 

รวม 3.88 มาก 

- ดานการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอสวนงานผูรับการตรวจ   

1. พนักงานตรวจสอบสามารถใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกสวนงานผูรับตรวจได 3.84  (1.07) มาก 

2. ขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผล สรางสรรค 

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ไมยุงยากหลายข้ันตอน 

3.80  (0.96) มาก 

หัวขอความคิดเห็น คาเฉลี่ยรวม 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

3. การสื่อสารรายงานผลการตรวจมีความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม ทันกาล เพื่อให

สวนงานผูรับตรวจนําไปปรับปรุงแกไขไดตรงประเด็นและทันกาล 

4.04  (0.98) มาก 

4. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ชวยปรับปรุงการทํางานของสวนงานใหดีข้ึน ชวยลด

ขอผิดพลาดซ้ําๆ จากการปฏิบัติงาน  

4.00  (1.08) มาก 

5. ความพึงพอใจโดยรวมตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ 3.92  (1.08) มาก 

รวม 3.92 มาก 
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จากตารางท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดานความรูความสามารถ ทักษะความ

ชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดานการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอสวนงานผูรับการตรวจ

ในภาพรวมอยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.88 และ 3.92 ซ่ึงหัวขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยรวมท่ีต่ําสุด

ในแตละดาน คือ พนักงานตรวจสอบมีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ย

รวม 3.72 และขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผล สรางสรรค สามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริง ไมยุงยากหลายข้ันตอน มีคาเฉลี่ยรวม 3.80 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ผูตรวจสอบมีความรูในบาง

เรื่องยังไมชัดเจน บางครั้งทําใหการตีความและสื่อความหมายคลาดเคลื่อน ควรเพ่ิมเติมการเรียนรูใน

เรื่องท่ีจะตรวจสอบใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และพนักงานในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรเปน

พนักงานระดับ 8 ข้ึนไป ท่ีมีประสบการณการทํางานและเคยปฏิบัติงานสาขาหรือสวนงานอ่ืนๆ 

พอสมควร การใหขอเสนอแนะควรผสมผสานระหวางการใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานแกผู

ปฏิบัติ และการกํากับดูแลใหเปนไปตามหลักการควบคุมท่ีดีและถูกตองตามวิธีปฏิบัติงานของธนาคาร 

กระบวนการแกไขมีความกระชับและรวดเร็ว รวมถึงควรเสนอแนะผลกระทบมากกวาชี้ความผิด 

เนื่องจากเปนการตรวจเพ่ือปองกัน  

3. สรุปผลการศึกษา 

3.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นดานความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน และดานการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขในภาพรวมของพนักงานตรวจสอบ พบวา 

อยูในระดับท่ีมาก โดยหัวขอท่ีไดระดับคาเฉลี่ยรวมตํ่าท่ีสุดในแตละดาน คือ พนักงานตรวจสอบสามารถ

ประเมินจุดออนของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการกับความเสี่ยงของธนาคารได (คาเฉลี่ย

รวม 3.72) และประเด็นขอบกพรองท่ีพบจากการตรวจสอบภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ชวย

ลดขอบกพรองและความเสี่ยงในเรื่องเดิมๆ (คาเฉลี่ยรวม 3.52) สวนระดับความคิดเห็นของพนักงานผูรับ

การตรวจในภาพรวม พบวา อยูในระดับท่ีมาก ซ่ึงหัวขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยรวมท่ีต่ําสุดในแตละดาน คือ 

พนักงานตรวจสอบมีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน (คาเฉลี่ยรวม 3.72) และ

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบมีความสมเหตุสมผล สรางสรรค สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

ไมยุงยากหลายข้ันตอน (คาเฉลี่ยรวม 3.80) 

3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุของพนักงาน ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีตางกันไมมีผลตอระดับความคิดเห็นดานความรูความสามารถ ทักษะ ความ
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ชํานาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดานการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไข ท่ีแตกตางกัน มีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3.3 ผลการศึกษาระดับความรูความสามารถของพนักงานตรวจสอบ พบวา มีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพตรวจสอบภายในในภาพรวม อยูในระดับดี/ปานกลาง 

(คะแนนเฉลี่ยรวม 6.94 จาก 10 คะแนน)  

3.4 ผลการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพนักงานตรวจสอบขาดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ตรวจสอบ และปญหาการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบ โดยใชทฤษฎีผังกางปลา 

สรุปผลการศึกษาแบงเปนสาเหตุแตละดานไดดังนี้ 

ดานพนักงาน : พนักงานตรวจสอบสวนใหญเปนพนักงานใหมท่ียายมาจากสวนงานอ่ืนของ

ธนาคาร มีการโยกยายบอย เนื่องจากผานการสอบเลื่อนตําแหนงและไดรับการแตงตั้งใหมาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ เม่ือครบวาระตามเง่ือนไขก็ขอยายออก ประสบการณทํางานดานตรวจสอบภายในมีนอย (อายุ

งาน 0-3 ป) พนักงานตรวจสอบมีความรูความเขาใจในงานตรวจสอบไมเพียงพอ และไมครอบคลุมธุรกิจ

ของธนาคาร หรือมีความรูในบางเรื่องยังไมชัดเจน ทําใหการตีความและสื่อความหมายคลาดเคลื่อน 

พนักงานตรวจสอบไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบเพียงรอยละ 16 ทําใหยังขาดทักษะความชํานาญใน

วิชาชีพตรวจสอบ และสงผลตอการใหขอเสนอแนะยังไมสมเหตุสมผล สรางสรรค และเปนประโยชน  

ดานกระบวนการทํางาน : มีการปรับโครงสรางและรูปแบบการทํางานของฝายตรวจสอบ

อยูเสมอ ทําใหเรียนรูงานไมตอเนื่อง ไมเกิดทักษะความชํานาญในการทํางาน การปฏิบัติงานภาคสนาม

ของพนักงานตรวจสอบใหมโดยท่ียังไมมีประสบการณและไมไดรับการฝกฝนใหมีความพรอมกอน

ปฏิบัติงานจริง การสอนงานจากหัวหนางานยังไมเพียงพอ หรือไมไดสอบทานงาน ทําใหเกิดขอผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน ประเด็นท่ีตรวจพบไมไดวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริง (root cause) ทําใหไมสามารถให

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขท่ีตรงจุด การตรวจสอบสวนใหญเปนลักษณะตรวจหาขอผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงานมากกวาเปนการตรวจสอบในเชิงสรางสรรค เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกร และการให

ขอเสนอแนะเปนเพียงการแกไขปญหาขอบกพรองจากขอผิดพลาดในระยะสั้น ไมไดเปนลักษณะของการ

แกไขเชิงปองกันใหครอบคลุมท้ังระบบในระยะยาว เ พ่ือปองกันการเกิดขอผิดพลาดซํ้า ทําให

ขอเสนอแนะยังไมเปนประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกรได  

ดานเครื่องมือและอุปกรณ : การปฏิบัติตามคูมือ/มาตรฐานการตรวจสอบสากลยังไม

ครอบคลุม อันเนื่องมาจากมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการตรวจสอบไมเพียงพอ 
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ดานวัตถุดิบและทรัพยากร : การอบรมในภาพรวมยังไมตรงตามทักษะท่ีจําเปนตองพัฒนา

บุคลากรของฝายตรวจสอบ ทําใหไมสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุวตัถุประสงคการ

ตรวจสอบไดเทาท่ีควร 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามพนักงานตรวจสอบและผูรับการตรวจ อยู

ในระดับท่ีมาก หัวขอท่ีไดคาเฉลี่ยรวมต่ําท่ีสุด คือ ทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบ การประเมิน

จุดออนของระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงของธนาคาร และการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไข

จากการตรวจสอบท่ีสมเหตุสมผล สรางสรรค เปนประโยชน สวนผลการทดสอบระดับความรู

ความสามารถของพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 6.94 จาก 10 คะแนน อยูในระดับปานกลาง ผล

การศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสุดา แสนภักดี (2560) ท่ีศึกษา เรื่องความเชี่ยวชาญกับ

บทบาทของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย กลุม SET 100 พบวา ความเชี่ยวชาญของผูตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับบทบาท

การบริหารความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญ และปจจัยดานความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงยังสงผล

ในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอบทบาทของผูตรวจสอบภายในในการใหความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษา 

รวมถึงบทบาทการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร และสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมิวพัชร  ธวัฒนอังศุ

ธร (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการเงินการธนาคาร พบวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ

ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในอยางมีนัยสําคัญ คือ ปจจัยดานองคกร และปจจัยดานคุณสมบัติ

ของผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงปจจัยคุณสมบัติในดานความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในสงผล

กระทบตอประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในมากท่ีสุด 

2. ผลการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา พบวา สาเหตุท่ีพนักงานยังขาดทักษะความชํานาญใน

วิชาชีพตรวจสอบภายใน เนื่องจากเปนพนักงานตรวจสอบใหม ยังขาดประสบการณ เทคนิคและความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบ มีการหมุนเวียนพนักงานตรวจสอบบอย อีกท้ัง

มีการปรับโครงสรางและรูปแบบการทํางานของฝายตรวจสอบอยูเสมอ ทําใหการเรียนรูงานไมตอเนื่อง 

และไมเกิดทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานจากหัวหนางานยังไมเพียงพอ 

สอดคลองกับผลการศึกษาของเครือพันธุ  บุกบุญ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการ

ดําเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในแบบเสริมพลังของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
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สาธารณสุข พบวา ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานมากท่ีสุด คือ 

ผูตรวจสอบภายในยังขาดความรูดานกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน ยังขาด

ประสบการณและทักษะในการตรวจสอบดานตางๆ การปฏิบัติงานยังไมครอบคลุมตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของมณฑชยธิดา  พรมเยี่ยม (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยางแหงประเทศไทย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ

ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในอยางมีนัยสําคัญ คือ ปจจัยดานโครงสราง ดานบุคลากรและสิ่ง

อํานวยความสะดวก และดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงขอเสนอแนะของผูบริหารและผู

ตรวจสอบภายใน  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

การศึกษาปญหาพนักงานตรวจสอบขาดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบ และปญหาการให

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบ ไมสมเหตุสมผล สรางสรรคและไมเปนประโยชนตอ

ธนาคาร สามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหา ไดดังนี้ 

แนวทางเลือกท่ี 1 : กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก แตงตั้ง โยกยายพนักงานของฝายตรวจสอบ 

โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจากประสบการณทํางานดานตรวจสอบ ชั่วโมงการฝกอบรมดานตรวจสอบ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพดานตรวจสอบ และกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงพนักงานตรวจสอบ 

เพ่ือสรางทักษะ ความชํานาญและสั่งสมประสบการณใหเปนผูตรวจสอบมืออาชีพ และสามารถให

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอสวนงานหนวยรับตรวจได  

แนวทางเลือกท่ี  2 : สรางผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพใหครอบคลุมตามธุรกิจหลักของธนาคาร แลว

จัดเปนหองเรียนการเรียนรู ท้ังแบบปกติและแบบ Online ใหผูเชี่ยวชาญแตละดานมาสอนเทคนิคและ

วิธีการตรวจสอบ รวมถึงมีการรวบรวมประเด็นตางๆ ท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะแนวทางแกไขแตละเรื่องไว

เพ่ือเปนกรณีศึกษา เพ่ือใหพนักงานตรวจสอบทุกคนไดเขาไปศึกษาเรียนรู และสอบถามประเด็นปญหา

ในเรื่องท่ีตรวจไดตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหทราบขอมูลในการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ

เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ  

แนวทางเลือกท่ี 3 : หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา ตองควบคุมดูแล สอนงาน (Coaching) สอบ

ทานการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในการทํางาน และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเปนรายไตรมาส และสรางสภาพแวดลอมการทํางานแบบพ่ีสอนนอง  
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แนวทางเลือกท่ี  4 : วิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงของประเด็นท่ีตรวจพบ และหารือรวมกับสวน

งานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีชัดเจน จึงจะสามารถใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขไดตรงจุดและมี

ความสมเหตุสมผล การใหขอเสนอแนะควรเปนการปองกันเชิงนโยบายและระบบงานธนาคารในระยะ

ยาว เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าเดิมอีก 

จากแนวทางเลือกในการแกไขปญหาท้ัง 4 แนวทาง ไดนํามาพิจารณาขอดีขอเสียและ

งบประมาณแตละแนวทางเลือกแลวพบวา ควรเลือกแนวทางเลือกท่ี 2 เพราะมีขอดีมากกวาขอเสีย และ

เปนแนวทางแกไขปญหาเรื่องพนักงานตรวจสอบขาดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบ และปญหาการ

ใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบไดตรงจุดท่ีสุด เปนการแกไขปญหาไดในระยะยาว 

สามารถดําเนินการไดโดยสวนงานตรวจสอบเอง อีกท้ัง ชวยประหยัดคาใชจายในการฝกอบรมกับสวน

งานภายนอกไดในอนาคต เพราะมีการจัดอบรมและพัฒนาพนักงานตรวจสอบจากการสรางผูเชี่ยวชาญ

ในสายอาชีพข้ึนภายในสวนงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดจากจํานวนผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพท่ีผานการ

ประเมินผลหลักสูตรการสรางผูเชี่ยวชาญรอยละ 80 ของจํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด และจํานวนพนักงาน

ตรวจสอบท่ีผานการประเมินผลการเรยีนรูจากผูเชี่ยวชาญ รอยละ 75 ของพนักงานตรวจสอบท้ังหมด 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาพนักงานตรวจสอบขาดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบ 

และปญหาการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขจากการตรวจสอบ ซ่ึงในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษา

ปญหาอัตราการหมุนเวียนของพนักงานตรวจสอบ และความผูกพันตอฝายตรวจสอบ เนื่องจากพนักงาน

ตรวจสอบมีการโยกยายบอย เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา ซ่ึงจะทําใหการตรวจสอบมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในเพ่ือสรางคุณคา

ใหกับธนาคาร สําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล อาจารยท่ีปรึกษา

การศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการ

ทําการศึกษาคนควาอิสระ 

        ขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานงานตรวจสอบ ฝายตรวจสอบ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน

ใหญและภูมิภาคของธนาคาร ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลและชวยเหลือแนะนําตลอดท่ี
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ทําการศึกษาอยู และพ่ีๆ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการ

ทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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แนวทางแกไขหนี้คางชําระของ “โครงการสินเช่ือ SME เกษตร”  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

Solution  Overdue Debt Payment of BAAC’s Small and Medium 

Enterprises Agricultural (SMEAs) Credit Program in Chiang Mai Provincial Office 

 

ภรณมณี  มูลเท่ียง0

1 และผุสดี พลสารัมย1 2  

Pornmanee Moolthieng1 and Pussadee Polsaram2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. ศึกษาสาเหตุท่ีทําใหลูกคาเกิดหนี้คางชําระของ “โครงการ

สินเชื่อ SME เกษตร” สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (สนจ.เชียงใหม) 2. นําเสนอแนวทางเลือกในการลด

ปญหาหนี้คางชําระของโครงการสินเชื่อ SME เกษตร สนจ.เชียงใหมใหนอยลง   กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษา คือ ลูกคาท่ีใชบริการสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อ SME เกษตร” สนจ.เชียงใหม จํานวน 30 คน 

และพนักงานผูใหบริการสินเชื่อและผูบริหารท่ีเก่ียวของ ในกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อ (เจาหนาท่ี

วิเคราะหสินเชื่อ ผูบริหารในการอนุมัติสินเชื่อ)  จํานวน 10 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกับ

กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม  

          ผลการศึกษาพบวาสาเหตุของการเกิดหนี้คางชําระจากลูกคา คือ ตนทุนในการดําเนินงานเพ่ิม

สูงข้ึน ขาดสภาพคลอง/ทุนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน และผลการสัมภาษณจากพนักงานผูใหบริการ

สินเชื่อ คือ เกิดจากกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อไมถูกตอง โดยมีแนวทางเลือกในการแกไขปญหา 3 

แนวทาง คือ 1. ยกมาตรฐานพนักงานสินเชื่อเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 2. จัดทําระบบการตรวจเยี่ยม

ติดตามวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของลูกคา 3. พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบและติดตามการจายสินเชื่อ  

แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปญหามากท่ีสุดคือแนวทางท่ี 1 การยกมาตรฐานพนักงานสินเชื่อเปนท่ี

ปรึกษาทางการเงิน โดยการจัดทํามาตรฐานการใหสินเชื่อในแตละธุรกิจพรอมขอมูลสนับสนุนธุรกิจ  

 

คําสําคัญ: หนี้คางชําระ โครงการสินเชื่อ SME เกษตร 
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Abstract 

The purposes of this study were: 1) To study the causes of overdue debt payment 

of BAAC’s Small and Medium Enterprises Agricultural (SMEAs) Credit Program in Chiang 

Mai Provincial Office; and 2) To propose solution of reduction of overdue debt repayment 

of BAAC’s Small and Medium Agricultural Enterprise (SMAEs) Credit Program in Chiang Mai 

Provincial Office. The first was 30 borrowers of SMEAs credit program and BAAC’s officers. 

Second group was comprised of 10 Credit Analysts and Loan Approval Authorizers. This 

paper examined primary sources of data which is mainly based on interview.  

 The results reveal that causes of overdue debt payment of SMEAs credit scheme 

in Chiang Mai provincial office tend to be from a higher operation cost and lack of liquidity 

at which lead to insufficient fund to operate businesses. As interviewing with Credit 

Analysts and Loan Approval Authorizers, it illustrates that misdoing of credit analysis took 

place at the beginning.  There are 3 alternative approaches to solving problems as 

follows: 1) Raise the standards of credit staff as financial advisors. 2. Establish a system 

for monitoring, tracking, analyzing the business operations of customers. 3. Developing 

tools for checking and tracking credit payments. But the most suitable way to solve the 

problem is the first method to raise the standard of loan officers to be financial advisors  

 

Keywords: Overdue Loan, BAAC’s Small and Medium Enterprises Agricultural (SMEAs) 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบัน การเงิน

เฉพาะกิจ อยูภายใตสังกัดกระทรวงการคลัง โดยธนาคารเปนกลไกสําคัญของรัฐบาลในการใหความ

ชวยเหลือทางการเงินและสนับสนุนการพัฒนาชนบทท้ังในสวนของเกษตรกร ผูประกอบการ กลุมบุคคล 

องคกรของชุมชน และสหกรณทุกประเภท  ปจจุบัน ธ.ก.ส. ไดมีการปลอยสินเชื่อในภาพรวมเพ่ิมมากข้ึน

อยางตอเนื่องทุกป ซ่ึงเม่ือเทียบจากป พ.ศ.2557 จายสินเชื่อเปนจํานวนเงิน 1,089,764 ลานบาท และป 

พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนเปน1,449,504 ลานบาท ซ่ึงจะพบวามีการปลอยสินเชื่อเพ่ิมข้ึนสุทธิ 359,740 ลาน
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บาท หรอืรอยละ 24.82 ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นป 2561  ธ.ก.ส. ไดดําเนินการขยายการจายสินเชื่อกลาง

น้ําเพ่ือใหผูประกอบการมีโอกาสเขาถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําภายใตชื่อ “โครงการสินเชื่อ SME เกษตร” เปน

โครงการท่ีอยูภายใตการบริหารงานของฝายสินเชื่อผูประกอบการและสถาบัน  ซ่ึงเปนการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรของธนาคารท่ีวางไว คือยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรไทย   

 ซ่ึง สนจ.เชียงใหม ไดสนับสนุนการปลอยสินเชื่อตามโครงการดังกลาว  และจากการเก็บขอมูล

หนี้คางชําระของโครงการสินเชื่อ SME เกษตร ของ สนจ.เชียงใหม พบวามีแนวโนมหนี้คางชําระสูงข้ึนทุกป 

โดยป 2559 มีมูลคาหนี้คางชําระ 3,223,177.60 บาท ป 2560 มีมูลคาหนี้คางชําระ 6,790,061.53 บาท 

และป 2561 มีหนี้คางเพ่ิมสูงข้ึนเปน 21,781,410.23 บาท หากปลอยใหเกิดหนี้คางชําระเปนจํานวนมาก 

จะสงผลเสียตอรายไดในการปลอยสินเชื่อ จึงจําเปนจะตองหาแนวทางแกไขปญหาหนี้คางชําระของ

โครงการสินเชื่อ SME เกษตร ของ สนจ.เชียงใหม ใหลดนอยลง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

        การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาสาเหตุท่ีทําใหลูกคาเกิดหนี้คางชําระของ โครงการสินเชื่อ 

SME เกษตร สนจ.เชียงใหม และเพ่ือนําเสนอแนวทางเลือกในการลดปญหาหนี้คางชําระ ประโยชนท่ีจะ

ไดรับจากผลการศึกษา คือ 1. ทําใหทราบถึงสาเหตุท่ีทําใหลูกคาใน “โครงการสินเชื่อ SME เกษตร” ของ 

สนจ.เชียงใหม เกิดหนี้คางชําระ 2. ไดแนวทางการลดปญหาหนี้คางชําระ และสามารถนําขอมูลไปเพ่ิม

ศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้คางชําระใน สนจ.เชียงใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ  3. สนจ.เชียงใหมมี

รายไดจากการปลอยสินเชื่อตาม “โครงการสินเชื่อ SME เกษตร” มากข้ึน  4. ธนาคารลดการกันเงินสํารอง

คาเผื่อหนี้สูญนอยลง 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาแนวทางแกไขหนี้คางชําระ ใชแนวคิดการพิจารณาสินเชื่อดวยหลัก 5C’s (The 5C’s 

of Credit) และหลักวิเคราะห  5P’s (5 Ps Policy) มาเปนกรอบในการต้ังคําถามเพ่ือหาสาเหตุของการ

เกิดหนี้คางชําระ รวมถึงใชแนวคิดแผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) และแนวคิด

เก่ียวกับมูลเหตุการคางชําระหนี้ มาใชเพ่ือหาสาเหตุของการเกิดหนี้คางชําระ  ซ่ึงผูจัดทําไดมีการนํา

แนวคิดตาง ๆ ขางตนมาใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหารวมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 แนวพิจารณาสินเชื่อตามหลัก 5C’s จะเปนการวิเคราะหศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของลูกคา

วามีศักยภาพในการสรางรายไดเพ่ือนํามาชําระหนี้เงินกูใหแกธนาคารไดหรือไม ซ่ึงประกอบไปดวยการ

วิเคราะห Character (คุณสมบัติของผู กู)  Capacity (ความสามารถในการชําระหนี้)  Collateral 

(วิเคราะหหลักประกัน)  Capital (วิเคราะหเงินทุน)  Condition (วิเคราะหปจจัยแวดลอม) 

 แนวพิจารณาสินเชื่อตามหลัก 5P’s จะเปนการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการท่ีเสนอขอ

สินเชื่อ รวมถึงวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ และวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้คืนของ

โครงการ ซ่ึงประกอบไปดวยการวิเคราะห Purpose (วิเคราะหวัตถุประสงคของการขอสินเชื่อ) 

Payment (ความสามารถในการชําระเงินคืน)  Protection (ความเสี่ยงในกรณีท่ีลูกคาไมสามารถชําระหนี้

ได)  People (วิเคราะหผูขอกู)  Prospective (พิจารณาวาควรจะใหกูหรือไม)  

 

           แนวคิดแผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) ซ่ึง มี 6 

ข้ันตอน คือ 1. กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 2. กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหา 3. ระดมสมอง

เพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย 4. หาสาเหตุหลักของปญหา 5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 6. ใช

แนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน โดยมีรูปแบบในการจัดทําผังดังนี้ 

โครงสรางของแผนผังสาเหตุและผล 

 
ท่ีมา:  http://59070230g5.blogspot.com/2016/10/blog-post_15.html  

http://59070230g5.blogspot.com/2016/10/blog-post_15.html
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 จากภาพจะเห็นวาสวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ีหัวปลา สวน

สาเหตุหลักของปญหา (Causes) จะอยูท่ีกางปลาแตละกาง และสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน สาเหตุ

รองและสาเหตุยอย ซ่ึงสาเหตุท่ีมีความสําคัญในการเกิดปญหาจะเปนกางปลาท่ีอยูใกลหัวปลามากท่ีสุด 

  แนวคิดเก่ียวกับมูลเหตุของการคางชําระหนี้ ซ่ึงสาเหตุการคางชําระหนี้ สามารถแยกเปนปจจัย

ตาง ๆ ไดดังนี้ ปจจัยภายนอก เชนภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล คานิยมและเทคโนโลยี ปจจัยภายใน 

เชนการประเมินราคาหลักประกันสูงเกินความเปนจริง การพิจารณาสินเชื่อขาดความรอบคอบ การ

ติดตามและควบคุมหนี้ไมเครงครัด ปจจัยจากตัวผูกู เชนใชเงินกูผิดวัตถุประสงคของการกูยืม ผูกูมีหนี้สิน

จากหลายแหลงเงินกู ทําใหขาดสภาพคลองในการชําระหนี้ ลูกหนี้เจตนาไมชําระหนี้ หรือนําเงินไปชําระ

หนี้อ่ืนกอน เปนตน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย   

  1. ประชากร มี 2 กลุม ดังนี้                   

                 1.1 ผูใชบริการสินเชื่อ (ลูกคา) ตามโครงการสินเชื่อ SME เกษตร ของ สนจ.เชียงใหม 

จํานวน 79 ราย                    

       1.2 พนักงานผูใหบริการสินเชื่อและผูบริหารท่ีเก่ียวของ ในกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อ 

(เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเชื่อ ผูบริหารในการอนุมัติสินเชื่อ) จํานวน 22 คน       

            2. กลุมตัวอยาง  การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมกลุมตัวอยางจากกลุมประชากรจํานวน    ไม

นอยกวารอยละ 30 ของประชากรแตละกลุม (อางอิงการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑประชากรมี

จํานวนเปนหลักรอย ใชกลุมตัวอยางรอยละ 15 – 30) ซ่ึงจากขอมูลประชากรจะแบงกลุมตัวอยางได 2 

กลุม ดังนี้  

               2.1 กลุมตัวอยางลูกคาผูใชบริการสินเชื่อ ตามโครงการสินเชื่อ SME เกษตร สนจ.เชียงใหม 

จํานวน 30 คน (คิดเปนรอยละ 37.97) โดยคัดเลือกจากลูกคาท่ีใชบริการสินเชื่อโครงการสินเชื่อ SME 

เกษตร ของ สนจ.เชียงใหม 

               2.2 กลุมตัวอยางพนักงานผูใหบริการสินเชื่อและผูบริหารท่ีเก่ียวของ ในกระบวนการ

วิเคราะหสินเชื่อ (เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ ผูบริหารในการอนุมัติสินเชื่อ) จํานวน 10 คน (คิดเปน

รอยละ 45.45) โดยคัดเลือกจากเกณฑประสบการณในการวิเคราะหสินเชื่อมากกวา 5 ป ข้ึนไป เนื่องจาก

ทราบถึงปญหาและกระบวนการใหสินเชื่อเปนอยางดี สามารถวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาไดอยาง

แทจริง 



 

304 

 

           3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา   

     เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ผูจัดทําไดใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง(Unstructured 

Interview) โดยเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และใชหลัก 5C’s (The 5C’s of 

Credit) และหลักวิเคราะห  5P’s (5 Ps Policy) มาเปนกรอบในการตั้งคําถามซ่ึงผูศึกษาไดสรางประเด็น

คําถามกวาง ๆ ไวลวงหนา ใชกับกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม  

  4. วิธีการเก็บขอมูล  

      ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชการสัมภาษณแบบตัวตอตัว รวมกับใชการสัมภาษณลูกคา

และพนักงานทางโทรศัพทดวยตนเอง  

                ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลหนี้คางชําระของโครงการ สินเชื่อ SME เกษตร  ในป 

พ.ศ. 2559 – 2561 โดยทําการสืบคนจากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารคุณภาพหนีข้องธนาคาร 

  5. วิธีการวิเคราะห 

               วิธีการวิเคราะหเพ่ือใหไดทราบถึงสาเหตุของปญหา ใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and 

Effect Diagram) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาสาเหตุสําคัญของการเกิดปญหา และการหาแนวทางลด

ปญหาหนี้คางชําระใหลดนอยลง จะพิจารณาจากสาเหตุสําคัญของปญหา เพ่ือหาแนวทางใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับสาเหตุในการเกิดปญหา ซ่ึงจะใชหลักในการวิเคราะหหาทางเลือก โดยพิจารณาแนวทางท่ี

สามารถนําไปดําเนินการไดจริง มีประโยชนท้ังตอองคกรโดยรวม และประโยชนตอลูกคา 

  

สรุปผลการวิจัย 

            จากท่ีผูจัดทําไดใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหหาสาเหตุสําคัญของการเกิดปญหา โดยการสัมภาษณลูกคา จํานวน 30 คน และสัมภาษณ

พนักงานจํานวน 10 คน “เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหลูกคาเกิดหนี้คางชําระของโครงการสินเชื่อ SME 

เกษตร สนจ.เชียงใหม” ซ่ึงสามารถสรุปสาเหตุของปญหาตามวัตถุประสงคดังกลาวได ดังนี้ 

     1. ดานลูกคาผูใชบริการ จะพบปญหาไดแก 

             1.1 ตนทุนในการดําเนินงานสูง เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินงานสูงข้ึนผูประกอบการมี

ภาระคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึน ท้ังคาวัตถุดิบและคาแรงงาน ซ่ึงในปจจุบัน

สงผลกระทบใหรายไดท่ีไดรับมีไมเพียงพอตอภาระคาใชจาย  

             1.2 ขาดสภาพคลอง/ทุน ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน เนื่องจากผูประกอบการใชเงินผิด 

วัตถุประสงค ขาดความรูในการบริหารเงิน ไมมีท่ีปรึกษาทางการเงิน เม่ือผูประกอบการนําเงินมาใชผิด



 

305 

 

วัตถุประสงคยอมสงผลกระทบใหธุรกิจเกิดปญหาเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินงานไมเพียงพอ จึงทํา

ใหธุรกิจขาดสภาพคลอง  

             1.3 ใชเงินกูผิดวัตถุประสงค เนื่องจากผูประกอบการขาดการวางแผนการบริหารจัดการดาน

เงินทุน โดยไมไดกันเงินสํารองไวในกรณีท่ีธุรกิจมีคาใชจายฉุกเฉิน และการขาดสภาพคลองมีเงินทุนไม

เพียงพอในการดําเนินงาน เนื่องจากผูประกอบการนําเงินทุนหมุนเวียนไปลงทุนในสินทรัพยระยะยาว

แทนการใชหมุนเวียนในธุรกิจ 

     2. ดานพนักงานผูใชสินเชื่อและผูบริหารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อ  

              กระบวนการวิเคราะหสินเชื่อไมถูกตอง เนื่องจากข้ันตอนการวิเคราะหสินเชื่อไดรับขอมูลจาก

ลูกคาไมครบถวนไมตรงตามการดําเนินธุรกิจท่ีแทจริง หรือลูกคาไมแจงขอมูลตามความเปนจริงในการ

ดําเนินธุรกิจ ทําใหการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจของลูกคาคลาดเคลื่อนไป อีกท้ังพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ

ไมมีเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการวิเคราะหสินเชื่อแตละธุรกิจ และไมมีขอมูลสนับสนุนในการวิเคราะห

ธุรกิจของลูกคา  จึงทําใหการวิเคราะหสินเชื่อขาดคุณภาพ และสงผลทําใหเกิดหนี้คางชําระจากการ

วิเคราะหสินเชื่อท่ีผิดพลาดได 

 

แผนผังกางปลาแสดงสาเหตุการเกิดหนี้คางชําระของ “โครงการสินเช่ือ SME เกษตร” 
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อภิปรายผล 

 ในการสัมภาษณลูกคาผูใชบริการ และพนักงานผูใหสินเชื่อ รวมถึงผูบริหารท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการวิเคราะหสินเชื่อ มีขอมูลท่ีจะใชเปนกรอบในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) โดยแบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของลูกคาผูขอกู เชน เพศ อายุ ประสบการณ

ในการดําเนินธุรกิจประเภทธุรกิจ รูปแบบการดําเนินธุรกิจ ประเภทสินเชื่อท่ีไดรับการอนุมัติตาม

โครงการฯ สวนท่ี 2 สาเหตุท่ีสงผลตอการเกิดหนี้คางชําระ แบงเปน สภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ กระบวนการในการปลอยสินเชื่อ เปนตน และสภาพแวดลอมภายใน เชนประสบการณใน

ธุรกิจ ความสามารถในการชําระหนี้ในปจจุบัน ภาระหนี้ รายได/คาใชจาย สภาพคลองของธุรกิจ และ

ปญหาในการดําเนินธุรกิจ สวนท่ี 3  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

แนวทางการลดปญหาหนี้คางชําระ  

ผลจากสัมภาษณลูกคาผูใชบริการ และพนักงานผูใหสินเชื่อ รวมถึงผูบริหารท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการวิเคราะหสินเชื่อ โดยนําขอมูลท้ัง  3 สวนขางตน มาทําการวิเคราะหหาสาเหตุการเกิดหนี้

คางชําระของ “โครงการสินเชื่อ SME เกษตร” พบวาสาเหตุท่ีสําคัญในการเกิดหนี้คางชําระของลูกคา มี

สาเหตุเกิดจากตนทุนในการดําเนินงานสูง เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสงผลทําให

ธุรกิจมีกําไรลดลง อีกสวนหนึ่งคือลูกคาขาดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงเกิดจากการขาดความรู

ความเขาใจในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และขาดความเขาใจในเง่ือนไขของสินเชื่อท่ีไดรับจาก

ธนาคาร อีกท้ังลูกคาไมมีท่ีปรึกษาทางการเงิน  ทําใหลูกคามีการใชวงเงินสินเชื่อผิดวัตถุประสงค เชน 

สินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจายหมุนเวียนระยะสั้นในธุรกิจ แตลูกคากลับนําเงินสินเชื่อดังกลาว ไปลงทุนใน

สินทรัพยระยะยาว  จึงสงผลใหการดําเนินธุรกิจขาดสภาพคลองไมมีเงินทุนหมุนเวียนมาใชสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจ และอีกสาเหตุท่ีสําคัญในการเกิดหนี้คางชําระของลูกคา เกิดจากกระบวนการวิเคราะห

สินเชื่อของพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ ท่ีมีการวิเคราะหธุรกิจของลูกคาไมถูกตอง เนื่องจากพนักงาน

วิเคราะหสินเชื่อขาดความรูความเขาใจในธุรกิจของลูกคา ประกอบกับธนาคารยังไมมีเกณฑมาตรฐานใน

การวิเคราะหสินเชื่อ และไมมีขอมูลของแตละประเภทธุรกิจอยางละเอียด จึงทําใหการวิเคราะหสินเชื่อ

ยังขาดคุณภาพ  และไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจจริงของลูกคา สําหรับขอเสนอแนะดานลูกคา 

ลูกคามีความตองการใหธนาคารอนุมัติสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนใหแกธุรกิจ และตองการให

พนักงานสินเชื่อเปนท่ีปรึกษาดานการเงินใหกับธุรกิจ สวนดานพนักงานผูใชสินเชื่อและผูบริหารท่ี

เก่ียวของ มีความคิดเห็น และขอเสนอแนะแนวทางการลดปญหาหนี้คางชําระ คือธนาคารควรจัดใหมี

มาตรฐานในการวิเคราะหสินเชื่อของแตละธุรกิจ จะทําใหการจายสินเชื่อมีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังยัง
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สามารถยกระดับใหพนักงานสินเชื่อเปนท่ีปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคา เพ่ือลดปญหาการเกิดหนี้คาง

ชําระของลูกคาไดอยางแทจริง   

จากการนําขอมูลสรุปสาเหตุการเกิดปญหา และนําความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะแนว

ทางการลดปญหาหนี้คางชําระ มาทําการวิเคราะหเพ่ือจัดทําแนวทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกไขปญหา 

ผูจัดทําจึงได “นําเสนอแนวทางเลือกในการลดปญหาหนี้คางชําระของโครงการสินเชื่อ SME เกษตร ของ 

สนจ.เชียงใหมใหนอยลง” โดยเสนอแนวทางเลือกในการลดปญหา 3 แนวทาง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 แนวทางการแกไขปญหาท่ี 1  

 ยกมาตรฐานพนักงานสินเชื่อเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยการจัดทํามาตรฐานการใหสินเชื่อใน

แตละธุรกิจพรอมขอมูลสนับสนุนธุรกิจ เนื่องจากหากพนักงานมีมาตรฐานการใหสินเชื่อและขอมูล

สนับสนุนในแตละธุรกิจจะสามารถลดความผิดพลาดในการวิเคราะหสินเชื่อของลูกคา และทําใหการ

วิเคราะหสินเชื่อมีคุณภาพมากข้ึน สามารถปองกันการเกิดปญหาหนี้คางชําระท่ีเกิดจากความไม

เชี่ยวชาญของพนักงานไดเปนอยางมาก อีกท้ังหากพนักงานมีความเชี่ยวชาญ และมีขอมูลธุรกิจของลูกคา 

จะสงผลทําใหพนักงานสามารถเปนท่ีปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคาได  โดยแผนงานดังกลาวใช

งบประมาณ รวม 231,750 บาท รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 

 

ประเภทคาใชจาย จํานวนเงิน 

คาท่ีพัก (หอง x บาท x คืน ) 44,000 (5 x 1,100 x 8) 

คาเบี้ยเลี้ยง (คน x บาท x วัน ) 54,000 (10 x 360 x 15) 

คาพาหนะ (วัน x บาท) 22,500 (15 x 1,500) 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง (วัน x บาท) 15,000 (15 x 1000) 

คารับรองลูกคา (ลูกคา x บาท) 50,000 (10 x 5,000) 

คาจัดประชุม (คน x บาท x ครั้ง) 11,250 (15 x 250 x 3) 

คาเอกสารและขอมูล 15,000 

เบ็ดเตล็ด 20,000 

รวม 231,750 

 ขอดี  1. มีมาตรฐานในการวิเคราะหการใหสินเชื่อและขอมูลสนับสนุนในแตละธุรกิจ 

               2. ลดความผิดพลาดของพนักงาน การวิเคราะหสินเชื่อมีคุณภาพมากข้ึน 
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               3. ลดเวลาในศึกษาหาขอมูลในการวิเคราะหสินเชื่อ พนักงานท่ีโยกยายมาใหม 

สามารถทํางานไดทันที  

               4. มีความเชี่ยวชาญ สามารถเปนท่ีปรึกษาทางการเงินใหลูกคาได 

                5. คุมงบประมาณในการจัดทําได ใชงบประมาณไมสูง 

 ขอเสีย  ใชระยะเวลานานในการจัดทํามาตรฐานและรวบรวมขอมูลในแตละธุรกิจ 

  

 แนวทางการแกไขปญหาท่ี 2  

 จัดทําระบบการตรวจเยี่ยมติดตามวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของลูกคา  เนื่ อ งจากการ เ ข า ไป

ตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินธุรกิจของลูกคา จะชวยใหทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของลูกคา 

และทําการวิเคราะหศักยภาพในการสรางรายไดและความสามารถในการชําระหนี้ เพ่ือปองกันและแกไข

กอนการเกิดหนี้คางชําระในธุรกิจของลูกคาไดทันที รวมถึงตรวจสอบการใชเงินกูของลูกคาใหตรงตาม

วัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ โดยแผนงานดังกลาวใชงบประมาณ รวม 2,205,720 บาท 

รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 

 

ประเภทคาใชจาย จํานวนเงิน 

คาจัดประชุม (คน x บาท x ครั้ง) 20,000 (20 x 250 x 4) 

คาเบี้ยเลี้ยง(คน x บาท x วัน ) 90,720 (18 x 360 x 14) 

คาพาหนะ (คน x วัน x บาท) 90,000 (18 x 2 x 2,500) 

คาจางจัดทําระบบ (ระบบ x บาท ) 2,000,000 (1 x 2,000,000) 

คาจัดทําเอกสาร 5,000 

รวม 2,205,720 

 

 ขอดี 1. สามารถทําการวิเคราะหศักยภาพในการสรางรายไดและความสามารถ ในการชําระหนี้

ของลูกคา         

                 2.  ปองกันและแกไขกอนการเกิดหนี้คางชําระในธุรกิจของลูกคาไดทันถวงที 

 ขอเสีย 1. ใชทรัพยากรพนักงานจํานวนคนมากในการเขาตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนิน

ธุรกิจของลูกคา อีกท้ังลูกคาอาจไมสะดวกในการใหธนาคารเขาตรวจเยี่ยมและวิเคราะหศักยภาพ 

ท่ีแทจริงในการดําเนินธุรกิจ  
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           2. ใชงบประมาณในการจัดทําระบบสูง 

 

 แนวทางการแกไขปญหาท่ี 3  

 พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบและติดตามการจายสินเชื่อ เนื่องจากกระบวนการหลังการจายสินเชื่อ มี

ความสําคัญ ตองมีการควบคุมและตรวจสอบการใชเงินกูของลูกคา การจัดทําระบบติดตามจึงมีความจําเปน

จะตองมีระบบควบคุม ติดตามประเมินผลท่ีรัดกุม เพ่ือเปนการแจงเตือนถึงความผิดปกติในการทําธุรกิจ

ของลูกคากอนการเกิดปญหาหนี้คางชําระ โดยแผนดังกลาวใชงบประมาณ รวม 1,018,000 บาท 

รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 

ประเภทคาใชจาย จํานวนเงิน 

คาจัดประชุม (คน x บาท x ครั้ง) 15,000(15 x 250 x 4) 

คาจางจัดทําระบบ(ระบบ x บาท ) 1,000,000(1 x 1,000,000) 

คาจัดทําเอกสาร 3,000 

รวม 1,018,000 

 

 ขอดี  1. สามารถควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะหการเบิกใชเงินกูของลูกคาได 

                   2. พนักงานมีขอมูลสําหรับวิเคราะห ความผิดปกติในการทําธุรกิจของลูกคา กอนการ

เกิดปญหาหนี้คาง 

 ขอเสีย ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบใหเชื่อมตอกับ

ฐานขอมูลของลูกคาในระบบสารสนเทศของธนาคาร เพ่ือใหขอมูลลูกคาเปนปจจุบัน 

 

สําหรับการเลือกแนวทางการลดปญหาหนี้คางชําระจากทางเลือก 3 แนวทางนั้น ไดใชเกณฑการ

ตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ (Multiple Criteria Decision Making) มาใชรวมกับผลการ

สัมภาษณท่ีไดจากลูกคาผูใชบริการ และพนักงานผูใหสินเชื่อ ซ่ึงประกอบไปดวยหลักพิจารณา คือ 1. 

การระบุปญหา ซ่ึงผลจากการสัมภาษณพบวาปญหาหลักของลูกคามาจากตนทุนในการดําเนินงานท่ีเพ่ิม

สูงข้ึน สงผลทําใหการดําเนินธุรกิจขาดสภาพคลอง และนําไปสูการใชวงเงินสินเชื่อผิดวัตถุประสงค โดยท่ี

ลูกคาขาดความรูความเขาใจในการบริหารเงินทุน จนทําใหเกิดปญหาหนี้คางชําระดังกลาว และดาน

พนักงานผูใหสินเชื่อ รวมถึงผูบริหารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อจากการสัมภาษณพบวา 

พนักงานยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของลูกคา ทําใหการเก็บขอมูล และการวิเคราะห
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สินเชื่อเพ่ือกําหนดวงเงินกูมีความคลาดเคลื่อนจากการดําเนินงานจริงของลูกคา  2. การพิจารณา

ทางเลือกท่ีเปนไปได ซ่ึงผลจากการสัมภาษณทําใหรูถึงสาเหตุการเกิดปญหาหนี้คางชําระ และนําไปสูการ

จัดทําแนวทางการแกไขปญหาท้ัง 3 แนวทาง ซ่ึงธนาคารสามารถนําไปดําเนินงานเพ่ือลดการเกิดหนี้คาง

ชําระไดทันที  3. การวิเคราะหศักยภาพของแตละทางเลือก เกณฑท่ีจะตองพิจารณาในการเลือกแนว

ทางการลดหนี้คางชําระของ “โครงการสินเชื่อ SME เกษตร” มีเกณฑในการเลือกคือ ลูกคาและธนาคาร

ตองไดรับประโยชนจากแนวทางนั้น ๆ รวมกัน ระยะเวลาในการจัดทําแนวทางการแกปญหาตองใช

ระยะเวลาไมนาน สามารถควบคุมงบประมาณได  และมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 4. การตัดสินใจเลือกทางเลือก

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึงเปนการตัดสินใจพิจารณาจากเกณฑท่ีไดตั้งเปาหมายในการแกไขปญหาไว โดยจะ

พิจารณาจากหลายเกณฑประกอบรวมกันเพ่ือใหไดทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ตรงกับสาเหตุการเกิดปญหาหนี้คาง

ชําระของ “โครงการสินเชื่อ SME เกษตร” และสอดคลองกับเกณฑในการเลือกแนวทางท่ีไดกําหนดไว 

ซ่ึงแนวทางการแกไขปญหาท่ี 1 คือการยกมาตรฐานพนักงานสินเชื่อเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยการ

จัดทํามาตรฐานการใหสินเชื่อในแตละธุรกิจพรอมขอมูลสนับสนุนธุรกิจ เปนแนวทางท่ีสามารถนําไป

ดําเนินงานไดจริง และเปนแนวทางท่ีเนนความสําคัญใหธนาคารและลูกคาไดรับประโยชนรวมกัน ซ่ึง

พนักงานจะเขาไปเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน ชวยใหคําปรึกษาดานการบริหารเงินทุนในการดําเนินงาน 

และเลือกผลิตภัณฑสินเชื่อใหมีความเหมาะสมตอการดําเนินงานของธุรกิจ โดยใชขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน

สําหรับแตละธุรกิจในการวิเคราะหสินเชื่อ และลูกคาจะไดรับประโยชนจากการลดปญหาการใชสินเชื่อผิด

วัตถุประสงค และการมีเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอในการดําเนินงานได ซ่ึงจะสงผลทําใหลดการเกิดหนี้

คางชําระของลูกคาลงได อีกท้ังแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว สามารถควบคุมระยะเวลาและคาใชจาย

ในการดําเนินงานไดเนื่องจากมีกระบวนการดําเนินงานท่ีไมซับซอนและมีหนวยงานรับผิดชอบเพียง

หนวยงานเดียวทําใหการควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานและงบประมาณไดโดยงาย 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาสาเหตุท่ีทําใหลูกคาเกิดหนี้คางชําระ จากการสัมภาษณลูกคาผูใชบริการ พนักงาน

ผูใหสินเชื่อ และผูบริหารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อ สามารถสรุปไดวาดานลูกคาสาเหตุ

ท่ีสําคัญในการเกิดหนี้คางชําระสวนหนึ่งเกิดจากตนทุนในการดําเนินงานสูง เนื่องจากคาใชจายในการ

ดําเนินงานเพ่ิมข้ึน ทําใหผูประกอบการมีภาระคาใชจายมากในขณะท่ีรายไดจากการดําเนินกิจการเทา

เดิม ซ่ึงสงผลทําใหธุรกิจขาดสภาพคลอง อีกสวนหนึ่งเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ และขาดท่ี

ปรึกษาทางการเงินในการบริหารเงินทุน และเม่ือการดําเนินธุรกิจขาดสภาพคลองจึงเปนท่ีมาท่ีทําให

ลูกคานําเงินสินเชื่อท่ีไดรับอนุมัติจากธนาคารไปใชผิดวัตถุประสงค อีกสาเหตุท่ีมีความสําคัญคือ สาเหตุ
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การเกิดหนี้คางชําระจากกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อไมถูกตองนั้น ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลทําให

ลูกคาเกิดหนี้คางชําระ เนื่องจากขอมูลของธุรกิจท่ีจะนํามาวิเคราะหสินเชื่อ ตองเปนขอมูลตามการ

ดําเนินธุรกิจจริงของลูกคา พนักงานวิเคราะหสินเชื่อตองมีความรูความเขาใจในธุรกิจของลูกคา สามารถ

วิเคราะหความตองการเงินกูไดตรงตามการดําเนินงานจริงของธุรกิจ และตองมีมาตรฐานในการวิเคราะห

สินเชื่อ จึงจะทําใหการจายสินเชื่อไมเกินความตองการเงินทุนสําหรับการดําเนินธุรกิจของลูกคาจน

นําไปสูการนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคหรือไปใชในกิจกรรมอ่ืน ๆได  จึงจะเปนการจายสินเชื่อท่ีมี

คุณภาพและลดปญหาการเกิดหนี้คางชําระไดอยางแทจริง   

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา “แนวทางแกไขหนี้คางชําระของโครงการสินเชื่อ SME เกษตร ของ 

สนจ.เชียงใหม” สามารถแบงขอเสนอแนะได ดังนี้ 

       1. ขอเสนอแนะตอผูบริหาร การยกมาตรฐานพนักงานสินเชื่อเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยการ

จัดทํามาตรฐานการใหสินเชื่อในแตละธุรกิจพรอมขอมูลสนับสนุนธุรกิจ เปนภารกิจท่ีสําคัญควร

ดําเนินการอยางเปนระบบ และจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ซ่ึงมีหลาย ๆ สวนงานรวมกันจัดทํา   โดยมี

สวนกลางสํานักงานใหญเปนเจาภาพหลักเพ่ือใหพนักงานวิเคราะหสินเชื่อท่ัวประเทศไดถือใชใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน และทําใหการวิเคราะหสินเชื่อมีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังผูบริหารควรลงพ้ืนท่ีสอบถาม

ปญหาในการดําเนินธุรกิจของลูกคาพรอมเสนอแนวทางชวยเหลือใหลูกคากอนท่ีลูกคาจะเกิดปญหาหนี้

คางชําระ 

 2. ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งตอไป ธนาคารควรศึกษาตอยอดการแกไขหนี้คางชําระของ

โครงการสินเชื่อ SME เกษตร ในภาพรวมท้ังโครงการ เนื่องจากการลดปญหาหนี้คางชําระอยางมีคุณภาพ 

ควรเปนการแกไขปญหาหนี้คางชําระท้ังระบบ เพ่ือใหธนาคารไดรับทราบถึงจุดแข็ง จุดออน ขอบกพรอง

ของโครงการ และทราบถึงสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระของโครงการสินเชื่อ SME เกษตร 

อยางแทจริง ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติใหมีจุดบกพรองนอยลง มีกระบวนการควบคุม และ

ตรวจสอบการจายสินเชื่อ รวมถึงการพัฒนากระบวนการสินเชื่อใหสามารถจายสินเชื่อไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แนวทางการแกไขปญหาการขอโยกยาย เปลี่ยนงานของพนกังาน 

ในสังกัดสํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 

สุนันทา รัตนวล0

1 และผุสดี พลสารัมย12 

Sunanta Rattanawalee 1 and Pussadee Polsaram 2 

 

บทคัดยอ 

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุการขอโยกยายเปลี่ยนงานของพนักงานและนํา 

เสนอแนวทางการลดอัตราการขอโยกยาย เปลี่ยนงาน โดยใชแนวคิด ทฤษฎีดานลําดับข้ันความตอง 

การของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of need) การวิเคราะห 7s McKinsey Framework กรอบ

แนวคิด Generation คุณภาพชีวิตตางวัยของคนทํางานและทฤษฎีผังกางปลา กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารและพนักงานในสังกัดสํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต  ธ.ก.ส. 

และสวนงานท่ีพนักงานขอโยกยายเปลี่ยนสังกัดจํานวน 11 คน การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และการ

สัมภาษณเปนรายบุคคลวิเคราะหขอมูลดวยการนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเชิงปริมาณและสรุป

สาระสําคัญจากการสัมภาษณ หาความสัมพันธเชื่อมโยงกับแนวคิด และทฤษฎี  

 ผลการศึกษาพบวา สาเหตุสําคัญเรียงตามลําดับคือ สภาพแวดลอมในการทํางานความ 

สัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ความกาวหนาในสายอาชีพ ความสัมพันธกับหัวหนางาน และนโยบายการ

บริหารงานของสวนงาน  แนวทางนําเสนอเพ่ือลดอัตราการขอโยกยาย มี 3 แนวทาง คือแนวทางท่ี 1 

การอบรมใหความรู และปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน แนวทางท่ี 2 การสํารวจความตองการของ

พนักงานเก่ียวกับสถานท่ีปฏิบัติงาน และแนวทางท่ี 3 การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง

ผูบริหารและพนักงาน แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ แนวทางท่ี 1 เพราะการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน

สามารถทําไดทันที ทําใหมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนระบบ สามารถสื่อสาร 

ถายทอดเรียนรู และใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานแทนกันได ซ่ึงสอดคลองกับบุคลิกลักษณะของคน Gen 

Y ท่ีรักอิสระ ชอบเรียนรู และคนหาวิธีการทํางานใหม ๆ เพ่ือตอยอดและปรับปรุงงาน การศึกษานี้ได

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: yinglek277@gmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Pussadee_pol@utcc.ac.th 
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เสนอแนะใหดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน จัดทําคูมือ และทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปน

ปจจบุัน 

 

คําสําคัญ: การขอโยกยาย การกระทําทุจริต การเปลี่ยนงาน 

 

Abstract 

  The purpose of this study is to examine the cause of employees’ rotation requests 

both in the same department and to other departments in order to provide guideline for 

reducing the number of those requests. Maslow’s Hierarchy of need 7s McKinsey 

Framework, Generation theory and Cause and Effect Diagram are applied to this study. 

The data collection are made by conducting questionnaires as well as interviews of 11 

high-ranking and operation officers from various departments, which are Office of Fraud 

Management and Office of Corporate Governance and Compliance.  

  The study found that significant causes of job rotation are work environment, 

relationship among their colleagues and team leaders, career path as well as 

management policies. There are 3 guidelines introduced in order to cope with the issue 

include job training and work process improvement, employee requirement survey on 

workplace environment and working relationship building activities among management 

positions and employees. Job training and work process improvement are considered the 

most effectiveness method to handle with the issue as they can be immediately 

implement with an obviously process. In addition, they can be communicated among 

colleagues as well as a work guideline, which fit to Y generation characteristic that prefer 

finding a new work technics in order to apply and develop their work. Therefore, updating 

the operation hand book and work process are highly recommend. 

 

Keywords: Job Transfer Request, Fraud Action, Job Change 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริตเปนสวนงานหนึ่งของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สายบังคับบัญชาในสายงานกํากับการปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูจัดการ และดําเนิน งาน

ภายใตคณะกรรมการบริหารความเสี่ ย ซ่ึ ง มีคณะกรรมการธนาคาร (Board) เปนประธาน 

(อางอิง : แผนยุทธศาสตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2560-2564 : โครงสราง 

ภารกิจ และบทบาทหนาท่ี และแผนธุรกิจ สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต ระยะ 5 ป)  

         วิสัยทัศน  “มุงเนนการจัดการและปองกันการกระทําทุจริตอยางยั่งยืน และสนับสนุนการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล” 

 พันธกิจ   1.เพ่ิมขีดความสามารถในการปองกันและการจัดการความเสี่ยง 

    2.ยกระดับการจัดการและปองกันการกระทําทุจริตอยางมีธรรมาภิบาล 

    3.พัฒนาระบบการตรวจจับทุจริตใหมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

    4.สงเสริมวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติท่ีมุงเนนใหภาครัฐ 

มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   
 

  ภารกิจสําคัญ สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต ธ.ก.ส. มีหนาท่ีเก่ียวกับงานกําหนด

นโยบาย และกลยุทธในการบริหารจัดการปองกันการทุจริต ขอผิดพลาด และปจจัยเสี่ยงจากการกระทํา
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ทุจริต กําหนดแนวทางวิเคราะหแนวโนมการทุจริต และขอผิดพลาดตาง ๆ งานศูนยกลางการเฝาระวัง

และตรวจจับการทุจรติ (Fraud Center) ของธนาคาร งานตรวจจับรายการท่ีผานระบบงานธุรกิจหลัก 

(Core Banking Systems) รวมถึงระบบงานสําคัญอ่ืน ๆ ของธนาคารผานระบบงานตรวจจับการทุจริต 

(Fraud Detection) งานการตรวจสอบหลักฐานและขอเท็จจริง เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงจากการ

ทุจริต ((Preventive) งานประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตและขอผิดพลาด (Fraud Assessment) และ

งานวิเคราะหพฤติกรรมการกระทําทุจริตมาปรับปรุงกระบวนการตรวจจับทุจริตตามผลิตภัณฑ และ

ระบบงาน Fraud Detection ใหเหมาะกับสถานการณปจจุบัน 

 

กระบวนการทํางานสําคัญ (Work Process) ของสํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต 

 
 

          “สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต (ธ.ก.ส.) ประสบปญหาพนักงานขอโยกยาย เปลี่ยน

งาน อยางตอเนื่อง และอยูในอัตราสูง (%) เม่ือเทียบกับจํานวนพนักงานท้ังหมด อีกท้ัง พนักงานท่ีไดรับ

การโยกยายเขามาแทนคนเดิม ยังขาดความรู และทักษะท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดทันทีอยางมี

ประสิทธิภาพ” โดยมีรายละเอียดจํานวนพนักงานขอโยกยาย เปลี่ยนงาน โดยนับตั้งแตเริ่มตั้งสวนงานเม่ือ

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 (ธนาคารมีการปรับโครงสราง และเพ่ิมสวนงาน) ดังแสดงรายละเอียดไดตามตาราง

ดานลาง 
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จํานวนพนักงานท่ีขอโยกยาย เปลี่ยนงาน 

งวดท่ี ชวงเวลา พนักงานท้ังหมด พนักงานท่ีแจงความประสงค รอยละ 

1 เมษายน 2561 20 8 40.00 

2 ตุลาคม 2561 24 10 41.67 

3 ยายพิเศษ (เฉพาะกิจ) 24 4 16.67 

4 เมษายน 2562 24 7 29.17 

 หมายเหตุ (1) ธ.ก.ส.กําหนดรอบการโยกยายประจําป ปละ 2 ครั้ง คือ รอบเดือนเมษายน (วัน

เริ่มตนปบัญชีใหม) ปริมาณการโยกยายไมสูงมาก และเดือนตุลาคม (เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการ) 

ปริมาณการโยกยายสูง 

    (2) ยายพิเศษ (เฉพาะกิจ) หมายถึง สวนงานท่ีมีภารกิจเรงดวน และมีงานสําคัญ 

เชิงนโยบาย ณ สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ประกาศสรรหาพนักงานภายในจากสวนงานอ่ืน เปนการ

โยกยายนอกรอบการพิจารณาปกติ แตเนนท่ีความจําเปนของสวนงาน 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุการขอโยกยาย เปลี่ยนงานของพนักงานในสังกัด

สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต (ธ.ก.ส.) เพ่ือนําเสนอ แนวทางลดอัตราการขอโยกยาย เปลี่ยน

งานโดยคาดวาจะไดรับประโยชนโดยตรงกับสํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต(ธ.ก.ส.) คือมี

จํานวนพนักงานขอโยกยาย เปลี่ยนงานลดลง และพนักงานมีความรูทักษะความชํานาญเพ่ิมข้ึน 

สงผลใหผลงานในภาพรวมมีความถูกตองมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธท่ีดีตอองคกรในภาพรวม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเ ก่ียวกับทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s 

Hierarchy of need)  แอบราฮัม เฮช มาสโลว  (Abraham Maslow) เปนนักจิตวิทยาและนัก

มานุษยวิทยา ซ่ึงเปนผูนําเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวาจะมีความตองการเปนระดับตาง 

ๆ (ลาเฮย : Lahey,2004,p383) หมายถึง กรอบความคิด หรือสาระสําคัญจะเนนย้ําในเรื่องของความ

ตองการของมนุษย ซ่ึงมีอยูตลอดเวลาอยางไมสิ้นสุด และมีการจัดลําดับไวเปนหลั่นชั้น ระดับท่ีต่ําท่ีสุดก็

คือ ความตองการพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ (Basic Physiological and Biological Needs) และ

ระดับสูงท่ีสุดก็คือ การประสบความสําเร็จ หรือความตองการประจักษตน (Self-Fulfillment หรือ Self-

Actualization Needs) แต เดิมนั้น ทฤษฎีลําดับ ข้ันแหงความตองการของมาสโลว (Maslow’s 

Hierarchy of Needs) แบงออกเปน 5 ข้ัน แตปจจุบันความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว
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ไดถูกแบงออกเปน 8 ข้ัน โดยท่ี เดอพอยและกิลสัน (De Poy &Gilson, 2012, pp. 121-122) แสดง

ภาพพีระมิดลําดับ 8 ชั้นของความตองการ (Maslow’s Hierarchy of Needs pyramid) ซ่ึงเปนสวน

สําคัญในการเสริมคุณคาความเปนมนุษย และการเรียงลําดับข้ันความตองการจะเริ่มท่ีข้ันต่ําสุด ซ่ึง

จะตองไดรับความพึงพอใจเสียกอน บุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตองการท่ีอยูในข้ันสูงข้ึน

ตามลําดับ ดังนี้ 

   
  

2) ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) เม่ือความตองการทางดานรางกายไดรับความ

พึงพอใจแลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสูข้ันใหมตอไป ซ่ึงข้ันนี้เรียกวาความตองการความปลอด ภัย หรือ

ความรูสึกม่ันคง (safety or security) 

    3) ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love needs)  

ความตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการข้ันท่ี 3 ความตองการนี้จะเกิดข้ึนเม่ือความ

ตองการทางดานรางกายและความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว 

   4) ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Self-Esteem needs) เม่ือความตองการไดรับความ

รักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไปอยางมีเหตุผลและทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจแลว พลังผลักดันใน

ข้ันท่ี 3) ก็จะลดลงและมีความตองการในข้ันตอไปมาแทนท่ี กลาวคือมนุษยตองการท่ีจะไดรับความนับถือ

ยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

       4.1 ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเชื่อม่ัน

ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ไมตองพ่ึงพาอาศัยผู อ่ืน และ 

มีความเปนอิสระ 

       4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผู อ่ืน (esteem from others) คือ ความ

ตองการมีเกียรติยศ ไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีชื่อเสียง และเปนท่ีชื่นชมยินดี 

1) ความตองการทางรางกาย (Physiological 

needs) เปนความตองการขั้นพืน้ฐานที่มีอํานาจ

มากที่สดุและสังเกตเหน็ไดชัดที่สุด จากความตอง 

การทั้งหมด เปนความตองการเพื่อการดํารงชีวติ 

เชน ที่อยูอาศัย อาหาร เคร่ืองนุงหม และยารักษา

โรค 
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  5) ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-Actualization needs) ถาความตองการ

ลําดับข้ันกอนๆ ไดทําใหเกิดความพึงพอใจอยางมีประสิทธิภาพ ความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงก็

จะเกิดข้ึน จะกลาท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รูจักคานิยมของตนเอง มีความจริงใจตอตนเอง 

ปรารถนาท่ีจะเปนคนดีท่ีสุดเทาท่ีจะมีความสามารถทําได 

  6) ความต อง เ ข า ถึ งสุ นทรี ย ะคว ามดี ง ามของชี วิ ต  (need for aesthetics/beauty) มี

ความสามารถในการมองเห็นสิ่งสวยงามท่ีอยูรอบตัวท่ีคนอ่ืนมองไมเห็น เขาใจอยางชัดเจนวาตนเองและ

สิ่ ง แ วดล อม เป นสิ่ ง ท่ี แยก กัน ไม ออก ทุกสิ่ ง ใ น โ ลกนี้ ล ว นสวย ง ามและ มี คุณค า ในตน เ อ ง 

  7) ความตองเขาถึงศักยภาพแหงตน (self-actualization needs) คือ ตองการจะเติมเต็ม

ศักยภาพของตนเอง ตองการความสําเร็จในสิ่งท่ีปรารถนาของตนเอง ความเจริญ กาวหนาในการพัฒนา

ทักษะความสามารถให ถึง ขีดสุดยอด มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ และคิดสรางสรรค 

สิ่งตาง ๆ การกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงาน 

  8) ความตองการเปนบุคคลท่ียอดเยี่ยมในการอุทิศตนเพ่ือมวลมนุษยชาติเปนอัจฉริยะบุคคลท่ี

สามารถสรางประโยชนใหกับมนุษยชาติอยางถึงท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได มีชีวิตอยูเพ่ือผูอ่ืน 

 อางอิง : https://www.gotoknow.org/posts/629839 

2. กรอบแนวคิด McKinsey7s Framework หรือกรอบแนวคิดท่ีใช พิจารณาและวางแผนเ พ่ือ 

การกําหนดกลยุทธในองคกร สามารถนํามาวิเคราะหไดหลากหลายสถานการณ เชน การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางาน ตรวจสอบปจจัยภายในท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ิมหรือลดงาน  

กลุมงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงการกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใชกลยุทธนําเสนอเปนการ

ปรับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ซ่ึงเกิดจากความ สัมพันธของปจจัย

ตาง ๆ 7 ประการ ไดแก 

           1. Structure (โครงสรางองคกร) หมายถึง ลักษณะโครงสรางขององคการท่ีแสดงความ สัมพันธ

ระหวางอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอํานาจ และการกระจาย

อํานาจของผูบริหาร การแบงโครงสรางงานตามหนาท่ี ตามผลิตภัณฑ ตามลูกคา ตามภูมิภาคไดอยาง

เหมาะสม โครงสรางองคกรมีความยืดหยุนมากนอยเพียงไร ถาไมยืดหยุนหรือมีความยืดหยุนนอย โอกาส

ความสําเร็จก็มีนอย 

  2. Strategy (กลยุทธ) หมายถึง การวางแผนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวด ลอม

การพิจารณาจุดแข็งจุดออนของกิจการ โดยพิจารณาวาองคกรมีการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและกลยุทธ

นั้นกระจายออกไปใน sector ตางๆ นําเอา strategy กระจายออกมาเปน BSC เลย 
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  3. Staff (การจัดการบุคคลเขาทํางาน) หมายถึงการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ การ    

พัฒนาบุคคลากรอยางตอเนื่อง พนักงานมีคุณภาพ ศักยภาพ มาโดยระบบเสนสายหรือไม 

  4. (Managerial) style (รูปแบบ) หมายถึง การจัดการท่ีมีรูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะ

องคการ เชน การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะทอนถึงวัฒนธรรมองคการ สไตลการบริหารเปน

อยางไร  

   5. System (ระบบ) หมายถึง กระบวนการและลําดับข้ันการปฏิบัติงานทุกอยางท่ีเปนระบบท่ี

ตอเนื่องสอดคลองประสานกันทุกระดับ  

   6. Shared value (คานิยมรวม) หมายถึง คานิยมรวมกันระหวางคนในองคการ ความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน ความเชื่อรวมกันในหนวยงาน 

    7. Skill (ทักษะ) หมายถึง ความโดดเดน ความเชี่ยวชาญในการผลิต การขาย การให บริการ

พนักงานมีทักษะในการทํางานหรือไม  

  อางอิง: https://www.gotoknow.org/posts/461173 

3. กรอบแนวคิดตามทฤษฎ ีGeneration คุณภาพชีวิตตางวัยของคนทํางาน 

   ในสังคมจะประกอบดวยกลุมคนหลากหลาย แตละกลุมอายุหรือแตละรุน มักจะมีลักษณะ

แตกตางกันไป ซ่ึงความแตกตางนั้นไมไดเกิดจากวัยท่ีแตกตางกันเพียงอยางเดียว หากแตเปนความ

แตกตางท่ีเกิดจาก “รุน หรือ “เจนเนอเรชั่น” ท่ีตางกัน กลาวคือ คนท่ีเกิดในยุคท่ีตางกันจะเติบโตมาใน

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ทําใหมีนิสัยแตกตางกันไปดวย  

 โดย Karl Mannheim ไดพิมพผลงานชื่อ The Problem of Generations เสนอผลศึกษาวาคน

ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลจากเหตุการณตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม มักจะมีลักษณะ

ความคิดบางอยางท่ีใกลเคียงกัน คลายกัน และลักษณะนั้นๆ ก็จะมากําหนดแนวทางในอนาคตของสังคม  

  โดยหลัก ๆ แลวเราแบงเปน 4 Generations 

• Baby Boomer เปนยุคท่ีมีการเกิดของประชากรท่ีคอนขางสูงมาก เปนคนท่ีเกิดในชวงป 1946–

1964 เปนชวงหลังการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 คนกลุมนี้เปนกลุมท่ีคอยกอรากสราง ฐานความ

ม่ังค่ังแกครอบครัวยุคแรก คอนขางมีความอดทน เพราะชวงนั้นเศรษฐกิจอาจยังจะไมฟนฟูดีจาก

พิษของสงคราม 

• Generation X เปนกลุมคนท่ีเกิดในชวงป 1965–1976 คนท่ีเกิดชวงนี้เศรษฐกิจคอนขางเริ่มดี

ข้ึนกวาชวงของ Baby Boomer เริ่มมีการเขามาของ อินเตอรเน็ต โทรศัพท ในยุคแรก มีความ

ยืดหยุนในการปรับตัวของโลกท่ีเปลี่ยนไปท้ังทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
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• Generation Y เปนกลุมคนท่ีเกิดในชวงป 1977–1997 เปนชวงท่ีเศรษฐกิจถึงข้ันเฟองฟูสุด ใน

หลายๆประเทศกอนเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เปนกลุมคนท่ีคอนขางรักความสบายเพราะ ภาวะ

เศรษฐกิจท่ีดีและการเลี้ยงดูของคนเจนเนอเรชั่นกอนเปนกลุมท่ีชอบการเขาสังคมและ การ

ทํางานเปนทีม การระดมความคิด สามารถใชโซเซียลมีเดียทุกชนิด ชอบเทคโนโลยี 

• Generation Z เปนกลุมคนท่ีเกิดหลังป 1997 กลุมคนกลุมนี้เกิดมาในชวงท่ีมีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยหลาย ๆอยาง ท้ังการเชื่อมตออินเตอรเน็ต โทรศัพทท่ีมีความสามารถมากกวาการโทร

สื่อสาร ชอบการทํางานท่ีไมซํ้าจําเจ ชอบการทองเท่ียว ติดเทคโนโลยี มีความสามารถในการ

เรียนรูไดรวดเร็ว และกําลังกาวเขาสูวัยทํางาน 

 

     อางอิง: https://thematter.co/pulse/where-does-generation-come-from/26074  

        
4. แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

     แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธ 

ระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปได หรืออาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible  

Cause) (อภิชาติ ชยานุภัทร, 2551) 

  วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา สิ่งสําคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทําเปน

ทีม เปนกลุม โดยใชข้ันตอน 6 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  1.กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 2.กําหนดกลุม

ปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้นๆ 3.ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย 4.หาสาเหตุหลักของปญหา  

5.จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 6.ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน 

https://thematter.co/pulse/where-does-generation-come-from/26074
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  ผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

  สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ีหัวปลา 

  สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน 

        o ปจจัย (Factors) ท่ีสงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 

        o สาเหตุหลัก 

        o สาเหตุยอย 

  ซ่ึงสาเหตุของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและ    กาง

รองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน 

    อางอิง:  http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ไกรสร ศรีสุวรรณ (2559) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปลี่ยนงานของแรงงาน

ตางดาว ในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมและการตัดสินใจเปลี่ยนงาน 

 นิรมล กะการดี (2560) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยายงานบอยของคนวัยทํางานกลุม 

Generation Y โดยศึกษาผานปจจัยท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก ดานคาจาง คาตอบแทน ดานการ คนหางาน

ท่ีใช (ชวงทดลอง) ดานโอกาสเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และดาน

โอกาสในการพัฒนาตนเอง 

 ณิชารีย แกวไชยษา (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสุขในการทํางานและความผูกพันตอ

องคกรของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความสุขในการทํางาน ระดับความผูกพันใน

องคกร รวมถึงความสัมพันธระหวางความสุขในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร และปจจัยท่ีสงผล

ตอความสุขในการทํางานของพนักงาน 

  อรรจนา เกตุแกว (2557) ไดทําการศึกษาแนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงาน

โรงแรม 5 ดาว ยานราชประสงค กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตออัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงาน ศึกษาผลกระทบของอัตราการเปลี่ยนงานของ

พนักงานตอคุณภาพการบริการ และเสนอแนะแนวทางเพ่ือลดอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 

ของพนักงาน 

 

http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html
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วิธีการดําเนินงานวิจัย  

 การศึกษานี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณรายบุคคล โดยใชวิธี

สุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) เปนการสุมตัวอยางแบบท่ีประชากรอยูรวมกันเปนกลุม ๆ 

(Cluster) โดยแตละกลุมมีลักษณะภายในกลุมท่ีหลากหลาย หรือมีความแตกตางในทํานองเดียวกัน แต

ระหวางกลุมมีความคลายคลึงกัน เปนตน จํานวนของกลุมตาง ๆ จะถูกสุมข้ึนมาทําการศึกษา เม่ือสุมได

กลุมใดก็จะนําสมาชิกท่ีอยูในกลุมนั้น ๆ ท้ังหมดมาทําการศึกษา ในท่ีนี้หมายถึง การสุมเลือกโดยพิจารณา

จากบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ฯลฯ รวมถึงพนักงานท่ียื่นความประสงคขอโยกยาย เปลี่ยนงาน ซ่ึง

กลุมตัวอยางท้ังหมดเปนผูบริหาร พนักงาน และอดีตพนักงานในสังกัดสํานักจัดการและปองกันการ

กระทําทุจริต จํานวน 11 คน จากจํานวน 19 คน ในชวงเวลาระหวางวันท่ี  2-10 กันยายน 2562  

 วิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเชิงปริมาณ และสรุปสาระสําคัญ 

จากการสัมภาษณ มาหาความสัมพันธเชื่อมโยงกับแนวคิด และทฤษฎี  

 

สรุปผลการวิจัย 

 สาเหตุมาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน (สถานท่ี บรรยากาศ ความสะดวกของการเดิน ทาง 

และความพรอมของอุปกรณ ความสมดุลระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัว ความเหมาะ สมของ

ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ) รอยละ 36.4 จากความสัมพันธกับหัวหนางาน (การสื่อสาร มอบหมาย

งาน) รอยละ 27.3 จากความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (การทํางานเปนทีม ทํางานแทนกันได และการ

ยอมรับความแตกตาง รอยละ 18.2 จากความกาวหนาในสายชีพ รอยละ 18.2 และจากนโยบายการ

บริหารงานของสวนงาน รอยละ 9.1 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ตามทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of 

need) ทฤษฎี McKinsey 7’s Framework และทฤษฎี Generation คุณภาพชีวิตตางวัยของคนทํางาน 

โดยการนําผลจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงาน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 72.72 ใสลงใน

แผนผังสาเหตุและผล แสดงผลดังนี้ 
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ซ่ึงหาความสัมพันธเชื่อมโยงไดดังนี้ 

   ตามทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of need) พบวา 

ประเด็นสําคัญสอดคลองกับความตองการลําดับข้ันท่ี 4 คือการไดรับความนับถือยกยอง (Self-Esteem 

needs) เนื่องจากลักษณะงานเปนงานวิเคราะหสถานการณตามระบบและใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา พนักงานตองการอิสระทางความคิด เชื่อม่ัน และใหการยอมรับ

กับการวิเคราะหหาสาเหตุ และแกไขสถานการณจากการตรวจพบในระบบ เชน Fraud Detection และ

สอดคลองกับลําดับข้ันความตองการท่ี 5 คือ การเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-Actualization needs) 

เพ่ือกลาท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รูจักคานิยมของตนเอง มีความจริงใจตอตนเอง ปรารถนาท่ี

จะเปนคนดีท่ีสุดเทาท่ีจะมีความสามารถทําได 

 ตามทฤษฎี McKinsey 7’s Framework สัมพันธกับ 3 ประเด็น ไดแก 

 1) ดาน System: ระบบปฏิบัตงิาน และกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของกับการตรวจจับทุจริตยัง

ไมสมบูรณและทันตอสถานการณอีกท้ังปจจุบันเทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก 

ระบบปฏิบัติการของธนาคารยังไมสามารถรองรับกับเหตุการณใหมๆ ไดทันซ่ึงจะสงผลตอผูปฏิบัติงานทํา

ใหเกิดความลาชา และไมทันตอการระงับ ปองกันเหตุ ได 

 2) ดาน Skill: ทักษะ ความรู ความสามารถ พบวา ศักยภาพของผูรับผิดชอบยังไมครอบคลุมทุก

ระบบงานของการปองกันการทุจริต ท้ังในสวนของการเฝาระวังและการระงับเหตุ เนื่องจากยังขาด

ความรูและไมมีคูมือวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนหรือการมีพ่ีเลี้ยง (Mentor) และ Coach เพ่ือถายทอดทักษะ และ

ประสบการณ นํามาเปนแนวทางปองกันและแกไขปญหา 
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 3) ดาน Style: รูปแบบ การบริหารจัดการ พบวา ในการทํางานรวมกันระหวางกลุมคน ตาง 

Generation เปนสาเหตุหนึง่ เนื่องจากวิธีคิด รูปแบบการทํางาน และความละเอียดรอบคอบในการ 

ทํางานของกลุมคนมีความแตกตางกัน เกิดภาวะกดดัน และความคาดหวังท่ีแตกตางกัน  

         แนวทางเลือกในการแกไขปญหา 

         ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหโดยนําบทสรุปจากแบบสอบถาม และสรุปประเด็นการสัมภาษณ เพ่ือ

วิเคราะหและนําเสนอทางเลือกท่ีเปนไปได ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดยไมกระทบกับภารกิจและชวงเวลา

ดําเนินการของธนาคาร เปน 3 แนวทาง ดังนี้ 

          ทางเลือกท่ี 1 อบรมใหความรู และปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 พบวา ปญหาในสวนของทักษะ ความรู และความสามารถของพนักงานผูปฏิบัติงานท่ียังมี 

ไมเพียงพอท่ีจะสามารถรับผิดชอบตอภารกิจสําคัญของธนาคารในการบริหารจัดการปองกันการทุจริต 

ขอผิดพลาด และคาดการณปจจัยเสี่ยงจากการกระทําทุจริตไดครอบคลุมทุกระบบงาน หรือพนักงานทุก

คนยังไมสามารถตรวจจับการทุจริตท่ีดําเนินการผานระบบงานธุรกิจหลัก และระบบงานสําคัญตาง ๆ 

ของธนาคารไดอยางแมนยํา ถูกตอง โดยไมมีขอผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายตอธนาคารใน

ภาพรวม สามารถใชวิธีการอบรมใหความรู หรือจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานได 

 ขอดี   ใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ทําไดทันที มีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปน 

ลายลกัษณอักษร เปนระบบ สามารถถายทอดเรียนรู และใชเปนตําราในการปฏิบัติงานทดแทนกัน 

 ขอเสีย  ตองใชเวลาในการจัดทํา เนื่องจากงานบางอยางมีความซับซอน เปนกําหนดชั้น 

ของความลับของขอมูล หรือในทางตรงกันขามอาจจะเปนแนวทางสําหรับการกระทําทุจริตได 

        งบประมาณในภาพรวม 10,000 บาท (คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มของวาง คาพาหนะ 

คาจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เบ็ดเตล็ด) 

 ทางเลือกท่ี 2 สํารวจความตองการของพนักงานในเรื่องสถานท่ีปฏิบัติงาน เนื่องจากปจจุบัน

สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต มีสถานท่ีปฏิบัติงานอยู 2 อาคาร คือ อาคารสํานักงานใหญ

บางเขน และอาคารประชาชื่น ซ่ึงการปฏิบัติงานของพนักงานปจจุบัน ยังไมมีการสํารวจความตองการวา 

มีความคลองตัวท่ีจะปฏิบัติงานท่ีอาคารไหน หากมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน ณ กลุมงานท่ีอยูตาง

สํานักงานกัน ซ่ึงจะสอดคลองกับแนวทางท่ี 1 ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และการใหความรูเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพใหสามารถทํางานไดครบถวนท้ังกระบวนการบริหารจัดการปองกันการทุจริต 

ขอผิดพลาด และการคาดการณปจจัยเสี่ยง 
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  ขอดี     พนักงานมีความสุข มีความพึงพอใจ ท่ีไดเลือกสถานท่ีปฏิบัติงาน สะดวกตอการเดินทาง 

และประหยัดคาใชจาย คุณภาพชีวิตสมดุลกับการทํางาน 

  ขอเสีย  ศักยภาพ และขีดความสามารถ ของพนักงานบางคนไมสอดคลองกับภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมายในทันที ซ่ึงตองใชเวลาพัฒนา หรือสัดสวนความตองการโยกยายสถานท่ีตางอาคาร ไม

สอดคลองกับกรอบอัตรากําลังของกลุมงาน 

       งบประมาณ  -ไมมี- 

 ทางเลือกท่ี 3 การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงาน  

 การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ ระหวางทีมงาน และบุคคล รวมท้ังจัดกิจกรรม Sharing 

Knowledge (แลกเปลี่ยนเรียนรู) ระหวางทีมงานทุกทีมในสวนงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูงานซ่ึงกันและ

กัน และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และชวยลดชองวางระหวาง Generation ทําใหเกิดการเรียนรู

รวมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันในแตละเรื่อง มีการผสมผสานความคิด และการ

ตัดสินใจ เพ่ือสรางความสุข ความพึงพอใจ การเคารพใหเกียรติ และยอมรับความเห็นตาง และปรับตัว

เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันท่ีดี 

  ขอดี     เกิดการแลกเปลี่ยน ทัศนคติ วิธีคิดในการปฏิบัติงาน เกิดมุมมองตาง เพ่ือสรางมุมมอง

ใหม เขาใจซ่ึงกันและกัน มีการทํากิจกรรมรวมกัน สรางความเขาใจรวม  

 ขอเสีย  การมีสวนรวมของผูนํา และกิจกรรม ตองสรางความสัมพันธ สรางสรรคคุณคารวม สราง

ความเทาเทียมกัน ไมมุงผูบังคับบัญชา หัวหนางาน หรือลูกนอง 

 งบประมาณในภาพรวม  20,000 บาท (คาอาหารและเครื่องดื่มของวาง คาวิทยากร  

คาอุปกรณ คาพาหนะเดินทาง เบ็ดเตล็ด) 

 

อภิปรายผล 

 สรุปผลพบวา สาเหตุหลักมาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ความสมดุลของการทํางาน 

กับการใชชีวิตสวนตัว รวมถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานท่ียังไมสามารถปฏิบัติงาน 

ไดครอบคลุมทุกระบบงานสําคัญ จึงไดนําแนวทางแกไขปญหาท้ัง 3 แนวทาง หารือกับผูบริหาร 

สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณา สรุปผลไดวา  

 แนวทางท่ีเลือกคือ ทางเลือกท่ี 1 การใหความรูและปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน เปนทาง 

เลือกท่ีมีความเปนไปไดสูง เพราะการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานสามารถทําไดทันที ทําใหมีแนวทาง 
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การปฏิบัติงานท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนระบบ สามารถสื่อสาร ถายทอดเรียนรู และใชเปนตําราในการ

ปฏิบัติงานแทนกันได ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของธนาคารท่ีใหจัดทําวิธีการปฏิบัติงานเปนคูมือ เพ่ือให

เกิดการถายทอดองคความรู และจัดเก็บรวบรวมใหเปนระบบ โดยใชระยะเวลาเริ่มตนจากไตรมาส 4 ป

บัญชี 2562 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ถึงไตรมาส 1 ปบัญชี 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) 

และใหผูบริหารกลุมงานกลยุทธและประเมินจุดควบคุม เปนผูรับผิดชอบ กําหนดปจจัยความสําเร็จคือ 

จํานวนพนักงานท่ีแจงความประสงคขอโยกยาย เปลี่ยนงานลดลงรอยละ 10 ของรอบระยะเวลาเดียวกัน

ของปท่ีผานมา 

 

ขอเสนอแนะ 

  การดําเนินการตามแนวทางเลือกท่ี 1 ผูบริหารสํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต ควร

พิจารณามอบหมายใหผูบริหารทีมทุกกลุมงาน ทบทวนและคัดเลือกกระบวนการทํางานท่ีปฏิบัติเปน

ประจํา และเกิดองคความรู หรือเทคนิคในขณะปฏิบัติงาน นํามาจัดทําเปน “เทคนิคการวิเคราะหขอมูล

เชิงระบบของ Fraud Detection” เพ่ือใหเปนแนวคิด หรือเปน Guide book สําหรับพนักงานใหม หรือ

พนักงานท่ีมีสับเปลี่ยนตําแหนงมารับผิดชอบงาน โดยกําหนดใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

เพ่ือใหทุกคนไดศึกษาเรียนรูรวมกัน และเกิดความม่ันใจ เกิดทักษะตามแนวคิด “พ่ีสอนนอง” ซ่ึงเปน

นโยบายของธนาคาร  

 

กิตติกรรมประกาศ 

   การศึกษาเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.ผุสดี พลสารัมย อาจารยท่ีปรึกษา

การคนควาดวยตนเอง ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา และแกไขเนื้อหา ตลอดจน 

ใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 

 ขอขอบคุณ นางขวัญใจ ศรีรัตนะวิไล ผูอํานวยการสํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต 

นางอําไพ กลิ่นมณฑา ผูชวยผูอํานวยการสํานัก นางจิรภัสสร ม่ิงขวัญ ผูบริหารทีม และพนักงานในสังกัด

สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต ท่ีไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ีๆ เพ่ือนๆ 

นักศึกษาปริญญาทุกทานท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอด

มา 
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เอกสารอางอิง 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (2561) /แผนยุทธศาสตรธนาคารระยะ 5 ป ปบัญชี      

  2560-2564 (ทบทวนครั้งท่ี 2 ประจําปบัญชี 2562) และแผนธุรกิจประจําปบัญชี 2562,  

  โครงสรางองคกร การจัดแบงสวนงาน และบทบาทหนาท่ี, แผนอัตรากําลังบุคลากร 

สํานักจัดการและปองกันการกระทําทุจริต (2562)/ แผนธุรกิจระยะ 5 ป ปบัญชี 2560-2562   

  (ทบทวนครั้งท่ี 2 ประจําปบัญชี 2562) และแผนธุรกิจประจําปบัญชี 2562, วิสัยทัศน  

  พันธกิจ และโครงสราง บทบาทหนาท่ี และกรอบอัตรากําลัง ของสวนงาน 

กรรณิการ สิทธิชัย (Kannika Sittichai), (2561) : การจัดการองคกรตามแนวคิด 7s ของ     

  McKinsey ท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรนวัตกรรม กรณีศึกษาองคกรท่ีไดรางวัลองคกร 

  นวัตกรรมยอดเยี่ยม, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มนัสวี ศรีนนท, (2561/สิงหาคม) : ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

  มหาวิทยาลัยมหิดล,วารสาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

ดร. เมธา หริมเทพาธิป, (2559) : ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (ออนไลน)/  

  www.gotoknow.org/(Maslow’s Hierarchy of need) 

รศรินทร เกรย, (2559) : คุณภาพชีวิตตางวัย ของผูมีงานทํา QUALITY OF LIFE AMONG  

  EMPLOYED POPULATION BY GENERATIONS (ออนไลน)/ MBU library,นครปฐม 

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศิริชัย เพ่ิมกาญจนา, (2555) : แผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) (ออนไลน)/ 

  http://perchai.wordpress.com ,สิงหาคม 2560 

 

https://www.gotoknow.org/user/0818150908/profile
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://www.gotoknow.org/(Maslow's
http://perchai.wordpress.com/
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องปญหาและแนวทางแกไขความสามารถในการทํากําไรลดลงของธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค 1.เพ่ือหาสาเหตุของปญหาความสามารถในการทํากําไรลดลง

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2.เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาความสามารถในการทํากําไรของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา การศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 

โดยการเปรียบเทียบกับอัตราสวนอางอิง กับขอมูลคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Industry 

Average) ผลการศึกษา จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน พบวา ระหวางป 2559 – 2560 ผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมาเม่ือเปรียบเทียบกับความสามารถในการทํากําไรของภาพรวมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

พบวา ความสามารถในการทํากําไรของกรุงศรีอยุธยายังอยูในระดับ     ปานกลางเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย

ของธนาคารอ่ืนๆ และเม่ือนําขอมูลงบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยามาวิเคราะหขอมูลในงบการเงิน

แนวนอน พบวาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไรหลังจากหักตนทุนคาใชจาย

รวมท้ังภาษีเงินไดท้ังหมดแลวมีแนวโนมลดลงทุกป นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนในสวนของ

ผูถือหุน ท่ีจะไดรับผลตอบแทนกลับคืนจากการดําเนินการของกิจการมีแนวโนมลดลง รวมถึงประสิทธิผล

ของนโยบายการจายเงินปนผลของธุรกิจลดลงสงผลใหอัตราการจายเงินปนผลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มีแนวโนมท่ีลดลง และยังพบวาธนาคารกรุงศรีอยุธยามีความสามารถในการแสวงหารายได    และมีการ

ควบคุมตนทุนการผลิตท่ีมีแนวโนมลดลง 

 

คําสําคัญ: อัตราสวนทางการเงิน , กําไร , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
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2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: asawin_pas@utcc.ac.th 
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Abstract 

This Independent Study on the problems and solutions on 'the decreasing of the 

Bank of Ayudhya Public Co., Ltd.'s profitability' has the purposes for 1. to identify the root 

causes of the problem 2. to find the solutions for the subject causes found in this 

research. This research was based on the quantitative data analytical for the test on the 

relationship between the given variables by comparing the ratio between the subject 

company and the Industry Average. The results show that between the year 2016 - 2017, 

the profitability of the Bank of Ayudhya Co., Ltd., compared to the others on the same 

industry, was still on the moderate level. In respect of the horizontal financial statement, 

the Bank of Ayudhya Co., Ltd.'s net-profitability tends to decrease every year. In addition, 

the profits and dividends for the shareholder's equity/investment also seems to be 

decreasing 

 

Keywords: Financial ratio, profit, Bank of Ayudhya   

 

บทนํา  

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กอตั้งเม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2488 มีสํานักงานใหญ

แหงแรก ตั้งอยูท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นไดจัดตั้งสํานักงานในกรุงเทพมหานคร  

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  Bank of Ayudhya Public Company Limited ชื่อ

ย อ  BAY กอตั้ ง เ ม่ือวัน ท่ี  27 มกราคม  พ .ศ .2488 มีสํ านั กงานใหญแห งแรก  ตั้ งอยู ท่ี จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา ปจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปนธนาคารพาณิชยท่ีมีเงินใหสินเชื่อและเงินฝากใหญ 

เปนอันดับท่ี 5 ของประเทศไทย และเปนธนาคารท่ีใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร แกท้ังลูกคา

ธุรกิจ และลูกคาบุคคล และในวันท่ี 27 กันยายน 2560 กรุงศรีไดรับการคัดเลือกจากธนาคารแหง

ประเทศไทยให เปนหนึ่ งในสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically 

Important Bank: D-SIB) โดยประเมินจากขนาดสินทรัพย ความเชื่อมโยงและบทบาทของกรุงศรีท่ีมีตอ

เสถียรภาพและพัฒนาการของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย รวมท้ังการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
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 จากการศึกษางบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบวาธนาคารมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนทุกป 

หลังจากการวิเคราะหงบการเงินพบวาความสามารถในการทํากําไรของธนาคารมีแนวโนมท่ีลดลง ขอมูล

จากงบกําไรขาดทุนยอนหลัง 3 ป ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา   พบวา กําไรสุทธิในป พ.ศ. 2559 เทากับ 

21,684 ลานบาท พ.ศ. 2560 เทากับ 23,561 ลานบาท และ พ.ศ. 2561 เทากับ 25,151 ลานบาท  จะ

เห็นไดวาธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีกําไรสุทธิท่ี   เพ่ิมข้ึนทุกปอยางเห็นไดชัด แตจากศึกษางบการเงินรวม

จะเห็นไดวาอัตรากําไรข้ันตนในป พ.ศ.2559 เทากับรอยละ 70.51 พ.ศ. 2560 เทากับรอยละ 70.55 

และ พ.ศ. 2561 เทากับรอยละ 68.89 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของธนาคารกรุงศรี

อยุธยามีแนวโนมท่ีลดลง (แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) 

  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ความหมายของธนาคารพาณิชย 

 ตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 มาตรา4 ไดใหความหมายของธนาคารพาณิชย

ไววา ธนาคารพาณิชย คือ ธนาคารท่ีประกอบธุรกิจประเภทรับเงินฝากท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถาม หรือ 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาอันกําหนดไว  และใชประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน การใหกูยืม ซ้ือ

ขายหรือเก็บเงินตามตั๋วเงินหรือตราสารอ่ืนใด ซ้ือหรือขายเงินตราตางประเทศ 

 ธนาคารพาณิชยคือธุรกิจท่ีแสวงหากําไร ซ่ึงแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปโดยจะไมมีการผลิตสินคา

และบริการ แตจะหากําไรโดยการเสนอหรือการใหสินเชื่อ ดังนั้นทรัพยสินสวนใหญของธนาคารพาณิชย

นั้นคือเงินท่ีทวงถามจากผูอ่ืน โดยธนาคารพาณิชยมีลักษณะสําคัญท่ีแตกตางจากธนาคารอ่ืนคือ มีบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน หรือ เงินฝากท่ีจายคืนเม่ือทวงถาม (ธนาคารแหงประเทศไทย 2560) 

1.การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

 1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพยหมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL) 

วัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น ถาคาท่ีคํานวณไดสูงเทาใด แสดงวา บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน

ท่ีประกอบไปดวย เงินสด ลูกหนี ้ และสินคาคงเหลือมากกวาหนี้ระยะสั้น ทําใหคลองตัวในการชําระหนี้

ระยะสั้นมีคอนขางมาก โดยปกติ อัตราสวน 2 : 1 ถือวาเหมาะสมแลว 
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 1.2 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 

อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ) /หนี้สินหมุนเวียน 

หรือ( Quick Ratio = CA – Inventory )/CL เปนการวัดสวนของสนิทรัพยท่ีไดหักคาสินคาคงเหลือ     ท่ี

เปนสินทรัพยระยะสั้นและมีความคลองตัวในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดต่ําสุดออก เพ่ือใหทราบถึงสภาพ

คลองท่ีแทจริงของกิจการได โดยปกติอัตราสวน 1 : 1 ถือวาเหมาะสมแลว 

 1.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 

 อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 

A/R Turnover = ขายเชื่อสุทธิ หรือใชยอดขายรวม (ครั้ง หรือ รอบ) /ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย 

ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = (ลูกหนี้ตนงวด + ลูกหนี้ปลายงวด ) / 2 

หากคาท่ีคํานวณได มีคาสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ใหแปลงสภาพเปนเงินสดไดเร็ว 

 1.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) 

 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Avg. Collection Period) (วัน) = 365 วัน /อัตรา

หมุนเวียนของลูกหนี้ ยิ่งต่ํายิ่งดี แสดงใหเห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้วาสั้นหรือยาว เพ่ือใหทราบ

ถึงคุณภาพของลูกหนี้ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการให สินเชื่อทางธุรกิจ 

 1.5 อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) 

 อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) = ตนทุนสินคาขาย (COGS) /

สินคาคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory) สินคาคงเหลือเฉลี่ย = (สินคาตนงวด + สินคาปลายงวด )/ 2 

หากคาคํานวณไดสูง ยอมแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคาไดเร็ว 1.6 ระยะเวลาในการ

จําหนาย (ขาย) สินคาระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สินคา(วัน) = 365 (วัน) /อัตราหมุนเวียนของสินคา 

(Inventory Turnover) ยิ่งขายไดเร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิ่งดี  

 2.ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

 2.1 อัตรากําไรข้ันตน (Gross Profit Margin) 

 2.2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) 

 2.3 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 2.4 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return On Equity or ROE) 

 อัตรากําไรข้ันตน (Gross Profit Margin)(%) 

 อัตรากําไรข้ันตน (%) = (ขายสุทธิ – ตนทุนขาย / ขายสุทธิ) x 100 ยิ่งสูงยิ่งดี ใชเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมเดียวกันวาสามารถหากําไรไดมากกวาคูแขงหรือไม  
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 อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = กําไรจากการดําเนินงาน

(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES) ยิ่งสูงยิ่งดี 

 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กําไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) 

ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไรหลังจากหักตนทุน

คาใชจายรวมท้ังภาษีเงินไดหมดแลว 

 ผลตอบแทนผูถือหุน (ROE %) = กําไรสุทธิ (Net Profit) /สวนของผูถือหุน (Equity) 

ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงใหเห็นวาเงินลงทุนในสวนของเจาของ จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินการ

ของกิจการนั้นในอัตราสวนเทาไร หากมีคาสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรสูงดวย DuPont 

Equation 

 ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity หรือ 

ROE (%) =รายไดจากการขาย สินทรัพยท้ังหมด= กําไรสุทธิ X รายไดจากการขาย X สินทรัพยท้ังหมด / 

สวนของผูถือหุน = (ความสามารถในการหากําไร) (การใชเงินทุน) หรือ สมการนี้เทากับ (ความสามารถใน

การหาทุน) 

 ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage) 

 3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA)(%) = กําไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพยรวม (Total Assets) 

ยิ่งสูงยิ่งดี เปนการวัดความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยท้ังหมดท่ีธุรกิจใชในการดําเนินงาน วาให

ผลตอบแทนจากการดําเนินงานไดมากนอยเพียงใด หากมีคาสูง แสดงถึงการใชสินทรัพยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (ROFA) = กําไรสุทธิ (Net Profit or NP) /รวม

 สินทรัพยถาวร (Fix Assets) 

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed Asset Turnover) 

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed Asset Turnover)(ครั้ง) = ขายสุทธิ (SALES) /

 สินทรัพยถาวร (Fixed Asset) ยิ่งสูงยิ่งดี 

 3.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) (ครั้งหรือเทา) = ขายสุทธิ (SALES) 

/สินทรัพยรวม (Total Assets) 
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จํานวนครั้งสูง ดี เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยท้ังหมด (TA) เม่ือเทียบกับ

ยอดขาย (SALES) ถาอัตราสวนนี้ต่ํา แสดงวา บริษัทมีสินทรัพยมากเกินความตองการ 

 4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio) 

เพ่ือใหทราบถึงแหลงท่ีมาของเงินทุนวามาจากหนี้สินหรือสวนของเจาของ วามีมากนอยเพียงใด 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt/Equity Ratio) (เทา) = หนี้สินรวม (Total Debt) /สวนของเจาของ 

(Equity) 

ยิ่งต่ํา ยิ่งดี แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงในดานเจาหนี้และเจาของกิจการ ถาอัตราสวนสูง 

แสดงวากิจการมีความเสี่ยงจากการกูยืมเงินมาใชในการดําเนินกิจการความสามารถในการจายดอกเบี้ย 

(Interest Coverage) (เทา) = {กําไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได (Tax) – ดอกเบี้ยจาย(Interest)} /ดอกเบี้ย

จาย (Interest) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ (2561) ไดศึกษาเก่ียวกับ ธนาคารเพ่ือความยั่งยืน    

ผลการศึกษาพบวา ธนาคารพาณิชยของไทยยังคอนขางลาหลัง ในเรื่องการธนาคารเพ่ือความยั่งยืนโดย

เม่ือพิจารณาจากดําเนินธุรกิจใน 2 ดานหลักท่ีเปนแนวความคิดและมาตรฐานของธนาคารเพ่ือความ

ยั่งยืนคือ 1) การปลอยสินเชื่ออยางรับผิดชอบท้ังสินเชื่อสําหรับลูกคาธุรกิจและสินเชื่อสําหรับลูกคาราย

ยอยและ 2) การเสริมสราง การเขาถึงบริการทางการเงินของกลุมประชากรท่ียังมาไมถึงบริการทาง

การเงิน 

 ดวงนภาวดี ศรีจันทร และณัฐพันธ บัววราภรณ (2560) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธนาคารออมสิน  สาขาในสังกัดเขตจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็น

เก่ียวกับการตลาด สิ่งท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช บริการของลูกคาธนาคารออมสิน  โดยรวมอยูในระดับ

มาก ปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีสงผล ตอการตัดสินใจใชบริการลูกคาธนาคารออมสินโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และการตัดสินใจใชบริการธนาคารออมสิน  สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี พบวา อยูในระดับมาก

ท่ีสุด  สวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และ

รายได แตกตางอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเพศ และสถานภาพสมรส แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สวนปจจัยดานการตลาด ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการ สงผลตอการตัดสินใจใช บริการธนาคารออมสิน 

สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และคุณภาพการบริการ ดานความเปนรูปธรรมของ
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บริการ ดานความนาเชื่อถือ และดานการตอบสนองสงผลตอ การตัดสินใจใชบริการธนาคารออมสิน สาขา

ในสังกัด เขตจันทบุรีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

 ธีรสุดา  นาคนอย และวันชัย รัตนวงษ (2559) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบคิวและระบบการสืบคน กรณีศึกษาธนาคาร B สาขา BBB ผลการศึกษาพบวา  ปญหาท่ีเกิดข้ึนมี

ท้ังหมด 2 สวนดวยกัน คือ ปญหาดาน กระบวนการบริการและปญหาดานกระบวนการจัดเก็บเอกสาร 

เนื่องจากปญหาดานกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความ ซับซอนของ กระบวนการทํางานและการ

จัดการระบบเอกสารท่ียังไมมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและ

การบริการ และปรับลดข้ันตอนท่ีไมเกิดคุณคาลงเพ่ือความ สามารถในการแขงขันทางธุรกิจ นอกจากนี้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน การสืบคนขอมูลเอกสารภายในองคกร รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการ

จัดการงานดานเอกสารใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และชวยลดปญหาดานการ

สื่อสาร  การจัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร การสืบคนขอมูลเอกสาร และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร

กระดาษ ซ่ึงปญหาหลัก ท่ีพบคือในชวงเวลาท่ีมีปริมาณธุรกรรมเปนจํานวนมากนั้นการรอคอยของแถวคิว

เพ่ือเขารับบริการนานยิ่งข้ึน สงผลทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ อาจเปนผลทําใหลูกคาเปลี่ยนใจไปใช

บริการสาขาอ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืน วัตถุประสงคในการทํากรณีศึกษาครั้งนี้ มีท้ังหมด 3 วัตถุประสงค

ดวยกัน คือ 1. เพ่ือศึกษาและพัฒนากระบวนการใหบริการ เพ่ือสรางความผูกพันของลูกคาและพนักงาน 

เพ่ือสรางความพึงพอใจ ในการเขามาใชบริการ  2. เพ่ือแกไขใหการจัดการเอกสารมีความเปนระบบ 

ระเบียบมากข้ึน ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานของระบบการจัดเก็บ เอกสาร และชวยใหสืบคนอยางรวดเร็ว 

ลดขอผิดพลาดในการจัดเก็บการเอกสาร ลดการสูญหายของเอกสาร และการชํารุดเสียหาย 3.เพ่ือชวย

องคกรลดตนทุนในกระบวนการดําเนินงานและการจัดเก็บเอกสาร จากการศึกษาพบวา ผูวิจัย

ทําการศึกษาเพ่ือทําการแกไขปญหาตางๆ พบวาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของกระบวนการแกปญหาการบริการ

คือ ระยะ เวลาการรอคอยของลูกคาลดลง เพ่ือความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามา ใชบริการ สามารถใช

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากท่ีมีการปรับตารางพักกลางวันของพนักงานแลว 

พนักงาน High Counter สามารถรับลูกคาไดเพ่ิมข้ึน 7.87%  พบวาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือการนํามา

ระบบการสืบคนเอกสารอิเล็กทรอนิกส จัดทําทะเบียนดัชนีกําหนดตําแหนงเอกสาร และ Visual 

Control และสีการแยกหมวดหมูและประเภทของเอกสาร  จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา

ไดดังนี้ จากการรวมข้ันตอนในการจัดทําเอกสารท้ังหมด ดังนี้ โดยลดลงจากเดิมเฉลี่ย 50.64 นาทีเปน 

13.72 นาทีตอการคนหาหรือเฉลี่ยสามารถลดเวลาในการคนหาและวิเคราะหขอมูลลงได 72.91 

เปอรเซ็นต 
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 วาสินี  เสถียรกาล (2559) อรษา ทิพยเท่ียงแท (2558) ไดทําการศึกษาสวนประสมทาง    

การตลาด สงผลตอการใชบริการธนาคารออมสิน ในเขตปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาปจจัย 

ดานราคาสงผลตอการใชบริการธนาคาร โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง 

สอดคลองกับสุภาพร เฌราธึก (2553) ท่ีไดศึกษาปจจัยทางดานการตลาด ท่ีมีผลตอการใชบริการของ

ลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยดานราคามีผล ตอ

การตัดสินใจใชบริการ โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่อง อัตราคาธรรมเนียมในการชําระคา สินคา

และการบริการเหมาะสม เชนเดียวกับ อินทิรา โชติรัตน (2554) ไดทําการศึกษาสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพันธตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการเงินฝากออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร จังหวัดลพบุรี พบวา สวนประสมทางการตลาด ดานราคามีความสัมพันธตอ

กระบวนการตัดสินใจใชบริการเงิน ประกอบดวย ปจจัยดานคาธรรมเนียม   แรกเขารวมถึงในการศึกษา

เรื่องปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของลูกคาท่ีเปน ธนาคารพาณิชน ใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ของชัยวัฒน พงษภาสุระ (2538) พบวาปจจัยดานราคามีผลตอการใช

บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย โดยปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยต่ําเปนปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด    

 สมคิด ยาเคน และพรรณเพ็ญ หอมบุญมา (2559) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยเลือกใชบริการทาง

การเงินจากธนาคารออมสินของประชากร ในเขตเมืองและเขตนอกเมือง ในจังหวัดลําปาง ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางเขตเมืองและเขตนอกเมืองในจังหวัดลําปางให ความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดดานการผลิตภัณฑของธนาคารดานราคาดานชองทางการใหบริการสถานท่ีดานการสงเสริม

การตลาดดานกระบวนการใหกรรมการดานบุคลากรและดานกายภาพเปนอยางมากในการเลือกใช

บริการธนาคารโดยใหความสําคัญในเรื่องของประสิทธิภาพของระบบบริการทางการเงินอัตราดอกเบี้ย

ความเหมาะสมธนาคารตั้งอยูใกลแหลงชุมชนมีการแจกของขวัญของท่ีระลึกตามเทศกาลชองทางการ

ใหบริการท่ีหลากหลายและสภาพและการแตงกายของพนักงานระบบการเงินของธนาคารท่ีมีความ

นาเชื่อถือและระบบรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือมากกวาเรื่องอ่ืน 

 ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย (2558) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ   ใชบริการ

ธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ผลการศึกษาพบวา 1) กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-30 ป มี สถานภาพโสด เปนขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ มีรายไดระหวาง 10,001 - 30,000 บาท 2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพ สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท 3) 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด   ดานผลิตภัณฑ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สงผลตอการ
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ตัดสินใชบริการธนาคารทางโทรศัพทดานระยะเวลาท่ี เปนลูกคาธนาคารออมสิน แหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ สถานท่ีใชบริการ และ ประเภทธุรกรรมสวนดานราคา ดานชองทางการ  จัด

จําหนาย   ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ และดานบุคลากร สงผลตอการตัดสิน

ใชบริการธนาคารทางโทรศัพทดาน ระยะเวลาท่ีเปนลูกคาธนาคารออมสิน แหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ สถานท่ีใชบริการ ประเภทธุรกรรม และเหตุผลในการเลือกใชบริการ 

 ทับทิม แกววันนา อมรวรรณ รังกูล และวิเชียร วรพุทธพร (2558) ไดศึกษาเก่ียวกับแนวทางใน

การลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สํานักงานเขตมหาสารคาม ผล

การศึกษา พบวา ปจจัยภายนอกสงผลกระทบท้ังดานบวกและลบตอการแกไขปญหาการลดหนี้ NPL 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล ตอความสําเร็จของการแกปญหาการลดหนี้  คือ เทคโนโลยีการติดตาม ทวงถาม หนี

หนี้ และการชําระหนี้สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดหนี้ NPLคือ ลูกหนี้ท่ีมีภาระคาใชจายในครอบครัวสูง และ

นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค การขยายระยะเวลาชําระหนี้เปน ทางออกของปญหาท่ีลูกหนี้ เคยปฏิบัติ 

พิมพิกา พงษพานิช (2561) ไดทําการศึกษาอัตราสวนทางการเงินท่ีมีผลตอความสามารถในการ

กําไรของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยขนาดใหญ พ.ศ.2556-2560 จากการศึกษาพบวากําไรสุทธิ และ

อัตรากําไรข้ันตนตอยอดขาย มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชยท้ัง 4 แหง 1) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา อัตรากําไรสุทธิเปนตัวแทนของความสามารถในการทํากําไรของ

ธนาคาร 2) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา ไมมีปจจัยของอัตราสวนทางการเงินท่ีมีผลตอ

ความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร 3) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบวา อัตราสวนกําไร

ข้ันตนตอยอดขายอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน อัตรากําไรสุทธิเปนตัวแทนของความสามารถ

ในการทํากําไรของธนาคาร 4) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พบวา อัตรากําไรสุทธิเปนตัวแทนของ

ความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร 

 วิลาวัณย เตโช และสุชนนี เมธิโยธิน (2558) ไดศึกษาเก่ียวกับ แนวทางแกไขปญหาลูกคา      

ยื่นสินเชื่อไมผานการพิจารณา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาหนาพระลานจังหวัดสระบุรี    ผลการศึกษา

พบวา จากปญหาท่ีไดศึกษามาจากกรณีศึกษา ท้ัง 13 กรณีท่ีไมผานการขอสินเชื่อ ไดแก 1. ผิดนัดคาง

ชําระ 30.77% 2. ภาระหนี้สูง 15.38% 3. ความชัดเจนหรือท่ีมาของ รายได 30.77%  4. หลักประกัน

23.08% ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีมากท่ีสุดไดแก ประวัติท่ีการชําระหนี้ใหทางธนาคารมีโอกาสในการสราง     

อุปสงคลูกคาสินเชื่อ จากปญหาตัวลูกคา และวิธีการตาง ๆ ไดมากยิ่งข้ึน 

วุรัฬ ลํากูล (2558) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของ

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญท้ังหมด 5 ธนาคาร โดยศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน
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กับความสามารถในการทํากําไรผานอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนจากสวน

ของผูถือหุน ผลการศึกษาพบวา 1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวาอัตราสวนเงินฝากรวมตอ

สินทรัพยรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย 2) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบวาไมมีปจจัยใดเลยท่ีสงผลกระทบหรือมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนของธนาคารพาณิชยลดลง 3) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาไมมีปจจัยใดเลยท่ี

สงผลกระทบหรือมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชยลดลง 4) ธนาคารกรุงไทย 

พบวาอัตราสวนเงินกูรวมตอสินทรัพยรวม มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของ

ธนาคารพาณิชย 5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) พบวาสินทรัพยรวมมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย 

 อรวรรณ  ศิริสําราญ (2558) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ ธนาคารออมสิน ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ดาน อาย ุและอาชีพ มีผลกับการ

ใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความสัมพันธทาง ประชากรศาสตรดาน อาย ุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธ  กับพฤติกรรมของผูใชบริการดานความถ่ีในการใช

บริการ และดานชวงเวลาในการใชบริการมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา  

 

วิธีการศึกษา  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 การศึกษาในครั้งนี้ ใชขอมูลจากงบการเงินประจําปของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด โดยเลือก

ศึกษาขอมูลงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินในป พ.ศ. 2559-2561 จากฐานของขอมูลงบกําไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด และคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ธนาคารพาณิชย   14 แหง ดังนี้ 1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) 5. ธนาคารเกียรติ

นาคิน  จํากัด (มหาชน) 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด (มหาชน) 7. ธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) 8. ธนาคารทิสโก  จํากัด (มหาชน) 9. ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 10. ธนาคาร

สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 11. ธนาคารยูโอบี  จํากัด (มหาชน) 12. ธนาคารแลนด 

แอนด เฮาส  จํากัด (มหาชน) 13. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 14. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  จํากัด 

(มหาชน) 
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การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 

คือ อัตราสวนทางการเงินท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และตัวแปรตาม คือ อัตราสวนทาง

การเงินท่ีแสดงถึงความสามารถในการทํากําไร ของธนาคารพาณิชย โดยการใชการทดสอบ  คือ การ

วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการเปรียบเทียบกับอัตราสวนอางอิง กับขอมูล

คาเฉลี่ยอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Industry Average) 

 1. การเปรียบเทียบกับอัตราสวนอางอิง กับขอมูลคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 

(Industry Average) ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ซ่ึงครอบคลุมถึงตัวแปรตน และตัวแปรตาม โดย

จะพิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมตั้งแต พ.ศ. 2559-2561 ภาพรวมท้ัง 3 ป จะทําใหทราบวา

ความสามารถในการทํากําไรโดยเฉลี่ยของภาพรวมอุตสาหกรรมเทียบกับความสามารถในการทํากําไร

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด อยูในระดับใด 

 2. การเปรียบเทียบตัวเลขของขอมูลในงบการเงินแบบแนวนอน (Horizontal Analysis) เปน

การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis) จากการนําตัวเลขของขอมูลในงบการเงินของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา มาเปรียบเทียบกับงบการเงินของปกอนๆ เพ่ือเปรียบเทียบตัวเลขวามีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะ

แสดงใหเห็นถึงแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

เลือกใชอัตราสวนทางการเงินท่ีแสดง

ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 3 

อัตราสวน ไดแก 

เลือกใชอัตราสวนทางการเงินท่ีแสดง

ถึงความสามารถในการทํากําไร 3 

อัตราสวน ไดแก 

1) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total 

Asset Turnover) 

2) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยไมหมุนเวียน 

(Net Fixed Asset Turnover) 

3) อัตราสวนหมุนเวียนของสวนทุน (Equity 

Turnover) 

1) อัตรากําไรข้ันตน (Gross Profit Margin) 

2) อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating 

Profit Margin) 

3) อัตรากําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปร
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ผลการศึกษา 

 ผลการเปรียบเทียบอัตราสวนอางอิงของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกันของประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคาร ประกอบดวยอัตราหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม, อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยไมหมุนเวียน   และอัตราสวนหมุนเวียนของทุน พบวา 

ธนาคารท่ีมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมากท่ีสุด คือ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

เทากับรอยละ 0.34 รองลงมา คือ ธนาคาร   เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) รอยละ 0.1 และธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) รอยละ 0.07 ตามลําดับ สวน

ธนาคารท่ีมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวมนอยท่ีสุด คือ ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน) รอยละ 

0.02 

ดานอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยไมหมุนเวียน พบวา ธนาคารท่ีมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย

ไมหมุนเวียนมากท่ีสุด คือ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เทากับรอยละ 9.35 รองลงมา คือ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) รอยละ 4.50 และธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) รอยละ 

2.27 ตามลําดับ สวนธนาคารท่ีมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยไมหมุนเวียนนอยท่ีสุด คือ ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) รอยละ 1.00 

ดานอัตราสวนหมุนเวียนของทุน พบวา ธนาคารท่ีมีอัตราสวนหมุนเวียนของทุนสูงสุด คือ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เทากับรอยละ 4.23 รองลงมา คือ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  จํากัด 

(มหาชน) รอยละ 3.80 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 3.48 ตามลําดับ สวนธนาคาร

ท่ีมีอัตราสวนหมุนเวียนของทุนนอยท่ีสุด คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รอยละ 2.23 

โดยภาพรวมสามารถสรุปไดวาบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงท่ีสุด คือ ธนาคาร

แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) รองลงมาคือ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบอัตราสวนอางอิงของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกันของความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร ประกอบดวยอัตรากําไรข้ันตน, อัตรากําไร

จากการดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิ  พบวา ธนาคารท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนสูงท่ีสุด คือ ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) เทากับรอยละ 78.47 รองลงมา คือ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) รอยละ 76.90 

และธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเทากันกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด 
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(มหาชน) รอยละ 74.87 ตามลําดับ สวนธนาคารท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนนอยท่ีสุด คือ ธนาคารแลนด แอนด 

เฮาส จํากัด (มหาชน) รอยละ 34.60 

ดานอัตรากําไรจากการดําเนินงาน พบวา ธนาคารท่ีมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน มากท่ีสุด 

คือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เทากับรอยละ 81.11 รองลงมา คือ ธนาคารทิสโก จํากัด 

(มหาชน) รอยละ 70.85 และธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  จํากัด (มหาชน) รอยละ 70.00ตามลําดับ สวน

ธนาคารท่ีมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานนอยท่ีสุด คือ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) รอย

ละ 20.39 

ดานอัตรากําไรสุทธิ พบวา ธนาคารท่ีมีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด  คือ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 

(มหาชน) เทากับรอยละ 33.40 รองลงมา คือ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เทากับรอยละ 32.47 และ 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) รอยละ 32.13 ตามลําดับ สวนธนาคารท่ีมีอัตรากําไรสุทธินอยท่ีสุด 

คือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) รอยละ 2.23 

โดยภาพรวมสามารถสรุปไดวาธนาคารท่ีมีความสามารถในการทํากําไรสูงท่ีสุด   คือ ธนาคารทิส

โก จํากัด (มหาชน) รองลงมาคือ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ 

 ผลการเปรียบเทียบตัวเลขของขอมูลในงบการเงินแนวนอนของธนาคารกรุงศรีอยุธยาระหวางป 

2559 – 2561 พบวาดานสินทรัพย, หนี้สิน, สวนของเจาของ, กําไรสุทธิ และกระแสเงินสด เพ่ิมข้ึนทุกป 

สวนในดานของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน, อัตราผลตอบแทนผูถือหุน และอัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถือหุน (เทา) โดยเฉลี่ยแลวมีคาลดลง 

รายการ 
ป 

2559 2560 2561 

1. สินทรัพย 1,883,188,205 2,088,772,067 2,173,622,384 

2. หนี้สิน 1,674,420,197 1,862,784,841 1,929,904,097 

3. สวนของเจาของ 208,768,008 225,987,226 243,781,287 

4. กําไรสุทธิ 21,683,688 23,560,550 25,191,154 
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แนวทางเลือกการแกไขปญหา (Alternatives solutions)  

 จากปญหาท่ีไดจากการวิเคราะหงบการเงินแนวนอน ไดแนวทางเลือกในการแกไขปญหา 3 

แนวทางดังนี้ 

แนวทางเลือกท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไรหลังจากหักตนทุน

คาใชจายรวมท้ังภาษีเงินไดท้ังหมด 

แนวทางเลือกท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิผลของนโยบายการจายเงินปนผลของธุรกิจ 

แนวทางเลือกท่ี 3 การเพ่ิมความสามารถในการแสวงหารายได และการควบคุมตนทุนการผลิต 

แนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย 

แนวทางเลือกท่ี 1 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของธนาคารในการทํากําไร

หลังจากหักตนทุนคาใชจาย

รวมท้ังภาษีเงินไดท้ังหมด 

ธนาคารมีประสิทธิภาพในการ

ทํากําไรท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลให

ธนาคารมีอัตรากําไรสุทธิ

เพ่ิมข้ึน แสดงถึงประสิทธิภาพ

ในการจัดการท่ีดีของธนาคาร 

ใชระยะเวลานาน 

รายการ 
ป 

2559 2560 2561 

5. กระแสเงินสด 39,576,980 41,701,147 40,370,459 

6. อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุน 
2.77 3.34 2.51 

7. อัตราผลตอบแทนผู

ถือหุน 
10.74 10.71 10.61 

8. อัตราสวนหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุน (เทา) 
8.02 8.24 7.92 



 

343 

 

แนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย 

แนวทางเลือกท่ี 2 การเพ่ิม

ประสิทธิผลของนโยบายการ

จายเงินปนผลของธุรกิจ 

เพ่ิมความสามารถในการทํา

กําไรของธนาคาร 

อาจทําใหธนาคารมีคาใชจาย

เพ่ิมข้ึนในการจายเงินปนผล 

แนวทางเลือกท่ี 3 การเพ่ิม

ความสามารถในการแสวงหา

รายได และการควบคุมตนทุน

การผลิต 

ธนาคารมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ีสามารถควบคุมตนทุน

การผลิตใหอยูในระดับต่ําสุด 

ใชระยะเวลานาน และมีการ

แขงขันสูง 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

1. จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระหวางป 2559 – 2560 ผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมาเม่ือเปรียบเทียบกับความสามารถในการทํากําไรของภาพรวมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

พบวา ความสามารถในการทํากําไรของกรุงศรีอยุธยายังอยูในระดับปานกลางเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยของ

ธนาคารอ่ืนๆ 

2. จากการนําขอมูลงบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยามาวิเคราะหขอมูลในงบการเงินแนวนอน     

พบวาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไรหลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมท้ังภาษีเงิน

ไดท้ังหมดแลวมีแนวโนมลดลงทุกป  

3. อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนในสวนของผูถือหุน ท่ีจะไดรับผลตอบแทนกลับคืนจากการดําเนินการ

ของกิจการมีแนวโนมลดลง  

4. ประสิทธิผลของนโยบายการจายเงินปนผลของธุรกิจลดลงสงผลใหอัตราการจายเงินปนผลของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีแนวโนมท่ีลดลง  

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีความสามารถในการแสวงหารายได และมีการควบคุมตนทุนการผลิตท่ีมี

แนวโนมลดลง 
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แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด 

(A-Savings) ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีไม

เติบโต มีผูสมัครนอย ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาสาเหตุ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

ลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก จํานวน 100 คน บุคคลท่ัวไป จํานวน 

100 คน และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากลูกคาผูใชงานผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด 

(A-Savings) จํานวน 8 คน ผูบริหารและพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

บุณฑริก จํานวน 21 คน ผลการศึกษา พบวา สาเหตุท่ีทําใหมีผูสนใจสมัครใชบริการนอย มีหลายดานคือ 

ดานพนักงาน มีจํานวนนอย ขาดการประชาสัมพันธ ดานกระบวนการ มีชองทางการใหบริการท่ีจํากัด 

ดานผลิตภัณฑ ไมมีจุดเดนท่ีนาสนใจ ไมแตกตางจากบัญชีออมทรัพยธรรมดา ยังไมเหมาะสมกับลูกคา

สาขาบุณฑริก สวนใหญเปนเกษตรกรผูสูงอายุ ท่ียังขาดความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ ดานอุปกรณ มีตู 

ATM นอย และไมมีเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และดานสภาพแวดลอม มีพ้ืนท่ีใหบริการไมเพียงพอ จึงได

นํามาวางแผนกําหนดแนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑ ไดท้ังสิ้น 3 แนวทาง คือ 1.โครงการประชาสมัพันธ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Email:  paweena.punnoi@gmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Email:  jaratchwahn@gmail.com 
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ผลิตภัณฑ 2.โครงการบริการรับเปดบัญชีนอกสถานท่ี 3.โครงการเพ่ิมตูบริการอัตโนมัติ ATM และ CDM 

ซ่ึงหากดําเนินการตามแนวทางดังกลาว คาดวาจะสามารถทําใหมียอดผูสมัครใชบริการเงินฝากออมทรัพย

ไมใชสมุด (A-Savings) เพ่ิมข้ึนไดตามเปาหมายของธนาคาร 

คําสําคัญ: เงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด, ธนาคาร ,สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

 

Abstract 

 This research was a study to Guideline to increase the amount of savings products 

without an account book ( A-Savings),  A case study of the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives Buntharik Branch Ubon Ratchathani Province which does not 

grow and there are few applicants. The study therefore studied the reasons why there 

are few interested applicants by collecting data from questionnaires. There were 1 00 

customers from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Buntharik Branch, 

100 people, and collected from in-depth interviews from customers who use the savings 

book products without account books ( A-Savings) amount 8 people. 21 executives and 

employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Buntharik 

Branch.The study found that the reasons why there were few people interested in 

applying for the service. There were many aspects, namely, staff, there was little lack of 

public relations process. There were limited service channels. Product were not 

interesting features and there were no different from ordinary savings accounts not yet 

suitable for Buntharik branch customers. Most of them were elderly farmers who still lack 

the knowledge and understanding of equipment products, have a few ATMs and don't 

have automatic deposit machines And the environment there are not enough service 

areas. Therefore, the plan has been established to determine the guidelines for increasing 

the number of products with 3 methods as follows; 1 .  Product promotion project. 2 . 

Offsite account opening service project. 3. Automatic Service Box Project which if carried 

out in accordance with the said guidelines were expected to be able to make the number 
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of applicants using the savings book without using an account book (A-Savings).  It can 

increase according to the bank's target. 

 

Keywords: Savings deposits without using a bank account book, Bank, Service Marketing 

Mix 

 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

อินเตอรเน็ตและอุปกรณไอทีกลายเปนสิ่งจําเปนท่ีเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันมากข้ึน 

แมกระท่ังระบบการเงินการธนาคาร ท่ีสามารถทําธุรกรรมผานระบบอินเตอรเน็ตจากโทรศัพทมือถือได 

จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดธุรกิจการใหบริการทางการเงินใหม ๆ ข้ึนอยางมากมายท้ังท่ีเปน

สถาบันการเงิน และไมใชสถาบันการเงิน ซ่ึงลวนแลวแตมุงเนนใหผูใชบริการทําธุรกรรมตาง ๆ ไดงายและ

รวดเร็วมากข้ึน สามารถลดการใชเงินสดได ซ่ึงในอนาคตท้ังโลกมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนเปนสังคมไรเงินสด 

 เพ่ือเปนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสูสังคมไรเงินสด ธนาคารจึงไดพัฒนาผลิตภัณฑเงิน

ฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ข้ึน เพ่ือตอบโจทยลูกคาท่ีนิยมทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ

อินเตอรเน็ตใหลูกคาไดรับความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยมีกลุมเปาหมายคือ นักเรียน นักศึกษา บุคคล

ท่ีทํางานประจํา ขาราชการ และพนักงานเอกชน เปดรับฝากตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 พรอมสมัคร

ใชงาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile และทําบัตร ATM ซ่ึงกําหนดใหมีชองทางการทําธุรกรรมหลาย

ชองทาง ดังนี้ 

 1. ทําธุรกรรมผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile 

 2. ฝากเงินผานเคานเตอร ธ.ก.ส. ทุกสาขา และเครื่อง CDM 

 3. ถอนเงินผานเครื่อง ATM และเครื่อง CDM 

 4. โอนเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile เครื่อง ATM และเครื่อง CDM  

 ตามรายงานขอมูลเงินฝาก สําหรับผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ของ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปดรับฝากบัญชี

ตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เปนเวลา 1 ป พบวา มียอดการ

สมัครใชบริการท้ังสิ้น 3 บัญชี และไมมียอดผูสมัครเพ่ิมข้ึนเลย 
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 จากปญหาผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ไมเติบโต ของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สงผลใหยอดเงินฝากจากผลิตภัณฑ

ดังกลาว ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด จึงเปนท่ีมาของความสนใจในการศึกษาถึงสาเหตุท่ี

ลูกคาไมสนใจในการสมัครใชบริการผลิตภัณฑดังกลาว 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษานี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือมาเปน

กรอบและแนวทางการศึกษา ดังนี้ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร 

 ทฤษฎดีานประชากรศาสตร เปนการศึกษาการวิเคราะหลักษณะของประชากร การกระจายตัว 

การเปลี่ยนแปลง และขนาดโครงสรางของประชากร ซ่ึงมีความสําคัญตอการกําหนดตลาดของ

กลุมเปาหมาย ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีนิยมใชในการพิจารณา คือ เพศ อายุ เชื้อชาติ โครงสรางของ

ครอบครัว รายได ชนชั้นทางสังคม ภูมิศาสตร และตัวแปรอ่ืน ๆ เชน การศึกษา อาชีพ และวิถีการดําเนิน

ชีวิต (ภาวิณี  กาญจนาภา (2554)) 

พฤติกรรมผูบริโภค  

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการแตละบุคคลตัดสินใจ หรือกระทํา เก่ียวกับการเลือก 

การซ้ือ การบริโภค และการขจัดสินคาและบริการท้ิงไป เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของตนเอง 

(วุฒิ สุขเจริญ (2555)) นอกจากนี้ สมวงศ พงศสถาพร (2550) ยังกลาววา พฤติกรรมการใชสินคาไฮเทค

ของลูกคาแตละคนแตกตางกัน ข้ึนอยูกับระดับของนวัตกรรม ยิ่งผลิตภัณฑมีนวัตกรรมท่ีใหมมาก ยิ่งทําให

การยอมรับสินคาชาและยากมาก 

กระบวนการตัดสินใจ 

 กระบวนการตัดสินใจ คือ กระบวนการเลือกทางเลือกตั้งแต 2 ทางเลือกข้ึนไป ในแงของ

ผูบริโภคคือ การตัดสินใจวาตองการ ซ้ือ หรือ ไมซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจสามารถแบงออกเปน 3 

ข้ันตอนใหญ ๆ ไดแก กระบวนการกอนตัดสินใจ ประกอบดวย การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ 

การคนหาขอมูล และประเมินทางเลือก  กระบวนการขณะตัดสินใจ จะเปนข้ันตอนในการตัดสินใจวาซ้ือ 

หรือไมซ้ือ และกระบวนการหลังการตัดสินใจ ประกอบดวย การประเมินหลังการตัดสินใจ ผลประเมิน
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หลังการซ้ือ สาเหตุท่ีผูบริโภคไมพอใจภายหลังการซ้ือ และการเสริมแรงกับพฤติกรรมหลังการซ้ือ (เหมือน

จิต จิตสุนทรชัยกุล (2561)) ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ จะข้ึนอยูกับอิทธิพลทางสังคม อิทธิพลสวน

บุคคล และปจจัยสถานการณ (ภาวิณี กาญจนาภา (2554)) 

สวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด  คือ เครื่องมือทางการตลาดท่ีสําคัญในการนํามากําหนดกลยุทธทาง

การตลาด เพ่ือสรางคุณคา และความพึงพอใจใหกับลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย  ซ่ึงประกอบดวย 4P คือ 

Product Price Place และ Promotion (พิบูล ทีปะปาล (2545))  และในปจจุบันท่ีธุรกิจมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เกิดธุรกิจแนวใหมอยางหลากหลาย ทําใหนักการตลาดตองทบทวนสวนประสม

ทางการตลาดใหมเพ่ือใหเกิดความสอดคลอง และสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีสรางสรรค มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดแนวใหม เรียกวาทฤษฎี 8P 

ดังนี้ (มานิต รัตนสุวรรณ และ ดร.สมฤดี ศรีจรรยา (2555)) 

 1. สินคา     (Product) 

 2. ราคา     (Price) 

 3. การจัดจําหนาย    (Place) 

 4. การสงเสริมการตลาดและการขาย  (Promotion) 

 5. กลุมลูกคาเปาหมาย   (Prospect Customer) 

 6. การนําเสนอแนวความคิด  (Presentation of Concept/Perception) 

 7. ความสํานึกผิดชอบตอสังคม  (Public Responsibility) 

 8. กระบวนการตลาด ท่ีประสานทุกองคประกอบใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

     (Process of Holistic Marketing Integration) 

SWOT Analysis  

 SWOT Analysis คือ การวิเคราะหสภาพการณแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกองคกร เพ่ือ

คนหาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญท่ีใชในการกําหนดแนวทางการบริหาร

องคกร ใหสามารถดําเนินธุรกิจและแขงขันตอไปไดในอนาคต (พิบูล ทีปะปาล และธนวัฒน ทีปะปาล 

(2559))  

 SWOT Analysis ประกอบดวยปจจัย 4 อยาง ดังนี้ 
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 1. S ยอมาจาก Strengths คือ จุดแข็ง หรือจุดเดน ซ่ึงเปนขอดีท่ีเกิดจากปจจัยภายในองคกร 

ผูบริหารตองใชจุดแข็งใหเปนประโยชน ในการดําเนินกลยุทธทางการตลาด 

 2. W ยอมาจาก Weaknesses คือ จุดออน หรือจุดดอย ขององคกร ท่ีเกิดจากปจจัยภายใน

องคกร ท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญและดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 

 3. O ยอมาจาก Opportunities คือ โอกาส เปนปจจยัภายนอกองคกร ท่ีสงเสริม และ

สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหดีข้ึน ผูบริหารตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ 

 4. T ยอมาจาก Threats คือ อุปสรรค เปนปจจัยภายนอกองคกร ซ่ึงเปนขอจํากัดในการดําเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงผูบริหารจะตองหาแนวทางในการหลีกเลี่ยง หรือกําจัดอุปสรรคนั้นไป 

 การวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธ (TOWS Matrix)  

 การกําหนดกลยุทธ แบบ TOWS Matrix ไดจากการนํา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

จากกระบวนการ SWOT Analysis มาทําการจับคู และกําหนดเปนกลยุทธองคกรในสถานการณตาง ๆ  

ซ่ึงสามารถวิเคราะหกลยุทธ  แบบ TOWS Matrix ไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) มาจากการจับคู จุดแข็ง และโอกาส  

 2. กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) มาจากการจับคู จุดแข็ง และอุปสรรค 

 3. กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) มาจากการจับคู จุดออน และโอกาส 

 4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) มาจากการจับคู จุดออน และอุปสรรค 

ทฤษฎีแผนผังกางปลาหรือแผนผังเหตุและผล (Fishbone Diagram) 

 แผนผังกางปลาหรือแผนผังเหตุและผล เปนแผนผังท่ีแสดงความสัมพันธระวางปญหา และ

สาเหตุท้ังหมดของปญหา ท่ีมีลักษณะเหมือนกางปลา โดยประกอบดวย 2 สวนหลัก ๆ คือ สวนหัว จะเปน

การระบุปญหา และสวนกางปลา จะเปนระบุสาเหตุท้ังหมดของปญหา ซ่ึงสามารถกําหนดเปนกางรอง คือ

สาเหตุหลักของปญหา และกางยอย เปนสาเหตุของกางรอง (วันรัตน จันทกิจ (2547))  

 สาเหตุของกางปลา จะกําหนดเปนปจจัยกลุมใดก็ได ท่ีสามารถระบุสาเหตุไดครบถวน ซ่ึง

โดยท่ัวไปจะแบงเปน 5 ปจจัย เรียกวาหลักการ 4M1E คือ Man หมายถึง สาเหตุท่ีเกิดจากพนักงานหรือ

บุคลากร Machine หมายถึง สาเหตุท่ีเกิดจากเครื่องมือ หรืออุปกรณท่ีเก่ียวของ Material หมายถึง 

สาเหตุท่ีเกิดจากวัตถุดิบ หรือสิ่งของตาง ๆ Method หมายถึง สาเหตุท่ีเกิดจากกระบวนการทํางาน และ 

Environment หมายถึง สาเหตุท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม หรือสถานท่ี 
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ภาพท่ี 1 โครงสรางแผนผังกางปลา 

 การเลือกสาเหตุจากกางปลามาทําการแกไข สามารถเลือกไดหลายวิธี ซ่ึงอาจใชการกําหนด

ความสําคัญของปญหา เพ่ือแยกสาเหตุออกเปน 4 กลุมคือ กลุม A กลุมสาเหตุท่ีมีกระทบตอปญหามาก 

และงายในการดําเนินการ กลุม B กลุมสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอปญหานอย งายในการดําเนินการ กลุม C 

กลุมสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอปญหามาก และยากตอการดําเนินการ และกลุม D กลุมสาเหตุท่ีมีผลกระทบ

ตอปญหานอย และยากตอการดําเนินการ 

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผูศึกษาออกแบบการ

วิจัย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใชแบบสอบถาม รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิง

ลึก ซ่ึงมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

กลุมตัวอยาง 

 ขอมูลเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา คือ บุคคลท่ัวไป สัญชาติไทย อายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังท่ีเปนลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาบุณฑริก จํานวน 100 คน และ ไมใชลูกคาธนาคาร จํานวน 100 คน จากการคํานวณโดย

ใชสูตร ตามทฤษฎีของ Taro Yamane กําหนดคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10% 
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 ขอมูลเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือ ลูกคาผูใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-

Savings) ท้ังสิ้น 8 ราย ผูบริหารและพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังสิ้น 21 ราย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม (Questionnaire Survey) และการสัมภาษณเชิง

ลึก (Interview) 

 แบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 1. แบบสอบถาม สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาธนาคาร แบงเปน 5 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูใชบริการทางการเงิน 

  สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

  สวนท่ี 4 ทัศนคติเก่ียวกับการใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด 

  สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

 2. แบบสอบถาม สําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมใชลูกคาธนาคาร แบงเปน 4 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูใชบริการทางการเงิน 

  สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

  สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

 การสัมภาษณเชิงลึก แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 1. การสัมภาษณลูกคาผูใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) แบงเปน 

6 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

  สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) 

  สวนท่ี 3 ความรูเก่ียวกับการใชบริการบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด(A-Savings) 

  สวนท่ี 4 ทัศนคติเก่ียวกับการใชบริการ 

  สวนท่ี 5 ปญหาเก่ียวกับการใชบริการ 
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  สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะ 

 2. การสัมภาษณผูบริหารและพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แบงเปน 6 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

  สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับการใชบริการบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด(A-Savings) 

  สวนท่ี 3 SWOT Analysis 

สวนท่ี 4 สาเหตุของปญหาการเพ่ิมยอดการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใช

สมุด (A-Savings) 

สวนท่ี 5 แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) 

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) โดยการเก็บขอมูลจากลูกคา

กลุมเปาหมาย โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามโดยตรง  

 การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (Interview) โดยการจดบันทึกจากการใหสัมภาษณ

จากผูใหขอมูลสําคัญ คือ ลูกคาผูใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) และผูบริหาร 

พนักงาน ประจําธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก 

การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics 

Analysis) ไดแก คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายขอมูลในแตละสวน 

 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใชทฤษฎี SWOT Analysis และแผนผังกางปลา เพ่ือหา

สาเหตุของปญหา และนํามาจัดกลุมเพ่ือกําหนดความสําคัญของสาเหตุ และหาแนวทางในการแกปญหา

  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาธนาคาร 
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 ปจจัยดานประชากรศาสตร ลูกคาท่ีมาใชบริการ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63 มี

อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 36 การศึกษาอยูระดับต่ํากวามัธยมศึกษา รอยละ 52 อาชีพเกษตรกร 

รอยละ 69 มีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 43 

 ปจจัยดานพฤติกรรมของผูใชบริการทางการเงิน ลูกคาสวนใหญมีสมุดบัญชีออมทรัพยทวีโชค 

รอยละ 59 ทําธุรกรรมผานตูอัตโนมัติ(ATM) รอยละ 49 ธุรกรรมท่ีทําบอยท่ีสุดคือการถอนเงิน รอยละ 77 

ชองทางการรับรูขาวสารของธนาคารไดจากการท่ีพนักงานธนาคารแนะนํา รอยละ 60 ซ่ึงลูกคาสวนใหญ

ไมรูจักผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) คิดเปนรอยละ 78 

 สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใชบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีสําคัญอันดับแรกคือ ดานบริการ (คาเฉลี่ย 4.47) 

รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.32) ดานลักษณะทางกายภาพ (คาเฉลี่ย4.30) ดานกระบวนการ 

(คาเฉลี่ย 3.98) ดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.84) ดานราคา (คาเฉลี่ย 3.77) ดานการสงเสริม

การตลาด (3.71) ตามลําดับ 

 ทัศนคติเก่ียวกับการใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Saving) สวนใหญลูกคามี

ทัศนคติท่ีดีตอการประหยัดเวลามากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.15) รองลงมาคือ การประหยัดคาใชจาย (คาเฉลี่ย 

3.05) ความงายในการใชงาน (คาเฉลี่ย3.03) ความสะดวกสบาย (คาเฉลี่ย 2.99) ครอบคลุมสิ่งท่ีตองการ

(คาเฉลี่ย 2.98) มีความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 2.85) ตามลําดับ และการประชาสัมพันธรายละเอียดเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย 2.85) 

 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมใชลูกคาธนาคาร 

 ปจจัยดานประชากรศาสตร บุคคลท่ัวไปท่ีไมใชลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61 อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 32 จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี รอยละ 34 มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รอยละ 34 รายไดตอเดือนอยูระหวาง 

10,001-20,000 บาท รอยละ 36 

 ปจจัยดานพฤติกรรมของผูใชบริการทางการเงิน พบวา บุคคลท่ัวไปมีบัญชีธนาคารกรุงไทย 

เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 70 โดยนิยมทําธุรกรรมผานเคานเตอรธนาคาร รอยละ 78 ธุรกรรมทาง

การเงินท่ีทําบอยท่ีสุดคือการถอน รอยละ 80 ความถ่ีการทําธุรกรรมตอเดือนคือ 3-5 ครัง้ รอยละ 51 

ชวงเวลาในการทําธุรกรรมคือ 11.31-14.30 น. รอยละ 60 เกือบท้ังหมดรูจักธนาคาร ธ.ก.ส.  คิดเปนรอย
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ละ 99 แตไมรูจักผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) รอยละ 92 และเหตุผลท่ีไมใช

บริการธนาคาร ธ.ก.ส. คือ ความสะดวกของสาขา คิดเปนรอยละ 82 

 สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใชบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีสําคัญอันดับแรกคือ ดานลักษณะทางกายภาพ (คาเฉลี่ย 

4.18) รองลงมาคือ ดานการบริการ (คาเฉลี่ย 4.12) ดานราคา (คาเฉลี่ย3.92) ดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 

3.88) ดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย 3.81) ดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.73) ดานการสงเสริม

การตลาด (คาเฉลี่ย 3.37) ตามลําดับ 

ผลจากการสัมภาษณลูกคาผูใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหสัมภาษณท่ีเปนลูกคาผูใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด 

(A-Savings) จํานวนท้ังสิ้น 8 คน แบงเปนเพศชาย 3 คน เพศหญิง 5 คน ซ่ึงมีอายุระหวาง 30-50 ป สวน

ใหญประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสากิจ และธุรกิจสวนตัว 

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) พบวาผูให

สัมภาษณ สวนใหญใชบริการผานแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile เปนชองทางหลัก รองลงมาคือใช

บริการผานตู ATM โดยธุรกรรมท่ีทําบอยท่ีสุดคือการโอนเงิน และถอนเงิน ซ่ึงความถ่ีในการใชบริการคือ

นาน ๆ ครั้ง ไมคอยไดใชงานมากเม่ือเทียบกับบัญชีออมทรัพยธรรมดา  เนื่องจากไมมีเงินเขาบัญชี และมี

บัญชีอยูแลว 

 สวนท่ี 3 ความรูเก่ียวกับการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ทุก

คนเห็นความตรงกันวาเปน บัญชีประเภทออมทรัพยประเภทหนึ่ง ท่ีไมมีสมุดบัญชี เปนบัญชีทางเลือก ไม

เหมาะสําหรับการใชเปนบัญชีหลัก 

 สวนท่ี 4 ทัศนคติเก่ียวกับการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) 

ดานความปลอดภัย ผูสัมภาษณเห็นวาเปนบัญชีท่ีมีความปลอดภัยมาก เนื่องจากเปนระบบของธนาคารท่ี

ไดรับความนาเชื่อถือ ใชงานงาย โดยการใชงานผานแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile เปนบัญชีท่ีมี

ประโยชน แตไมมีความแตกตางจากบัญชีออมทรัพยท่ัวไป ซ่ึงก็สามารถผูกการใชงานผานแอปพลิเคชั่นได

เชนกัน มีเพียงความแตกตางเดียวคือ ไมมีสมุด ซ่ึงยังไมสามารถดึงดูดความสนใจได และในอนาคตก็ยังจะ

ใชบริการผลิตภัณฑดังกลาวตอไป ไวสําหรับเปนบัญชีเงินออม  
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 สวนท่ี 5 ปญหาท่ีพบจากการใชงานผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ดาน

พนักงาน มีจํานวนนอยไมเพียงพอตอปริมาณลูกคา ทําใหตองรอนานเม่ือตองการเปดบัญชี หรือสอบถาม

ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ ดานเครื่องมือ อุปกรณอํานวยความสะดวก สวนใหญไมคอยพบปญหา แตมี

บางครั้งท่ีแอปพลิเคชั่นเกิดการขัดของ และจํานวนตูใหบริการอัตโนมัติมีจํานวนนอยและหายาก ดาน

ข้ันตอนและกระบวนการ ไมมีปญหา การทําธุรกรรมตาง ๆ ทําไดไมยาก ถามีความเขาใจ และดาน

สภาพแวดลอม ไมมีผลตอการใชงานผลิตภัณฑ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถทําธุรกรรมไดเองไมตอง

มาติดตอท่ีธนาคาร 

 สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะ อยากใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจมากข้ึน และทําการ

ประชาสัมพันธใหมากข้ึน 

ผลจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงาน 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหสัมภาษณท่ีเปนผูบริหารและพนักงาน ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก จํานวนท้ังสิ้น 21 คน แบงเปนผูบริหารจํานวน 3 คน 

และพนักงานจํานวน 18 คน เปนเพศชาย 8 คน เพศหญิง 13 คน ซ่ึงมีอายุระหวาง 30-55 ป  

 สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับการใชบริการบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ทุกคนให

ความเห็นวาเปนบัญชีออมทรัพยประเภทหนึ่งท่ีไมมีสมุด ทําธุรกรรมผานแอปพลิเคชั่น  

 สวนท่ี 3 SWOT Analysis  

 จุดแข็ง คือ เปนผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมความสะดวกใหลูกคา สามารถทําธุรกรรมไดเองผาน

โทรศัพทมือถือ ไมตองรอคิว เหมาะกับคนรุนใหม ไมตองถือเอกสารเยอะ และมีบางสวนท่ีมองวาเปน

ผลิตภัณฑท่ีไมมีจุดแข็ง เนื่องจากไมมีความแตกตางจากบัญชีออมทรัพยท่ัวไป 

 จุดออน  คือ เปนผลิตภัณฑท่ีไมมีความแตกตางจากบัญชีออมทรัพยท่ัวไป ไมโดดเดน และมี

ชองการทําธุรกรรมนอยกวาบัญชีออมทรัพยท่ัวไป การไมมีสมุด ทําใหลูกคาไมม่ันใจ  เพราะลูกคาสวน

ใหญของสาขาบุณฑริก เปนผูสูงอายุ ท่ียังตองการดูยอดเงินจากสมุดบัญชี และมีความม่ันใจกับการทํา

ธุรกรรมกับพนักงานมากกวา 

 โอกาส คือ นโยบาย National e-payment ของรัฐบาลท่ีสงเสริมใหเกิดเปนสังคมไรเงินสด 

เชน โครงการ ชิม ชอป ใช เปนตน ซ่ึงทําใหเกิดการตื่นตัว และเรียนรูเก่ียวกับการใชเงินอิเล็กทรอนิกสมาก
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ข้ึน แตสําหรับผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ผูบริหารและพนักงาน ก็มีความเห็นวา 

มีโอกาสเติบโตนอย 

 อุปสรรค คือ ลูกคาของ ธ.ก.ส.สาขาบุณฑริก สวนใหญเปนผูสูงอายุ อานหนังสือไมออก และยัง

ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงิน มีความม่ันใจกับการทํา

ธุรกรรมผานพนักงานมากกวาทําตัวเองผานระบบ 

 สวนท่ี 4 ปญหาเก่ียวกับการเพ่ิมยอดการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-

Savings) ดานพนักงาน มีจํานวนนอย แตงานมีจํานวนมาก ไมเพียงพอตอการใหบริการ ทําใหไมสามารถ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคารได และพนักงานมีสวนสําคัญในการเติบโตของผลิตภัณฑ ของ

ธนาคาร เพราะเปนผูท่ีสื่อสารลูกคาโดยตรง ดานเครื่องมือ อุปกรณ มีผลตอการเติบโตของผลิตภัณฑ 

เพราะทําใหเห็นถึงความสะดวกสบายมากข้ึน แตสาขามีตูใหบริการนอย ATM มีนอย หายาก และไมมีตู

ฝากเงินอัตโนมัติ ทําใหลูกคาตองเขามาติดตอท่ีธนาคาร ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของผลิตภัณฑท่ี

ตองการลดงานหนาเคานเตอร ดานระบบปฏิบัติ ไมมีปญหาตอการใชงานผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไม

ใชสมุด (A-Saving) ดานข้ันตอนและกระบวนการ สําหรับข้ันตอนการเปดบัญชี สวนใหญเห็นวาไมมี

ปญหา การเปดบัญชีทําไดงาย ไมยุงยาก สวนข้ันตอนการทําธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ มองวา ไมยุงยาก 

ใชงานงาย หากลูกคามีความรูความเขาใจในการใชแอปพลิเคชั่น และดานสภาพแวดลอม พ้ืนท่ีสาขามี

จํานวนจํากัด ไมมีท่ีจอดรถสําหรับลูกคา เนื่องจากสาขาตั้งอยูในเขตชุมชนติดถนน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการมาใชบริการ 

 สวนท่ี 5 แนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝาก สวนใหญมีความเห็นวา ควรทําการประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ใหมากข้ึน และตรงกลุมเปาเหมาย เพราะลูกคาไม

รูจักผลิตภัณฑนี้ และทําการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ เชน มีของชํารวยแจก เปนตน 

เพ่ิมเครื่องบริการอัตโนมัติ และตูฝากเงินอัตโนมัติ  

 สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะ  อยากใหธนาคารปรับในสวนของดอกเบี้ย ใหนาสนใจมากข้ึน เพราะ

ผลิตภัณฑนี้สามารถลดตนทุนการใชสมุด ลดงานหนาเคานเตอรได จึงควรนําสวนนี้ไปเพ่ิมใหเปนดอกเบี้ย  

วิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณดวยแผนผังกางปลา 

 จากการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณลูกคาผูใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด   
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(A-Savings) และผูบริหาร พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก พบวา 

สาเหตุของปญหาท่ีทําใหผลิตภัณฑไมเติบโต มีผูสมัครใชบริการนอย มีหลายสาเหตุ ดังนี้ 

 1. ปจจัยดานพนักงาน เกิดจากมีจํานวนพนักงานนอย ไมเพียงตอการใหบริการ จึงไมสามารถ

ออกไปทําการประชาสัมพันธผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคารได 

 2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมมีความแตกตางจากบัญชีออมทรัพยธรรมดา ไมมีจุดเดนท่ีนาสนใจ 

และยังไมเหมาะสมกับลูกคาสาขาบุณฑริก ท่ีสวนใหญเปนผูสูงอายุ ท่ีตองการเอกสารอยู 

 3. ปจจัยดานกระบวนการใหบรกิาร มีขอจํากัดในการทําธุรกรรม เชน ไมสามารถถอนเงินผาน

เคานเตอรธนาคารได 

 4. ปจจัยดานเครื่องมือ อุปกรณ มีตูถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) นอย และไมมีตูฝากเงินอัตโนมัติ 

(CDM) ซ่ึงเปนชองทางสําคัญสําหรับผลิตภัณฑเงินฝากไมใชสมุด (A-Savings) 

 5. ปจจัยดานสภาพแวดลอม พ้ืนท่ีใหบริการมีจํานวนจํากัด ลูกคาเยอะ รอคิวนาน และไมมีท่ี

จอดรถบริการ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการวิเคราะหสาเหตุของปญหาผลิตภัณฑไมเติบโต มผีูสมคัรนอย ดวยแผนผังกางปลา 

 

การวิเคราะหขอมูลดวยทฤษฎี SWOT Analysis 

 จุดแข็ง สามารถทําธุรกรรมไดดวยตนเอง ไมตองเดินทางไปธนาคาร สะดวกสบาย ไมตองถือ

เอกสารเยอะ และสามารถลดตนทุนการออกสมุดใหธนาคาร รวมถึงลดปริมาณงานหนาเคานเตอร 

 จุดออน ไมแตกตางจากบัญชีออมทรัพยธรรมดา ยังขาดแรงจูงใจการสมัคร เชน อัตราดอกเบี้ย 

หรือของชํารวย อีกท้ังธนาคารยังมีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) นอย ไมมีตูฝากเงิน 
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 โอกาส การสงเสริมการทําธุรกรรมบนระบบดิจิทัลของรัฐบาล สามารถทําใหเกิดความตื่นตัว 

และเริ่มเกิดการเรียนรูเก่ียวกับการใชเงินผานระบบแอปพลิเคชั่นได 

 อุปสรรค ลูกคาสวนใหญเปนเกษตรกร ผูสูงอายุ ท่ียังขาดความรู ความเขาใจ ในผลิตภัณฑ 

และยังมีความเชื่อม่ันกับการรับบริการจากเจาหนาท่ีธนาคาร มากกวาทําธุรกรรมผานระบบอัตโนมัติ 

การวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธ (TOWS Matrix) 

 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) จากการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและโอกาสของ

ผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ควรทําการตลาดเชิงรุก เชน การใหบริการเปดบัญชี

นอกสถานท่ี และทําประชาสัมพันธผลิตภัณฑไปยังกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง  โดยถือโอกาสในชวงท่ี

รัฐบาลสงเสริมใหเกิดสังคมไรเงินสด ตามนโยบาย National e-payment  

 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) จากการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและอุปสรรค 

พบวาลูกคาสวนใหญเปนผูสูงอายุ ท่ียังขาดความรู ความเขาใจในผลิตภัณฑ ดังนั้น กลยุทธทางการตลาด

ควรเริ่มจากการประชาสัมพันธขอดีของผลิตภัณฑ ไปยังกลุมลูกคาท่ีเปนวัยรุน วัยทํางาน ท่ีใหมีความ

เขาใจในเทคโนโลยี และมีโอกาสท่ีจะสนใจสมัครใชผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) 

 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) จากการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดออนและ  โอกาส 

คือการเพ่ิมตูใหบริการอัตโนมัติ ท้ังตูถอนเงินอัตโนมัติ (ATM : Automatic Teller Machine) และตูฝาก

เงินอัตโนมัติ (CDM : Cash Deposit Machine) ซ่ึงเปนการเพ่ิมชองทางการทําธุรกรรมทางการเงินดวย

ตัวเอง ท่ีอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาผูใชงาน 

 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) จากการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดออนและอุปสรรค กล

ยุทธคือการทําการตลาดโดยมุงเนนกลุมคนรุนใหม ท่ีตองการความสะดวกสบาย โดยเนนการใชบริการ

ผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ผานระบบ Mobile Banking (ธ.ก.ส. A-Mobile) 

เพ่ือลดการทําธุรกรรมผานเคารเตอรธนาคาร และตูถอนเงินอัตโนมัติ (ATM : Automatic Teller 

Machine) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด(A-Savings) 

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ลูกคา
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ธนาคารสวนใหญเปนเกษตรกร เพศหญิง  อายุระหวาง 41-50 ป มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา รายได

อยูระหวาง 5,000-10,000 บาท ดานพฤติกรรมการบริการทางการเงิน สวนใหญมีบัญชีออมทรัพยทวีโชค 

นิยมทําการธุรกรรมการถอนเงิน ผานเครื่องอัตโนมัติ รับรูขาวสารของธนาคารจากพนักงานของธนาคาร 

แตไมรูจักเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใชบริการมากท่ีสุด คือ ดานการใหบริการ ในเรื่องพนักงานยิ้มแยม แจมใส ใสใจบริการ โดยภาพรวม

มีทัศนคติเก่ียวกับการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ในระดับปานกลาง  

 จากการสัมภาษณผูใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) และผูบริหาร 

พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชานี สามารถสรุป

สาเหตุไดดังนี้ ดานพนักงาน มีนอย ขาดการประชาสัมพันธ ดานกระบวนการ มีชองทางการใหบริการท่ี

จํากัด ดานผลิตภัณฑ ไมมีจุดเดนท่ีนาสนใจ ไมแตกตางจากบัญชีออมทรัพยธรรมดา ยังไมเหมาะสมกับ

ลูกคาสาขาบุณฑริก สวนใหญเปนเกษตรกรผูสูงอายุ ท่ียังขาดความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ ดาน

อุปกรณ มีตู ATM นอย และไมมีเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และดานสภาพแวดลอม มีพ้ืนท่ีใหบริการไม

เพียงพอ 

 จากผลการศึกษาถึงปจจัย และสาเหตุ ของปญหาท่ีมีผูใหความสนใจนอย จึงนํามาวางแผนใน

การกําหนดแนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด ไดท้ังสิ้น 3 โครงการ คือ 1.

โครงการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 2. โครงการบริการรับเปดบัญชีนอกสถานท่ี 3. โครงการเพ่ิมตูบริการ

อัตโนมัติ ATM และ CDM ซ่ึงหากดําเนินการตามแนวทางดังกลาว คาดวาจะสามารถทําใหมียอดผูสมัคร

ใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) เพ่ิมข้ึนไดตามเปาหมายของธนาคาร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมของผูใชบริการทางการเงิน ของลูกคาธนาคาร ธ.ก.ส.พบวา 

มีความแตกตางจากงานวิจัยของ สุลักษณา วิชาชัย (2558) ศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝาก

ธนาคารนกวายุ จํากัด(มหาชน) พบวา สวนมากใชบริการธนาคารเงินฝากออมทรัพยรอยละ 100 ใช

บริการ 1-3 ครั้งตอเดือน ฝากเงินเพ่ือบัญชีเงินเดือนรอยละ 89.5 รูจักธนาคารผานพนักงานรอยละ 61.5 

และจากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมไดเปนลูกคาธนาคาร ธ.ก.ส. มีความแตกตาง
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จากงานวิจัยของ สุลักษณา วิชาชัย (2558) พบวา สวนใหญใชบริการธนาคารออมสิน รอยละ 60.5 ใช

บริการเงินฝากออมทรัพย รอยละ 100 ใชบริการ 4-6 ครั้งตอเดือน รอยละ 34.5  

 ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ พบวามีความสอดคลอง

กับงานวิจัยของ กนกอร อธิปตยกุล (2555) ศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากประจําของธนาคาร

เอซีบีซี จํากัด(มหาชน) ศูนยธุรกิจอุดรธานี พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารมากท่ีสุด 

คือดานการใหบริการ  และมีความแตกตางจากงานวิจัยของ กนกอร อธิปตยกุล (2555) ในลําดับรองลงมา 

คือ ดานลักษณะกายภาพ ดานกระบวนการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด และดานผลิตภัณฑ 

 ผลการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการใชบริการเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) มีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธันวรัฐ  ธีระวิทย (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) พบวา สวนใหญมีทัศนคติตอการบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีทัศนคติท่ีดีมากใน 4 เรื่องคือ ความสะดวกในการใชบริการ 

ความงายในการใชบริการ การประหยัดเวลา และประหยัดคาใชจาย และมีทัศนคติในระดับปานกลาง 6 

เรื่อง คือ ความปลอดภัย ความตองการใชของตนเองและบุคคลใกลชิด ความครอบคลุมของบริการท่ี

ตองการ การประชาสัมพันธ และการใหบริการโดยรวม 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษาในดานตาง ๆ  จึงนํามากําหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝาก

ออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบุณฑริก 

จังหวัดอุบลราชธานี ไดท้ังสิ้น 3 โครงการ คือ 

  - โครงการท่ี 1 โครงการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ เพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ

เงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ใหแกลูกคาและประชาชนท่ัวไป โดยใชงบประมาณ 5,000 บาท 

  - โครงการท่ี 2 บริการเปดบัญชีนอกสถานท่ี พรอมแจกของท่ีระลึก เพ่ือสรางการรับรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับผลิตภัณฑโดยตรงกับลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมายของธนาคาร และสามารถอํานวย

ความสะดวกแกผูท่ีสนใจ โดยใชงบประมาณ 4,000 บาท 
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  - โครงการท่ี 3 เพ่ิมตูถอนเงินอัตโนมัติ ATM และตูฝากเงินอัตโนมัติ CDM เพ่ือเปนการ

เพ่ิมชองการใหบริการท่ีมากข้ึน ใหสอดคลองตอความตองการของลูกคา  ใหลูกคาเห็นถึงความ

สะดวกสบาย และความรวดเร็วในการทําธุรกรรม 

  จากแนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยไมใชสมุด (A-Savings) ท้ัง 3 

โครงการ เห็นวา แนวทางเลือกท่ีมีความเปนไปได และจะประสบความสําเร็จไดมากท่ีสุด คือ โครงการท่ี 

2 บริการเปดบัญชีนอกสถานท่ี พรอมแจกของท่ีระลึกสําหรับลูกคาผูเปดบัญชี เพราะวาจะทําใหสามารถ

เขาถึงลูกคาท่ีเปนเปาหมายคือ กลุมนักเรียน นักศึกษา บุคคลท่ีทํางานประจํา ขาราชการ พนักงานเอกชน 

ไดตรงตามเปาหมายของผลิตภัณฑไดมากท่ีสุด 

 2. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาพัฒนากลยุทธใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และความตองการของลูกคา 

 3. ควรกําหนดใหพนักงานไดมีสวนรวม ในการออกแบบแนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑ 

ตาง ๆ ของธนาคาร เพ่ือเปนการระดมแนวคิด สรางการมีสวนรวม และเกิดแรงจูงใจ ในการทํางาน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกคา ในพ้ืนท่ีอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี

วาลูกคามีความคาดหวังตอธนาคารท้ังเรื่องผลิตภัณฑ และการใหบริการอยางไรบาง เพ่ือนํามาพัฒนาการ

ใหบริการ และนําเสนอผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการมากข้ึน 

 2.  ควรมีการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารคูแขง ในพ้ืนท่ีอําเภอ

บุณฑริก เพ่ือนํามาวางแผนกําหนดกลยุทธ และปรับปรุงการใหบริการใหดีมากข้ึน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแนวทางการลดขอทักทวงในการเบิกคารักษาพยาบาลของ

พนักงานธนาคารออมสินภาค 14 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของการเกิดปญหาและหาแนว

ทางแกไขปญหาดังกลาว จากขอมูลของพนักงานออมสินภาค 14 จํานวน 120 ดวยรูปแบบการศึกษาเชิง

พรรณนา 

จากการศึกษาสาเหตุการทักทวงคารักษาพยาบาลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 14 โดยใช

วิธีการศึกษา ตอบแบบสอบถามและวิเคราะหกางปลา พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 14 ใน

ภาพรวม ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ขาดความรูความเขาใจในคําสั่งองคกร เรื่องเก่ียวกับการเบิกคา

รักษาพยาบาล และยังพบพนักงานบางสวนขาดความรับผิดชอบตอจริยธรรม ขาดความตระหนักใน

หนาท่ีความรับผิดชอบ สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยสุดคือ ผูบังคับบัญชาขาดการตรวจสอบใหรอบคอบ

กอนทําการอนุมัติในระบบ และการศึกษาปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับความตองการทราบถึงการเบิกคา

รักษาพยาบาลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 14 ไดมีแนวทางการแกไขปญหาคือ สงหนังสือซักซอม

การเบิกคารักษาพยาบาล ออกโดยหนวยตรวจสอบภายใน ในหนังสือระบุวิธีปฏิบัติการเบิกคา

รักษาพยาบาลท่ีถูกตอง  
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Abstract 

This study is to study ways to reduce the claims of medical expenses of the 

Government Savings Bank employees in Region 14 with the objective of studying the 

causes of problems and finding solutions to such problems. The data collected from GSB 

Employees Region 14 altogether are 120 samples and the data is analyzed with a 

descriptive study model 

From the study of the reasons for protesting medical expenses reimbursements 

of the Government Savings Bank Region 14 employees, it was found that Lack of 

knowledge and understanding in organization orders about medical expense 

reimbursement score the highest mean values. Some of the respondents indicates lack 

ethics responsibility, lack of awareness of responsibility. On the other hand,  the least 

average score is from the aspect with regard to Supervisors lack careful examination 

before approving in the system. From the analysis of the personal factors regarding the 

need to know the medical expense reimbursement process of the Government Savings 

Bank employees in Region 14, the solutions are as follows: Send rehearsal books of 

medical expenses reimbursement process issued by the internal audit unit which specify 

the correct medical reimbursement procedures 

Keywords : Medical expense reimbursement Reduce complaint Government Savings   

Bank (GSB) 

บทนํา 

ธนาคารออมสินเปนองคกรรัฐวิสาหกิจ มีสวัสดิการใหกับพนักงานเพ่ือสรางแรงจูงใจ 

โดยเฉพาะธนาคารออมสินมีการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลของพนักงานใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง สวัสดิการในธนาคารออมสินท่ีมีอยูในปจจุบัน มีท้ังสวัสดิการท่ีองคกรจัด

ใหเพ่ือสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการท่ีกอใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี โดยไมตอง



 

367 
 

คํานึงถึงภาวะท่ีตนตองแบกรับและสวัสดิการท่ีชวยลดอัตราการขาดงานของพนักงาน สวัสดิการท่ี

ธนาคารออมสินจัดไวใหกับพนักงานจะตองเปนสิ่งท่ีตรงตอความตองการของพนักงาน ดังนั้น จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาสวัสดิการพนักงานเก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 

14 เนื่องจากพบปญหาการทักทวงการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานออมสินภาค 14 ไดพบวามีการ

เบิกคารักษาพยาบาลไมตรงตามใบเสร็จฯ บาง ไมวาจะเปนในเรื่องของ การเลือกประเภทสถานพยาบาล 

การระบุจํานวนเงินผิด การหลีกเลี่ยงรายการท่ีไมสามารถเบิกไดเพ่ือนํามาเบิก จากจํานวนการเบิก 9,687 

ครั้ง มีการทักทวง 274 ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.16 ซ่ึงทางหนวยตรวจสอบภายในของธนาคาร ไดทําการ

ตรวจสอบและทักทวงเปนจํานวนเพ่ิมข้ึน ทําใหเสียเวลาเกิดความลาชาในการทํางานดานอ่ืนๆ และอาจ

สอไปถึงเจตนาการกระทําทุจริต จึงอยากศึกษาปญหาท่ีแทจริงเก่ียวกับความเขาใจของพนักงานในการ

เบิกคารักษาพยาบาลเพ่ือความเขาใจตรงกัน และลดขอผิดพลาดทําใหเกิดขอทักทวง โดยใชแนวคิดการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการศึกษาตอเนื่องท่ีมนุษยจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

    สําหรับธนาคารออมสินภาค 14 มีจังหวัดท่ีอยูในความดูแล ดังนี้  พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธานี อางทอง สิงหบุรี  สระบุรี  โดยแบงเปน 6 เขตไดแก เขตพระนครศรีอยุธยา 1 เขต

พระนครศรีอยุธยา 2 เขตปทุมธานี 1 เขตปทุมธานี 2 เขตอางทอง เขตสระบุรี เลือกกลุมตัวอยางโดย

เลือกเก็บขอมูลจากพนักงานธนาคารออมสินภาค 14 รวมท้ังสิ้น  120 คน  โดยการใชแบบสอบถาม 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเบิกคารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน 

 คําสั่งธนาคารออมสินท่ี 62/2561 เรื่อง การเบิกจายและการยืมเงินทดรองชวยเหลือคา

รักษาพยาบาล และคาคลอดบุตร โดยเปนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายคา

รักษาพยาบาล เพ่ือใหสอดคลองกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบองครวม (ERP-FIS/HRIS) โดยใน

คําสั่งนี้ 
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 “ผูเบิก”    หมายความวา  พนักงาน และลูกจาง 

 “พนักงาน”   หมายความวา  พนักงานธนาคารออมสิน และ

พนักงานทดรองปฏิบัติงาน 

 “ลูกจาง”   หมายความวา  ลูกจางธนาคารออมสิน 

 “บุคคลในครอบครวั”  หมายความวา  บิดา มารดา คูสมรถ และบุตรของ

พนักงานผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตามระเบียบธนาคารออมสิน  

 “หนวยตรวจสอบภายในภมิูภาค” หมายความวา หนวยตรวจสอบภายใจภูมิภาค 1-18 (ข้ึน

ตรงสายงานตรวจสอบภายใน) 

 “ระบบ ERP-HRIS”  หมายความวา  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีใช

ระบบงานสําเร็จรูป SAP ในการบันทึกขอมูล ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตางๆ ท่ีทํางานสัมพันธกัน 

 “ระบบ ERP-FIS”  หมายความวา  ระบบขอมูลบัญชีและการเงินท่ีใช

ระบบงานสําเร็จรูป SAP ในการบันทึกรายการบัญชีโดยใชเลขท่ีบัญชี และระบุเดบิตหรือเครดิตในการ

บันทึกรายการ ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตางๆ ท่ีทํางานสัมพันธกัน 

 “ระบบ Web HR”  หมายความวา  ร ะ บ บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น

สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีผูเบิกสามารถบันทึกสิทธิและขอมูลการเบิกสวัสดิการและสิทธิประโยชน

ของตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยระบบดังกลาวเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ ERP-HRIS 

 1.การเบิกเงินคารักษาพยาบาล  

 ผูเบิก ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. บันทึกรายละเอียดการเบิกเงินคารักษาพยาบาลผานระบบ Web HR ตามรายการใน

ใบเสร็จรับเงิน 

 2. จัดพิมพใบบันทึกการเบิกเงินคารักษาพยาบาลผานระบบ Web HR และตรวจสอบขอมูลให

ถูกตอง พรอมแนบเอกสารดังนี้ กอนนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

 2.1 ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน 

 2.2 สําเนาใบเสร็จรับเงิน พรอมใบแจงความ (กรณีตนฉบับใบเสร็จรับเงินสูญหาย) 
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 2.3 สําเนาใบเสร็จรับเงิน ท่ีมีการรับรองถูกตองโดยพนักงานหรือมีการลงนามและ

ประทับตราโดยบริษัทประกันภัยหรือโรงพยาบาล พรอมใบแสดงรายละเอียดคาใชจายของใบเสร็จรับเงิน

จากโรงพยาบาล และสําเนาบัตรผูเอาประกัน หรือหนากรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกันภัย (กรณี

พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวไดทําประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันชีวิตไวกับบริษัท

ประกันภัย โดยทําประกันเปนการสวนตัว และไดนําตนฉบับใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลไปเบิกขอรับ

เงินทดแทนจากบริษัทประกันภัยแลว) 

 ผูชวยผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป (ยกเวนผูชวยผูจัดการสาขา) เปนผูมีอํานาจ

อนุมัติจายเงินคารักษาพยาบาลผานระบบ Web HR สําหรับตนเองและผูเบิกในสายบังคับบัญชาและให

ปฏิบัติดังนี้ 

1. กอนพิจารณาอนุมัติ 

1.1 ตรวจสอบสิทธิของผูเบิกใหเปนไปตามระเบียบธนาคารออมสิน 

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเบิกในการบันทึกการเบิกเงินคารักษาพยาบาลใหถูกตองตรงกับ

ใบเสร็จรับเงิน 

1.3 ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีขอเบิกจะตองไมเกินจํานวนเงินในใบเสร็จรับเงิน และไมเกินสิทธิ

ท่ีกําหนดไวในระเบียบธนาคารออมสิน 

2. อนุมัติจายเงินคารักษาพยาบาลผานระบบ Web HR 

เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติ อนุมัติจายเงินแลว ใหจัดสงใบบันทึการเบิกเงินคารักษาพยาบาล และ

เสร็จรับเงินใหกับหนวยท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ผูเบิกท่ีสังกัดหนวยงานสวนกลาง จัดสงใหหนวยบัญชีและการเงินภายใน 7 วันทําการ

นับตั้งแตวันท่ีอนุมัติการเบิกเงินคารักษาพยาบาลผานระบบ Web HR 

2. ผูเบิกท่ีสังกัดหนวยงานสาขา จัดสงใหหนวยตรวจสอบภายในภูมิภาค สัปดาหละ 1 ครั้ง 

การเรียกคืนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

เม่ือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ ตรวจสอบแลวไมพบเอกสารการเบิก หรือขอมูลการเบิกใน

ระบบ ERP-HRIS กับเอกสารการเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล มีการทํารายการเบิกไมถูกตองตาม

ระเบียบคําสั่งของธนาคาร ใหเรียกคืนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล โดยปฏิบัติดังนี้ 

การเรียกคืน โดยชําระเปนเงินสด 
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1. ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ บันทึกเลือกประเภทการเรียกคืนเปนการชําระเงินสด 

พรอมระบุจํานวนเงินท่ีตองการเรียกคืนท่ีรายการนั้นในระบบ ERP-HRIS และแจงใหผูเบิกทราบ โดย

จัดทําหนังสือเรียกคืนเงินเพ่ือใหผูเบิกนําเงินสดไปชําระภายใน 20 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

          2.ใหธนาคารจายคารักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน ดังตอไปนี้ 

 2.1 ผูท่ีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ท้ังประเภทผูปวย

ภายนอกหรือผูปวยภายใน ใหไดรับคารักษาพยาบาลเต็มจํานวนท่ีจายไปจริง   เวนแต 

- คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซมใหไดรับ

ตามประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

- คาธรรมเนียมแพทย หรือเงินตอบแทนแพทย หรือคาบริการอ่ืนทํานอง

เดียวกันของคลินิกนอกเวลาในสถานพยาบาลของทางราชการ ใหไดรับใน

อัตราไมเกินครั้งละ 200 บาท 

- คาหองและคาอาหารใหไดรับการชวยเหลือรวมกันเทาท่ีจายจริง แตไมเกิน

อัตราตอไปนี้ (ก) พนักงานตําแหนงตั้งแตรองผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา

ข้ึนไป และบุคคลในครอบครัว ใหไดรับในอัตราสูงสุดของโรงพยาบาล 

พนักงาน (ข) พนักงานตําแหนงต่ํากวาของผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาลง

มา ใหไดรับในอัตราไมเกินวันละ 1,200 บาท และบุคคลในครอบครัวของ

พนักงานตําแหนงต่ํากวารองผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาลงมา ใหไดรับใน

อัตราไมเกินวันละ 1,000 บาท 

2.2 ผูท่ีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูปวยภายใน

ใหไดรับคารักษาพยาบาล ดังตอไปนี้ 

- คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซม คาหอง 

และคาอาหาร ใหไดรับเชนเดียวกับผูท่ีเขารับการรักษาจากสถานพยาบาลของ

ทางราชการ 

- คารักษาพยาบาลประเภทอ่ืนๆ ใหไดรับครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีจายไปจริง 
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2.3 ผูท่ีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน และคลินิกประกอบ

โรคศิลปท่ัวไปประเภทผูปวยภายนอก ใหไดรับคารักษาพยาบาลตามท่ีจายไปจริง ภายในวงเงินไมเกินป

ละ 3,600 บาท 

2.4 สําหรับบิดา มารดา ธนาคารจะใหการชวยเหลือคารักษาพยาบาลตาขอ 2.1, 2.2 

และ 2.3 ภายในวงเงินไมเกินปละ 60,000 บาท 

  2.5 หามจายเงินคารักษาพยาบาลกรณีการเจ็บปวยเกิดข้ึนเนื่องจากโรคหรือการกระทํา

ใดๆ ดังตอไปนี้ 

- โรคพิษสุรา 

- โรคอันเกิดจากการเสพติดใหโทษ เชน เฮโรอีน ฝน กัญชา ฯลฯ 

- ศัลยกรรมตกแตงทุกชนิด 

- ประกอบแวน ตามปกติท่ีไมอยูในขายบังคับตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

- ทันตกรรม เวนแตการรักษา อุด ขูดหินปูน และถอนฟน 

- การเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําโดยเจตนาของตนเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน 

การท่ีจะเกิดประสิทธิภาพการทํางานตองมีองคประกอบ 2 สวนหลักคือ ผูท่ีทํางานกับโครงสราง

การทํางาน สําหรับในเรื่องของคนทํางานจะตองมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการทํางานและการพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ ดังนั้นคนทํางานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ความฉับไว หมายถึง การใชเวลาไดอยางดีท่ีสุด รวดเร็ว ไมทํางานลาชา นั่นคือคนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2. ความถูกตองแมนยํา หมายถึง การผิดพลาดในงานนอย มีความแมนยําในกฎระเบียบขอมูล 

ตัวเลข หรือสถิติตางๆ ไมเลินเลอจนทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร 

3. ความรู หมายถึง การมีองคความรูในงานดี รูจักศึกษาหาความรูในเรื่องงานท่ีทําอยูตลอดเวลา 

4. ประสบการณ หมายถึง การรอบรู หรือรูรอบดาน จากการไดเห็น ไดสัมผัส ไดลงมือปฏิบัติ

บอยๆ 

5. ความคิดสรางสรรค หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ มาใชในองคกร  
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แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการศึกษาตอเนื่องท่ีมนุษยจะตองมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา สังคมเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนแปลงไปก็สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย 

ในระยะเริ่มตนการพัฒนาบุคลากรมุงเนนการฝกอบรม (Training) เปนสําคัญ ตอมาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยก็มุงไปสูการฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ในปจจุบันแนวคิดในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยมุงสู 3 กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

 2.1.4.1 การฝกอบรม (Training) เปนการเรียนรูเพ่ือมุงเนนการทํางานในปจจุบัน 

 2.1.4.2 การศึกษา (Education) เปนการเรียนรูเพ่ือมุงเนนการทํางานในอนาคต 

 2.1.4.3 การพัฒนา (Development) เปนการเรียนรูท่ีมิไดมุงเนนการทํางาน แตมุงถึง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยไปในทางท่ีดีข้ึน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พิชญา วัฒนรังสรรค (2558) ศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และศึกษาปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ยานสยามสแควร โดยใชแบบสอบถาม

กับพนักงานจํานวน 218 คน และสัมภาษณผูบริหารจํานวน 3 คน พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโรงแรมโดยรวมอยูในระดับสูง สวนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (1) ควรมี

การมอบอํานาจการตัดสินใจ ใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และวิเคราะหสาเหตุและกําหนด

วิธีการแกไขปญหาเรื่องความผิดพลาดในการทํางานอยางเปนระบบ (2) ควรมีการตั้งเปาหมายในการ

ทํางานใหมีความชัดเจนและถายทอดเปาหมายนั้นไปยังพนักงานทุกคนอยางเหมาะสม (3) ควรปรับปรุง

วิธีการทํางานใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถทํางานทดแทนกันได 

พนิดา หวานเพ็ชร (2555) ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยใชแนวคิดไคเซ็น : 

กรณีศึกษา แผนกบัญชีคาใชจาย ผลการศึกษาพบวาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

แผนกบัญชีคาใชจาย ใหสามารถรองรับงาน และจํานวนปริมาณเอกสารทางการบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ย

พนักงาน 1 คน สามารถรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนในเดือนธันวาคมไดถึง 139.39 เปอรเซ็นตจาก

ปริมาณเฉลี่ยเดิมกอนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวคิดไคเซ็น และจํานวนขอบกพรองท่ี
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เกิดข้ึนลดลงเหลือ 2.05 เปอรเซ็นตของจํานวนการทํางานท้ังหมดในเดือนธันวาคม ซ่ึงลดลงจากคาเฉลี่ย 

7.7 เปอรเซ็นต ท่ีเกิดข้ึนระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2555  

นิชาภา อินสวาง (2560) การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสวัสดิการของพนักงานธนาคารออม

สินภาค 16 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 16 มีความตองการสวัสดิการในภาพรวม อยูในระดับสูง 

และดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สวัสดิการดานเศรษฐกิจและความม่ันคงเชน เงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย, เงินกู

อเนกประสงค รองลงมา คือ สวัสดิการดานการศึกษา สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยสุด คือ สวัสดิการ

ดานการรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ  สวนการศึกษาปจจัยสวนบุคคลกับความตองการ

สวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสินภาค 16 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 16 ท่ีมี เพศ อายุ 

สถานภาพ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความตองการสวัสดิการท้ัง 3 ดานแตกตางกัน 

 

วิธีการศึกษา  

1.วิธีการเก็บขอมูล (Data Collection) 

วิธีการเก็บขอมูล ใชเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหาสาเหตุและวิธีแกไขปญหาดังกลาวให

เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงจะแบงเปนข้ันตอนดังนี้ 

 1.1 สํารวจรายงานคารักษาพยาบาลยอนหลัง 2 ป คือป 2560-2561 

 1.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการแกปญหาตางๆ 

 1.3 นําขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาลในป 2560 – 2561 จากรายงานการเบิกคา

รักษาพยาบาล ในระบบ SAP ของหนวยตรวจสอบภายในภูมิภาค 14 มาวิเคราะหและทําการสรุป

ประเด็นปญหาท่ีตองทําการแกไข 

 1.4 ทําการสุมตัวอยางพนักงานเพ่ือทําแบบสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการเบิกคา

รักษาพยาบาล 
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แผนผังท่ี 1 : แสดงการวิเคราะหปญหาโดยใชผังกางปลา 

จากการวิเคราะหผังกางปลา ในการเบิกคารักษาพยาบาลไมถูกตองนั้น มีอยูหลายประเด็นคือ 

ขาดความรูเรื่องระเบียบคําสั่งของธนาคาร อาจจะเนื่องจากไมใสใจในระเบียบคําสั่ง การไมเขาใจในวิธี

เบิกในระบบ Web HR หรือการจงใจหลีกเลี่ยง/สอทุจริต เปนตน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

 2.1 การสอบถาม ใชการสอบถามเปนการสุมจากจํานวนรายบุคคลในสาขาท่ีมีการเบิกคา

รักษาพยาบาลบอยครั้งท่ีสุด โดยเลือกสุมจากดูจากรายงานการเบิกคารักษาพยาบาลตรวจสอบจาก

จํานวนท่ีเบิกท้ังหมดในแตละเดือนในป 2560 – 2561 โดยเลือกสุมตามจํานวนเขต ซ่ึงจะมีท้ังหมด 6 

เขต ไดแก เขตพระนครศรีอยุธยา 1 (มี 10 สาขา), เขตพระนครศรีอยุธยา 2 (มี 9 สาขา), เขตปทุมธานี 

1 (มี 10 สาขา), เขตปทุมธานี 2 (มี 11 สาขา), เขตอางทอง (มี 9 สาขา) และเขตสระบุรี (มี 12 สาขา) 

ทําสุมเขตละ 20 คน รวมท้ังสิ้น 120 คน ซ่ึงจะสรางแบบสอบถาม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการศึกษาตอไป 

โดยแบบสอบถามชนิดปลายเปดและปลายปด แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้   

 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 สอบถามความเขาใจการเบิกคารักษาพยาบาลในระบบ Web HR 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนการสุมแยกเปนจํานวนเขตในสังกัดธนาคารออมสินภาค 14 

เขต จํานวนสุม รวมจํานวนสุมท้ังหมด 

เขตพระนครศรีอยธุยา 1 

เขตละ 20 คน 120 คน 

เขตพระนครศรีอยธุยา 2 

เขตปทุมธานี 1 

เขตปทุมธานี 2 

เขตอางทอง 

เขตสระบุร ี

 3.ผลการศึกษา  
 ผูศึกษาขอนําเสนอผลประกอบคําอธิบายใตตาราง ดังตอไปนี้ 

 ปจจัยสวนบุคคลของประชากรตัวอยางท่ีทําการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 120 คน จากการศึกษา 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.2 มีอายุไมเกิน 31 - 40รอยละ 40.0 

สถานภาพโสด รอยละ 57.5 และสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 79.2 ดังตาราง 2 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคล (กลุมตัวอยาง 120 คน) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

- ชาย 43 35.8 

- หญิง 77 64.2 

อายุ   

- 20 - 30 ป 28 23.3 

- 31 – 40 ป 48 40.0 

- 41 – 50 ป  27 22.5 

- 51 – 60 ป  17 14.2 

สถานภาพ   

- โสด 69 57.5 

- สมรส 48 40.0 

- หมาย/หยาราง 3 2.5 
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ระดับการศึกษา   

- ปริญญาตร ี 95 79.2 

- สูงกวาปริญญาตร ี 25 20.8 

ตาราง 3 คะแนน คาเฉลี่ยมากท่ีสุด ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 14 

           ขอความ  คาเฉล่ีย ระดับความเขาใจ 

1. ความเขาใจในระบบ Web HR 

2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาล 

 41.84 

30.00 

มากท่ีสุด 

นอย 

3. การฝกอบรมการเบิกคารักษาพยาบาล  32.93 มาก 
 

 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 14 

ในภาพรวม พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 14 มีความเขาใจในระบบ Web HR อยูในระดับมาก

ท่ีสุด คือ มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 41.84 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การเบิกคารักษาพยาบาล  มีคาเฉลี่ยรอยละ 30 ดังตาราง 3 

 

ผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาระดับความความรูความเขาใจในการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 14 ในภาพรวม พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค  14 ขาดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาล มีระดับความเขาใจนอย รองลงมา ความตองการฝกอบรมการเบิกคา

รักษาพยาบาล มีระดับความเขาใจมาก และ ความเขาใจในระบบ Web HR มีระดับความเขาใจมากท่ีสุด  

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในการเบิกคารักษาพยาบาลของ

พนักงานธนาคารออมสินภาค 14 เพ่ือลดปญหาการทักทวง และสรางความเขาใจท่ีถูกตองในการเบิกคา

รักษาพยาบาลใหกับพนักงาน เพ่ือลดโอกาสหรือปองกันการเกิดทุจริตในองคกร จึงไดกําหนดแนวทางใน

การแกไขปญหา ไว 3 แนวทาง ดังนี้ 
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  แนวทางท่ี 1 : จัดการอบรมพนักงานเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลทุกไตรมาส เพ่ือใหความรู

เก่ียวกับคําสั่งตางๆ โดยการสงตัวแทนสาขาละ 2 คน มาฟงการอบรมและไปถายทอดใหกับพนักงานใน

สาขา งบประมาณตอป (โดยประมาณ) เทากับ 53,200 บาท  

  ขอดี  

1. พนักงานไดศึกษาระเบียบคําสั่งองคกรใหมๆ ท่ีอาจมีการแกไขปรับปรุงอยูเสมอ 

2. พนักงานสามารถเปดขอซักถามในจุดท่ีสงสัยไดเลยในท่ีจัดอบรม 

3. เพ่ือเปนการใหเห็นถึงความสําคัญของการเบิกคารักษาพยาบาลท่ีถูกตองตามระเบียบคําสั่ง

ขององคกร 

ขอเสีย 

1. สิ้นเปลืองงบประมาณองคกรโดยใชเหตุ 

2. เปนการเสียเวลาท้ังผูอบรม และผูรับอบรมเอง ท้ังท่ีเปนเรื่องไมควรเกิดข้ึนบอย และไมใช

งานหลักขององคกร เสียเวลาทํางานดานอ่ืนๆ 

3. ผูท่ีเขารับการอบรมท่ีจะตองไปถายทอดตอพนักงานในสาขาอาจไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดข้ึนอีกได 

แนวทางท่ี 2 : สงหนังสือซักซอมการเบิกคารักษาพยาบาล ออกโดยหนวยตรวจสอบภายใน 

ในหนังสือก็จะระบุวิธีปฏิบัติการเบิกคารักษาพยาบาลท่ีถูกตอง เนนย้ําในจุดท่ีพนักงานทําผิดบอยครั้ง 

งบประมาณตอป (โดยประมาณ) เทากับ 60 บาท 

  ขอดี 

1. พนักงานสามารถใชเปนคูมือประกอบในการเบิกคารักษาพยาบาลได 

2. เปนการเนนย้ําในจุดท่ีเกิดความผิดพลาดกันบอยๆ ใหปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

  ขอเสีย  

1. เปนการเพ่ิมงานใหกับหนวยตรวจสอบภายใน 

แนวทางท่ี 3 : ปรับปรุงระบบ Web HR ทําการล็อกรายการท่ีไมสามารถเบิกได เพ่ือปองกัน

การเบิกผิดพลาดของพนักงาน ท้ังท่ีตั้งใจและไมต้ังใจ งบประมาณตอป (โดยประมาณ) เทากับ 300,000 

บาท 
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  ขอดี 

1. ระบบทําหนาท่ีคัดกรองขอมูลเบื้องตนแลว ลดปริมาณขอมูลท่ีผูบังคับบัญชาตองทําการ

ตรวจสอบ 

   

  ขอเสีย 

1. กระทบตอสวนงานดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ทําไดยาก เนื่องจากเปนปญหาท่ีเกิดภายในสวนงานภาค ไมใชปญหาใหญขององคกร

ท้ังหมด ทําใหไมมีแรงผลักดันในการปรับปรุงระบบ 

สรุปการแกไขปญหา 

แนวทางเลือกท่ีใชแกปญหา คือ แนวทางท่ี 2 : สงหนังสือซักซอมการเบิกคารักษาพยาบาล 

ออกโดยหนวยตรวจสอบภายใน ในหนังสือก็จะระบุวิธีปฏิบัติการเบิกคารักษาพยาบาลท่ีถูกตอง เนนย้ํา

ในจุดท่ีพนักงานทําผิดบอยครั้ง 

เหตุผล เปนแนวทางท่ีสามารถแกไขปญหาไดงายและใชงบประมาณนอยท่ีสุด ท่ีสําคัญได

แกปญหาตรงจุด ในสวนท่ีเนื้อหาในซักซอมนั้นจะระบุระเบียบคําสั่งท่ีหนวยตรวจสอบภายในตรวจ

เอกสารการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานแลวพบขอผิดพลาดในเรื่องใดมากท่ีสุด ก็นํามาทําเปน

ขอมูลในหนังสือซักซอมเพ่ือใหเขาใจตรงกันในทุกหนวยงานในสังกัด การใชงบประมาณท่ีนอยเพราะ

หนังสือฉบับเดียว แตทําการทําเปนสําเนาสงอีเมลแจงใหกับสาขาในสังกัด ทําใหไมเสียงบประมาณใน

สวนท่ีไมจําเปน 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาแนวทางการลดขอทักทวงในการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานธนาคาร

ออมสินภาค 14 ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ความเขาใจในระบบ Web HR พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 14 มีความเขาใจในการ

ใชงานระบบ Web HR คอนขางดี จากการทําแบบสอบถาม แตระดับความเขาใจในการกรอกขอมูลการ

เบิกคารักษาพยาบาลใน Web HR มีความเขาใจระดับปานกลาง ดังนั้น ธนาคารออมสิน ภาค 14 ควรมี

การสนับสนุนจัดการฝกอบรมการใชงานระบบ Web HR ใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจในข้ันตอนการ

ทํางาน หนาท่ีท่ีตนเองไดรับ เพ่ือใหเกิดความรูความสามารถมากยิ่งข้ึน 
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 2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาล พบวา พนักงานมีความรูความเขาใจเรื่อง

การขอเบิกคารักษาพยาบาลในระดับนอย ดังนั้น ธนาคารออมสินภาค 14 ควรมีการจัดอบรมหรือจัดตั้งหนวย

สําหรับการเบิกคารักษาพยาบาลโดยตรง เพ่ือปองกันปญหาการเบิกคารักษาพยาบาลท่ีผิดพลาดได 

 3. การฝกอบรมการเบิกคารักษาพยาบาล พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 14    มีความ

ตองการเขารับการฝกอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาลในระดับมาก ดังนั้น 

ธนาคารควรมีการสงเสริมการจัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาล ใหลอง

ปฏิบัติทําเครื่องจริงมากกวากกวาบรรยายอยางเดียว 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

การศึกษาเรื่องแนวทางการลดขอทักทวงในการเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานธนาคาร

ออมสินภาค 14 ในครั้งนี้ เปนการศึกษาพนักงานธนาคารออมสินภาค 14  ในการวิจัยครั้งตอไปควรมี

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสินภาคอ่ืนๆ หรือควรมีการศึกษา

ปญหาดานสวัสดิการของพนักงานในดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน การเบิกคาเทอมบุตร การเบิกคาเชาบาน 

เปนตน   
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      แนวทางการเพ่ิมยอดการสมัครใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสนิภาค 14 

ways to increase subscriptions, credit cards, Government Savings Bank 14 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบันบัตรเครดิตเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมใชเปนอยางมากธนาคารตางๆจึงให

ความสําคัญกับธุรกิจนี้มากข้ึน ธนาคารทุกแหงมีการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึนอันเนื่องมาจากความ

ตองการ กําไรสูงสุด ธนาคารตางๆจึงออกนโยบายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด 

ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะของแต ละธนาคารนั้นๆ ผูศึกษาจึงทําการศึกษาคนควาเรื่องแนวทางการเพ่ิม

ยอดการสมัครใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัย

สภาพแวดลอมท่ีทําใหธนาคารออมสินภาค 14 ไมสามารถทํายอดบัตรเครดิตใหเปนไปตามเปาหมายได

,เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีผลทําใหจํานวนบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 ไมเปนไปตามเปาหมายที่

ธนาคารกําหนดและเพ่ือกําแนวทางในการเพ่ิมลูกคาบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 

จากการศึกษาพบวาธุรกิจบัตรเครดิตนั้นมีการแขงขันกันสูงมาก อีกท้ังยังมีชนิดและ ประเภท

ของบัตรเครดิตเกิดข้ึนใหมอีกมากมายรวมไปถึงการประชาสัมพันธและการเสนอขายบัตรเครดิตของ

ธนาคารออมสินภาค 14 ยังไมเปนท่ีนาสนใจมากนัก สงผลใหยอดบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน ไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด  

แนวทางท่ีใชในการแกไขปญหา คือ ใชการประชาสัมพันธในรูปแบบเชิงรุกโดยการออก

ประชาสัมพันธและใหบริการในการสมัครใชงานบัตรเครดิตธนาคารออมสินนอกสถานท่ีเพ่ิมความสะดวก

และรวดเร็วใหกับลูกคาและมีการจัดโปรโมชั่นในการสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑบัตรเครดิตธนาคาร

ออมสิน คือการมีของสมนาคุณในการสมัครใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน รวมไปถึงของ

สมนาคุณสําหรับลูกคาท่ีแนะนําหรือชักชวน บุคคลอ่ืนมาใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินและ

สําหรับลูกคาท่ีบัตรเครดิตไดรับการอนุมัติ  
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คําสําคัญ:  ธนาคารออมสินภาค 14 , เพ่ิมยอดการสมัครใชบริการ , บัตรเครดิต 

 

Abstract 

Credit cards are now a very popular product, so banks give more importance to 

this business. Every bank has intensified competition due to the need for maximum profit. 

Banks therefore issue policies to meet the needs of customers as much as 

possible. Which is unique to And that bank.  The study therefore conducts research on 

ways to Increasing the number of subscriptions  credit card applications of the 

Government Savings Bank 14. Objective: To study environmental factors preventing 

Government Savings Bank 14 from achieving credit card balances as targeted. To study 

the reasons that the number of the Government Savings Bank 14 did not meet the Bank's 

target and to determine the ways to increase the customers of the Government Savings 

Bank 14. 

The study found that the credit card business is highly competitive. There are also 

types and There are many emerging types of credit cards, including public relations and 

the offering of credit cards of the Government Savings Bank 14 is not very 

interesting. Resulting in the amount of the Government Savings Bank credit card Does not 

meet the target set by the bank. 

The approach used to solve the problem is to use proactive public relations 

through public relations and providing services for applying for a GSB credit card off-site, 

increasing convenience and speed for customers, and having promotions. In the 

promotion of the Government Savings Bank credit card products Is having a gift to apply 

for the Government Savings Bank credit card service Including gifts for referrers or 

solicitors Other people to use the Government Savings Bank credit card service and for 

customers whose credit cards are approved 

Keywords: Government Savings Bank 14, Increasing the number of subscriptions,   

credit cards 
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บทนํา 

ธนาคารออมสิน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีจะสราง ปรับเปลี่ยนองคกรใหมีคุณภาพสูงและตอบ

โจทยความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด โดยไดมีการใหบริการบัตรเครดิต สรางความสมดุลระหวาง

ความม่ันคงขององคกร และการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงสังคม สิ่งแวดลอมและธรรมาภิบาล ซ่ึงจะนําพา

องคกรไปสูความยั่งยืน โดยมุงเนนการบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน บริหาร 

ผลตอบแทนและความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแขงขันเชิง

พาณิชย (Traditional Banking) ผนวกกับการดําเนินงานในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอยางมี

ธรรมาภิบาล ดวยการยกระดับการสงเสริมการออม การสรางวินัยทางการเงิน สรางโอกาสในการเขาถึง

บริการทางการเงินพ้ืนฐาน และแหลงเงินทุนในระบบใหแกเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมเยาวชนและผูสูงวัย รวมถึงพัฒนาใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน(Social Banking) ควบคู

กับการยกระดับองคกรสู Digital Banking โดยนําเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑบริการ ชอง

ทางการใหบริการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และ รองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพ )Fundamental Capabiltities) ท่ีเปนกลไกสนับสนุนท่ีสําคัญในการ

ผลักดันใหการดําเนินการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางยั่งยืน 

ปญหาและลักษณะปญหา (Problem Identification)  

ในปจจุบันธุรกิจธนาคารมีการแขงขันคอนขางสูงในแตละธนาคารไดออกผลิตภัณฑบัตรเครดิต

เพ่ือใหลูกคาสามารถเลือกใชไดตอบสนองตามความตองการของลูกคามากท่ีสุด จึงทําใหการแขงขันใน

ตลาดบัตรเครดิตมีคอนขางสูงทําใหผลการดําเนินงานบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน ภาค 14 ไมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 

ท่ีมา : หนวยแผนและพัฒนางานสาขาธนาคารออมสินภาค 14 

ผลการดําเนินงานบัตรเครดิต ณ สิ้นป 

ป เปาหมาย ผลงานท่ีทําได ต่ํากวาเปาหมาย 

2559 7,775 ใบ  4,708 ใบ  3,067 ใบ  

2560 9,440 ใบ  7,265 ใบ  2,175 ใบ 

2561 7,555 ใบ  4,083 ใบ  3,472 ใบ  
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ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา (The Effect of the Problem)  

 ผลกระทบระยะสั้น จํานวนลูกคาท่ีใชบัตรเครดิตธนาคารออมสินมีนอยลง และอาจมีการเพ่ิม

จํานวนของลูกคาท่ีจะยกเลิกการใชงานบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน  

 ผลกระทบระยะยาว ทําใหธนาคารมีรายไดจากการดําเนินงานลดลงซ่ึงเปนผลมาจากผล

ประกอบการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives)  

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมท่ีทําใหธนาคารอมสินภาค 14 ไมสามารถทํายอดบัตรเครดิต

ใหเปนไปตามเปาหมายได 

 2. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีผลทําใหจํานวนบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 ไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

 3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมลูกคาบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (The Expected Benefit) 

 1. เปนแนวทางแกไขปญหาจํานวนลูกคาบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 ท่ีมีจํานวนต่ํา

กวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

 2. เปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

 3. ทําใหผลการดําเนินงานบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14 เปนไปตามเปาหมายท่ี

ธนาคารกําหนด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เปนผลของการ

รับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งท่ีผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับและสิ่งท่ีผูรับบริการไดรับจริงใน

แตละสถานการณ ซ่ึงระดับความพึงพอใจอาจไมคงท่ี ผันแปรไปตามชวงเวลาท่ีแตกตางกันได ท้ังนี้ความพึงพอใจ

ในการบริการมีองคประกอบ 2 ประการ )มหาวิทยา ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยท่ี 8-15, 2545) คือ 

1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑ

บริการท่ีไดรับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแตละประเภทตามท่ีควรจะเปนมากนอยเพียงใด 
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เชน แขกท่ีเขาพักในโรงแรมจะไดพักในหองพักท่ีจองไว ลูกคาท่ีเขาไปในภัตตาคารควรจะไดรับอาหาร

ตามท่ีสั่ง เปนตน สิ่งเหลานี้เปนบริการท่ีผูรับบริการควรจะไดรับตามลักษณะของการบริการ แตละ

ประเภท ซ่ึงจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาในสิ่งท่ีลูกคาตองการ 

2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการ

นําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปน

ความสะดวกในการเขาถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาท่ี และ

ปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอผูรับบริการในดานความรับผิดชอบตองาน การใช

ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการใหบริการ 

สวนประสมทางการตลาด )Marketing Mix) 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเรื่องตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง

การตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดท่ีกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดย

แบงออกไดดังนี ้

1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทท่ีอาจกระทบตอ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพท่ีคนรับรูไดของผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑท่ีใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเรื่องเหลานี้แลวในฐานะ

นักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีงายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพ่ือใหผูบริโภคท่ีไมตองการเสาะ

แสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเรื่องของรูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอ

และปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซ้ือของผูบริโภค หีบหอท่ีสะดุดตาอาจทําใหผูบริโภค

เลือกไวเพ่ือพิจารณา ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซ้ือ ปายฉลากท่ีแสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของ

ผลิตภัณฑท่ีสําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาท่ีปรับเขากับความ

ตองการบางอยางของผูซ้ือมีอิทธิพลตอการซ้ือดวย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมินทางเลือก

และทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย ลดตนทุน

การซ้ือหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจอยางกวางขวางผูบริโภคมัก

พิจารณารายละเอียด โดยถือเปนอยางหนึ่งในลักษณะท้ังหลายท่ีเก่ียวของสําหรับสินคาฟุมเฟอย ราคาสูง

ไมทําใหการซ้ือลดนอยลง นอกจากนี้ราคายังเปนเครื่องประเมินคุณคาของผูบริโภคซ่ึงก็ติดตามดวยการ

ซ้ือ 
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3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการตลาด

ในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาท่ีมี

จําหนายแพรหลายและงายท่ีจะซ้ือก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางท่ีนําเสนอก็อาจ

กออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาท่ีมีของแถมในรานเสริมสวยชั้นดีใน

หางสรรพสินคาทําใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมารเก็ต 

4.การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาด

สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารท่ีนักตลาดสงไปอาจ

เตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและมันสามารถสงมอบ

ใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เม่ือไดขาวสารหลักการซ้ือเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซ้ือของลูกคา

ถูกตอง 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

งานวิจัยของยุทธศักดิ์สีบุญเรือง (2558) เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ พึงพอใจในการใช

บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพของผูประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล พบวา 

ผูประกอบการใหความส าคัญกับหลากหลายของประเภทสินเชื่อ เพราะชวยใหการ ด าเนินธุรกิจมีความ

คลองตัวและสะดวกมากข้ึน เชนเดียวกับกนกวรรณปญญธนพัฒน(2558) ท่ีได ผลการวิจัยวาสิ่งท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจอยางมีนัยส าคัญคือ ชื่อเสียง และความนาเชื่อถือของธนาคาร ผูใหบริการ รวมท้ังความ

ทันสมัย และสวยงามของรูปแบบบัตรเครดิตธนาคาร ตรงกันขามกับงานของ Rezwan (2014) ท่ีท า

การศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของสวนประสบการตลาดท่ีมีผลตอการรับรูของ ลูกคาเก่ียวกับธนาคารอีส

เธิรน ประเทศบังกลาเทศ แลวพบวา ผลิตภัณฑหรือบริการไมมีความสัมพันธ กับการรับรูของลูกคา ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาการเพ่ิมผลิตภัณฑใหมๆ ไมไดเปนวิธีท่ีชวยดึงดูดลูกคาใหมาก ข้ึน 

รัตนาภรณ บุญแตง (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกถือบัตรเครดิตของ 

ธนาคารพาณิชย กรณีศึกษาประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอ 

การเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยกรณีศึกษา ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก 

ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด โดยดานท่ีผูตอบ 

แบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑรองลงมาคือ ดานราคาดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
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มัณฑิตา สกุลรัตนศักดิ์ (2555) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการของผูถือบัตรเครดิต 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา รูปแบบการ ใหบริการท่ี

มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือความกระตือรือรนของพนักงาน การให อัตราดอกเบี้ยต่ํา 

มีสิทธิประโยชนหลายอยาง ทราบขอมูลผานทางสื่อออนไลน มีความพึงพอใจกับ การไดรับอัตราดอกเบี้ย

พิเศษ และจะแนะนําใหเพ่ือนมาสมัครเปนสมาชิก หากบัตรท่ีใชอยูหมดอายุ จะตออายุสมาชิก โดยมี

ปญหาการใชบริการมากท่ีสุดในดานกระบวนการใหบริการ คือเรื่องการขอ อนุมัติบัตรเครดิตใชเวลา

มากกวา 1 เดือน ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและปญหาการใชบริการ บัตรเครดิต บริษัท บัตร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

วิธีการศึกษา 

วิธีการเก็บขอมูล (Data Collection)  

การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ มีประชากรจํานวนมากทําใหไมสามารถทราบจํานวนไดแนชัด ซ่ึง

การศึกษาท่ีไมทราบจํานวนประชากรของกลุมตัวอยางจะมี การต้ังสมมติฐานวา ขอมูลมีการกระจายตัวแบบ

ปกติ (Normal Distribution) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการหาตัวอยาง กรณีไมทราบ

จํานวนประชากรโดยการกําหนด กลุมตัวอยางไดจากสูตรไมทราบจํานวนประชากรท่ีไมแนนอน ซ่ึงได

กลุมตัวอยางท่ีใชเทากับ เก็บแบบสอบถามจํานวน 244 ชุด เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาท่ีใชบริการ

บัตรเครดิตธนาคารออมสินของแตละสาขาในสังกัดธนาคารออมสินภาค 14 ท้ังหมด 61 จํานวนสาขาละ 

4 คน โดยรวบรวมขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิต 

พฤติกรรมในการใชบริการบัตรเครดิต โดย 

ประชากร (Population) คือ ลูกคาท่ีใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 14  และผูท่ี

อยูวัยทํางานท่ีใชบัตรเครดิตของธนาคารอ่ืนๆ รวมไปถึงผูท่ีสนใจในการสมัครใชบัตรเครดิตและผูท่ีมี

ความรูเก่ียวกับเรื่องบัตรเครดิต 

กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ มีประชากรจํานวนมากทําใหไมสามารถทราบจํานวนไดแนชัด ซ่ึง

การศึกษาท่ีไมทราบจํานวนประชากรของกลุมตัวอยางจะมี การตั้งสมมติฐานวา ขอมูลมีการกระจายตัวแบบ

ปกติ (Normal Distribution) การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เปนการเลือก

กลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูทําการศึกษา ลักษณะของกลุมท่ีเลือกเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหัวขอการศึกษา  
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แบบสอบถามจะแบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการบัตร

เครดิตของธนาคารออมสิน สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิต มี

ลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Questions)  

 

เครื่องมือทีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จะประกอบดวยคําถาม

ปลายปดท่ีสรางข้ึนมาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน 

ดังนี้  

สวนท่ี1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพ

สมรส อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดตอเดือน เปนคําถามปลายปด (Close-Ended 

Questions) โดยจะใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 6 ขอ  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิต จํานวน 4 ขอ 

สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการบัตรเครดิตของ

ธนาคารออมสิน จํานวน 21 ขอ  

 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ 5 ระดับ ของ Likert Scale 

ระดับอิทธิพล   คะแนน   

  มากท่ีสุด        5  

    มาก             4  

  ปานกลาง        3  

    นอย        2  

  นอยท่ีสุด        1  

สําหรับเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้น ใชสูตรคํานวณชวงกวางของชั้นได ดังนี้  

 

ชองกวางชั้น =
ชั้นสูงสุด − ชั้นต่ําสุด

จํานวนชั้น
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       ชองกวางชั้น =        5−1
5

                    
 

                                    ชองกวางชั้น  =         0.8  

เกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยโดยหาคาจากสูตร มีดังนี้ 

คาเฉลี่ย   ระดับอิทธิพล  

     4.21 – 5.00   มากท่ีสุด  

     3.41 – 4.20   มาก 

     2.61 – 3.40   ปานกลาง  

     1.81 – 2.60   นอย  

     1.00 – 1.80   นอยท่ีสุด  

 

วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 

- การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Analysis) 

- การวิเคราะหสภาพการแขงขันของธุรกิจบัตรเครดิต 

- การวิเคราะหคูแขงขัน 

การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 

การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

ใชวิธีเก็บแบบสอบถามจํานวน 244 ชุด เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาท่ีใชบริการบัตรเครดิต

ธนาคารออมสินของแตละสาขาในสังกัดธนาคารออมสินภาค 14 ท้ังหมด 61 จํานวนสาขาละ 4 คน โดย

รวบรวมขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิต พฤติกรรมใน

การใชบริการบัตรเครดิต 

1. นําแบบสอบถามท่ีไดมาทําการตรวจสอบและแยกขอมูลเพ่ือทําการวิเคราะห  

2. ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

- วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกองคกร 

- สภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

- วิเคราะหคูแขงขัน 
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- กลุมลูกคาเปาหมาย 

3. นําผลการวิเคราะหขอมูลมากําหนดแนวทางในการแกไขปญหา 

การวิเคราะหจะนําเสนอดวยตารางแสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะห ขอมูล และการตีความหมาย

ของขอมูลท่ีไดจากตารางเฉพาะบางประเด็นท่ีสําคัญ และเก่ียวของ กับเนื้อหาของผลการศึกษา 
 

 

ผลการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเก็บแบบสอบถามจํานวน 244 ชุด เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาท่ีใช

บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินของแตละสาขาในสังกัดธนาคารออมสินภาค 14 ท้ังหมด 61 จํานวน

สาขาละ 4 คน ทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง ขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางมี 

รายละเอียดดังตอไปนี ้

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

     รวม 

 

102 

142 

244 

 

41.80 

58.20 

100 

2. อายุ 

     20 – 29 ป 

     30 – 39 ป 

     40 – 49 ป 

     50 – 59 ป 

     60 – 75 ป  

     รวม    

 

73 

98 

32 

25 

16 

244 

 

29.92 

40.16 

13.11 

10.24 

6.57 

100 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

     ไมไดรับการศึกษา 

     ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนตน / ปวช. 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส. 

     ปริญญาตร ี

 

0 

0 

5 

8 

148 

 

0 

0 

2.05 

3.28 

60.65 
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     ปริญญาโท 

     ปริญญาเอก 

     รวม 

64 

19 

244 

26.23 

7.79 

100 

4. สถานภาพ 

     โสด 

     สมรส (จดทะเบียน) 

     สมรส (ไมจดทะเบียน) 

     หยาราง / หมาย 

     รวม 

 

189 

22 

16 

17 

244 

 

77.46 

9.02 

6.56 

6.96 

100 

5.อาชีพ 

     นักเรียน/นักศึกษา 

     ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หนวยงานของรัฐ 

     บริษัทเอกชน 

     คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 

     พอบาน / แมบาน 

     รวม 

 

14 

74 

95 

42 

19 

244 

 

5.74 

30.33 

38.93 

17.21 

7.79 

100 

6. รายไดตอเดือน 

     15,000 – 30,000 บาท/เดือน 

     30,001 – 45,000 บาท/เดือน 

     45,001 – 60,000 บาท/เดือน 

     60,001 – 75,000 บาท/เดือน 

     75,001 บาท/เดือน ข้ึนไป 

      รวม 

 

112 

69 

41 

14 

8 

244 

 

45.90 

28.28 

16.80 

5.74 

3.28 

100 

 

ขอมูลสวนท่ี 1. การศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.20 อยู

ในชวงอายุ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 40.16 ระดับการศึกษาสวนใหญจะอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 60.65 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 77.46 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปน

รอยละ 38.39 และมีรายได 15,000-30,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 45.90 
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ขอมูลสวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ท่ี 4.1 จํานวนรายการในการใชบัตรเครดิตตอเดือน 

ภาพท่ี 4.1 จํานวนรายการในการใชบัตรเครดิตของกลุมตัวอยางจะอยูท่ี 7- 15 รายการตอเดือน 

คิดเปนรอยละ 35 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ท่ี 4.2 ประเภทรายการท่ีทานใชบริการบัตรเครดิต 

ภาพท่ี 4.2 ประเภทรายการท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการบัตรเครดิตมากท่ีสุด คือ 

หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 32 

1 – 5 รายการ/เดือน…

6 – 10 รายการ/เดือน…

7 – 15 รายการ/เดือน

35%

16 – 20 รายการ/เดือน

28%

21 – 25 รายการ/เดือน

9%

25 รายการ/เดือน ขึ้นไป

0%

จํานวนรายการในการใชบัตรเครดิตตอเดือน

หางสรรพสินคา

32%

รานอาหาร

20%

สายการบิน

18%

นํ้ามันรถ

15%

สถานท่ีพัก

8%

อ่ืนๆ

7%

ประเภทรายการท่ีทานใชบริการบัตรเครดิต
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จากขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ในภาพท่ี 4.1 - 4.3 สามารถสรุปไดดังนี ้

แผนภูมิ ท่ี 4.3 ปจจัยท่ีทําใหทานเลือกสมัครใชบัตรเครดติ 

ภาพท่ี 4.3 ปจจัยท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบัตรเครดิตมากท่ีสุดคือ ของสมณาคุณใน

การสมัครบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 31 

 

และในสวนของสิ่งท่ีผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเพ่ิมเติมเพ่ือเปนแรงจูงใจในการสมัครใชงาน

บัตรเครดิตนั้น ในสวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะเพ่ิมเติมมาในเรื่องของการแจกของสมนาคุณและการ

จัดโปรโมชั้นตางๆเก่ียวกับการสมัครใชบริการบัตรเครดิต รองลงมาจะเปนในเรื่องของการปรับลด หรือ

ยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมและสุดทายจะเปนการเพ่ิมเติมในเรื่องของการแลกของรางวัลจากคะแนน

สะสมใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลสวนท่ี 3. ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา การมีของสมนาคุณในการสมัคร

ใชงานบัตรเครดิตมีอิทธิพลตอการเลือกสมัครใชงานบัตรเครดิตมากท่ีสุด รองลงมาเปนสวนลดในการใช

บริการผลิตภัณฑตางๆดวยบัตรเครดิตมีอิทธิพลอยูในระดับมาก และสุดทายจะเปนการเก็บคะแนนสะสม

เพ่ือทําการแลกของรางวัลมีอิทธิพลอยูในรับดับปานกลาง 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน 

ดานองคกร จากการศึกษาพบวา ธนาคารออมสินมีความนาเชื่อถือผูตอบแบบสอบถามให

อิทธิพลกับขอนี้อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือธนาคารออมสินมีรูปลักษณท่ีซ่ึงมีอิทธิพลอยูในระดับ

มาก และสุดทาย เปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลเปนประกันมีอิทธิพลอยูในระดับมากเชนกัน 

ของสมนาคุณในการสมัคร

ใชงานบัตรเครดิต

31%

อัตราคาธรรมเนียมแรก

เขาและรายปของบัตร

เครดิต

11%
คะแนนสะสมในการแลกของรางวัล

18%

บริการหลังการขาย

ตางๆ

20%

สวนลดในการใชบริการตางๆ

13%

อ่ืนๆ

7%

ปจจัยท่ีทําใหทานเลือกสมัครใชบัตรเครดิต
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ดานการบริการ จากการศึกษาพบวา อันดับแรกคือข้ันตอนการสมัครใชบริการท่ีไมยุงยาก มี

อิทธิพลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเปนการอนมุติท่ีรวดเร็ว มีอิทธิพลอยูในระดับมากและสุดทายคือมี

ชองทางการใหคําแนะนํา มีอิทธิพลอยูในระดับมากเชนกัน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา อันดับแรกคือความสะดวกในการสมัครใช

บริการ มีอิทธิพลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือความสะดวกในการชําระหนี้ มีอิทธิพลอยูในระดับ

มาก และสุดทายคือธนาคารออมสินมีจํานวนสาขาท่ีเพียงพอตอการใหบริการมีอิทธิพลอยูในระดับปาน

กลาง 

ดานบุคคล จากการศึกษาพบวา พนักงานมีหนาตายิ้มแยมแจมใจมีความเต็มใจในการบริการมี

อิทธิพลตอการเลือกสมัครบัตรเครดิตมากท่ีสุด รองลงมาคือการใหขอมูลท่ีครบถวนมีอิทธิพลอยูในระดับ

มากและสุดทายคือการใหขอมูลท่ีมีความถูกตองแมนยําซ่ึงมีอิทธิพลอยูในระดับมากเชนกัน 

ดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวา อันดับแรกคือรูปลักษณขององคกรมีความดึงดุด

มีอิทธิพลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือระบบการใชงานไมขัดของมีอิทธิพลอยูในระดับมากและ

สุดทายคือสถานท่ีใหบริการมีความสะดวกมีอิทธิพลอยูในระดับปานกลาง 

ดานความปลอดภัยในการใชงาน จากการศึกษาพบวา การเก็บรักาขอมูลของลูกคาใหเปน

ความลับและมีความนาเชื่อถือมาเปนอันดับแรกมีอิทธิพลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือการ

ดําเนินการแกปญหาไดอยางรวดเร็วมีอิทธิพลอยูในระดับมากและสุดทายคือการปองกันการปลอมแปลง

เอกสารมีอิทธิพลอยูในระดับมากเชนกัน 

 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา 

1. ออกประชาสัมพันธและใหบริการในการสมัครใชงานบัตรเครดิตธนาคารออมสินนอกสถานท่ี

เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วใหกับลูกคาและมีการจัดโปรโมชั่นในการสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑ

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน คือการมีของสมนาคุณในการสมัครใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน 

รวมไปถึงของสมนาคุณสําหรับลูกคาท่ีแนะนําหรือชักชวน บุคคลอ่ืนมาใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออม

สินและสําหรับลูกคาท่ีบัตรเครดิตไดรับการอนุมัติ ตัวอยางของสมนาคุณ เชน ตุกตา กระเปา รม ฯลฯ 

โดยทางพนักงานจะตองทําการตรวจสอบขอมูลลูกคากอนการสมัครทุกครั้งวายังไมมีบัตรเครดิตของ

ธนาคารออมสินและถาเคยมีบัตรเครดิตธนาคารออมสินแลวทําการปดการใชงานไปแลวระยะเวลาตอง

เกิน 6 เดือน 

2. ปรับลดอัตราคาธรรมเนียมในการใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสินใหนอยลง 
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3. ลดเอกสารท่ีใชในการสมัครบัตรเครดิตของธนาคารออมสินใหนอยลงเพ่ือความสะดวกในการ

สมัครใชงานบัตรเครดิตของธนาคารออมสินไดงายข้ึน 

4. เพ่ิมชองทางในการสมัครใชงานบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน เชน การสมัครใชงานบัตร

เครดิตธนาคารออมสินผานทาง mobile banking คือ application MyMo ของธนาคารออมสิน ให

ลูกคาสามารถแนบเอกสาร กรอกขอมูล และยื่นใบสมัครรวมถึงสามารถทราบผลการอนุมัติไดทาง 

application MyMo  

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาคนควาจากขอมูลพบวา ผูบริโภคใหความสนใจกับเรื่องของสมนาคุณท่ีเปน

แรงจูงใจใหมีการสมัครบัตรเครดิต และธนาคารออมสินยังไมมีแรงจูงใจในการท่ีจะทําใหผูบริโภคสนใจท่ี

จะสมัครใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน รวมไปถึงการท่ีธนาคารออมสินภาค 14 ยังไมมีการ

ออกไปใหบริการใหความสะดวกกับลูกคาในการสมัครใชบริการบัตรเครดิตมากนัก จึงทําใหลูกคาหันไป

สนใจกับผลิตภัณฑท่ีทางคูแขงขันใหบริการไดดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เลือกใช กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth 

Strategy) โดยมุงเนนกลยุทธการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เปนการเพ่ิมการตลาด

ใหกับตัวผลิตภัณฑมากยิ่งข้ึน เจาะตลาดผูบริโภค ตัวผลิตภัณฑจะเปนตัวเดิมทําการตลาดในตลาดเดิมแต

พยายามเจาะกลุมเปาหมายใหมากยิ่งข้ึนตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากยิ่งข้ึน 

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)เลือกใช กลยุทธท่ีใชความแตกตาง (Differentiation 

Strategy) โดยมุงเนนไปท่ีความตองการของผูบริโภคและสรางความแตงตางจากคูแขงขันทางธุรกิจ สราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน เชน พัฒนาผลิตภัณฑใหดียิ่งข้ึน เพ่ิมสวนประสมทางการตลาด จัดโปรโม

ชั้นในสอดคลองตอความตองการของผูบริโภค 

กลยุทธระดับหนา ท่ี (Functional Strategy)เลือกใชกลยุทธการตลาดบริการ (7 P’s 

Strategy) เพ่ิมความสามารถในการ ใหบริการแกลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าการ โฆษณา

ประชาสัมพันธสินคาและบริการใหแกผูบริโภคไดรับรูมากข้ึน มีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การจัดโปร

โมชั้นในการสมัครบัตรเครดิตใหสมําเสมอ อํานวนความสะดวกใหกับลูกคาในการสมัครใชบริการบัตร

เครดิต เชน การออกไปใหบริการนอกสถานท่ี เปนตน  

ทางเลือกท่ีจะใชในการแกไขปญหานี้คือการออกประชาสัมพันธและใหบริการในการสมัครใช

งานบัตรเครดิตธนาคารออมสินนอกสถานท่ีเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วใหกับลูกคาและมีการจัด
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โปรโมชั่นในการสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑบัตรเครดิตธนาคารออมสิน คือการมีของสมนาคุณใน

การสมัครใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน รวมไปถึงของสมนาคุณสําหรับลูกคาท่ีแนะนําหรือ

ชักชวน บุคคลอ่ืนมาใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินและสําหรับลูกคาท่ีบัตรเครดิตไดรับการอนุมัติ 

ตัวอยางของสมนาคุณ เชน ตุกตา กระเปา รม ฯลฯ โดยทางพนักงานจะตองทําการตรวจสอบขอมูล

ลูกคากอนการสมัครทุกครั้งวายังไมบัตรเครดิตของธนาคารออมสินและถาเคยมีบัตรเครดิตธนาคารออม

สินแลวทําการปดการใชงานไปแลวระยะเวลาตองเกิน 6 เดือนเนื่องจากปจจุบันการแขงขันในตลาดธุรกิจ

บัตรเครดิตมีคอนขางสูงจึงจําเปนตองเลือกแนวทางท่ีสามารถสรางความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด การออกประชาสัมพันธผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสินให

ลูกคารับรูเปนการเพ่ิมฐานลูกคาใหกวางข้ึน เพ่ิมการรับรูในตัวผลิตภัณฑไดมากยิ่งข้ึน และการใหบริการ

สมัครบัตรเครดิตนอกสถานท่ีเปนการใหความสะดวงแกลูกคาท่ีไมสะดวกในการเดินเขามาใชบริการท่ี

สาขา ทําใหลูกคามีความรูสึกวาไดรับการดูและและเขาถึงตัวผลิตภัณฑไดงายยิ่งข้ึน และการมีของ

สมนาคุณทําใหมีการดึงดูดความสนใจลูกคา มีแรงจูงใจใหลูกคาสมัครบัตรเครดิตของธนาคารออมสินมาก

ข้ึน เนื่องจากมีของสมนาคุณใหกับลูกคาเปนการตอบแทน และนอกจากนี้ยังสามารถกระตุนใหลูกคา

ชักชวนบุคคลท่ีรูจักมาสมัครใชงานบัตรเครดิตของธนาคารออมสินมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ  

ควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับการใหบริการบัตรเครดิตใหกับพนักงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เอกสารท่ีใชในการสมัครบัตร ควรใชสมัครบัตรทุกประเภทท่ีลูกคามีคุณสมบัติสมัครได ซ่ึงเปนการอํานวย

ความสะดวกกคา มีความรวดเร็วในการจัดสงเอกสารไปยังสวนงานท่ีเก่ียวของ ธนาคารตองให

ความสําคัญกับ การพัฒนาบุคลากรหรือพนักงาน ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ เพ่ือใหพนักงานทํางานได

อยางมี ประสิทธิภาพ สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนํากับลูกคาได ดูแลเอาใจใสลูกคา ซ่ึง

ลูกคาจะ รูสึกพึงพอใจเม่ือไดรับการตอบสนองอยางครบถวน 

การทําบัตรเครดิตควรเขาถึงไดงายดําาเนินการไดอยาง สะดวก และมีข้ันตอนท่ีไมยุงยาก ควร

สรางมาตรฐานการทํางานท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และบริหาร จัดการอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กระบวนการอนุมัติบัตรเครดิต ท่ีโดยปกติจะตองใชระยะ เวลานาน จึงอาจมีการทบทวนข้ันตอนเพ่ือทํา

ใหการดําเนินงานตางๆ สามารถทําไดอยางรวดเร็วแต ยังคงรักษามาตรฐานไดตามเกณฑของธนาคารอยู  

ทําแผนการออกประชาสัมพันธท่ีสมํ่าเสมอเลือกตลาดท่ีสามารถเขาถึงไดงายและหลากหลาย 

จัดต้ังหนวยงานในการสนับสนุนการออกประชาสัมพันธและการออกใหบริการนอกพ้ืนท่ีเก่ียวกับบัตร

เครดิตโดยเฉพาะ 
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มีการใหความสําคัญกับผลิตภัณฑบัตรเครดิตทุกประเภท ออกแบบบัตรท่ีมีรูปแบบทันสมัย

สวยงามและมีคุณสมบัติของบัตรเครดิตใหลูกคาไดเลือกใช หลากหลายประเภทตามความตองการของแต

ละบุคคล มีของสมนาคุณแจกใหกับลูกคาท่ีมาสมัครบัตรเครดิต 
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แนวทางการแกไขปญหาผลกําไรที่ลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมาย 

ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

Ways to solve problem of reduced profits causing to not meet the target 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคการศึกษาเพ่ือ 

1) ศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหผลกําไรของสาขาลดลง หรือมีผลประกอบการขาดทุนในบางไตรมาส 

และ2) ศึกษาแนวทางแกไขการเพ่ิมผลกําไรใหมากข้ึน ผลการศึกษามีดังนี้ 1) สาเหตุของปญหาท่ีทําใหผล

กําไรของสาขาลดลง หรือมีผลประกอบการขาดทุนในบางไตรมาส พบวา ธนาคารมีผลกําไรของสาขา

ลดลง หรือมีผลประกอบการขาดทุนในบางไตรมาส เนื่องจาก เปนสาขาเปดใหมมีฐานลูกคานอยกวา

สาขาอ่ืน ยังไมเปนท่ีรูจัก ทําใหลูกคายังมาใชบริการไมมากเทาท่ีควร ทําเลท่ีอยูติดถนนทางหลวง และ

เปนอาคารพาณิชยสองชั้นทําใหมีคาใชจายในการตกแตงสถานท่ีและอุปกรณมาก และ2) แนวทางแกไข

การเพ่ิมผลกําไรใหมากข้ึน พบวา ธนาคารควรออกตรวจตรา เยี่ยมเยียนพนักงานทุกแผนก ควรใหรางวัล

กับพนักงานดีเดนท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากท่ีสุด ควรประกาศบทลงโทษพนักงานท่ีกระทําความผิด

อยางยุติธรรม ควรสงพนักงานฝายทรัพยากรบุคคลเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู และทักษะในการ

ทํางาน 
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Abstract 

The study is qualitative research. This aimed to study 1) study cause of the 

problem is that the branches profits are down or had a loss in some quarters and 2) 

study guidelines for increasing the number of credit card users to meet the Bank's target. 

The results of the study were as follows. 1) cause of the problem is that the branches 

profits are down or had a loss in some quarters were bank is a new branch with a 

customer base less than other branches because it is not yet known, causing the 

customers to not use the service as much as they should, the location next to the 

highway and is a two-story commercial building that costs a lot to decorate the place 

and equipment and 2) Solutions for increasing profits were should check Visiting 

employees in all departments, should reward the outstanding employees with the most 

satisfied customers, should announce the punishment of employees who have violated 

the fair, should send HR staff to train to develop knowledge and work skills 

 

Keywords: Net profit, Profitability, Reduced profits, Banks 

 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

1.1 ประวัติบริษัทและภาพรวมธุรกิจ (History and Overview of Business) 

ธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาทเปนสาขาท่ี 1055 เปดใหบริการมา 3 ปโดยเปน

สาขาท่ีเปดทําการ 7 วันตั้งแตเวลา 9:00น.-18:00 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งอยูบานเลขท่ี 363/6-7 

ถนนทางหลวง 340 ต.บานกลวย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ท่ีใหบริการทางการเงินครบวงจรโดยมี

ภารกิจ การเปนธนาคารเพ่ือการออม ธนาคารตระหนักดีถึงภารกิจดานการสงเสริมและระดมเงินออม 

ดังนั้นธนาคารจึงมีบริการดานการใหบริการรับฝากเงินท่ัวไปซ่ึง ไดแก เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากเผื่อเรียก

พิเศษ เงินฝากประจํา 3 เดือน เงินฝากประจํา 6 เดือน เงินฝากประจํา 12 เดือน เงินฝากสงเคราะหชีวิต

และครอบครัว ซ่ึงเปนเงินฝากท่ีตอเนื่องตามระยะเวลา และวงเงินท่ีกําหนดมีผลคุมครองผูฝาก และเงิน

ฝากสลากออมสินพิเศษ นอกจากนี้ไดสนับสนุนการออมดวยวิธีการอ่ืนๆ เชน การจัดงานวันออมแหงชาติ 

การใหบริการรับฝากนอกสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีไมมีเวลา การเปนธนาคารเพ่ือธุรกิจ 

ธนาคารตระหนักดีวาระบบเศรษฐกิจยอมประกอบไป ดวยธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม 
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ซ่ึงตางมีความสําคัญตอวงจรเศรษฐกิจท้ังนั้น ดังนั้นธนาคารจึงไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ

ธุรกิจทุกประเภทอยางเทา เทียมกัน โดยการใหสินเชื่อและการรวมลงทุนกับธุรกิจประเภทตางๆ 

 

1.2 ปญหาและลักษณะปญหา (Problem Identification) 

ธนาคารออมสินสะพานใหม ชัยนาทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริการทางการเงินท่ีครบ

วงจรใหกับลูกคา และควบคุมดูแลกิจการ ผลการดําเนินงาน และผลกําไรขาดทุนของสาขาใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนด จากขอมูล 3 ปยอนหลังพบวา สาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาท ขาดทุน 

และมีแนวโนมวาจะขาดทุนรายงานขอมูลกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ของสาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาท 3 ป

ยอนหลัง  งบกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท แสดงดัง

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 งบกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

รายการ ไตรมาสท่ี/ป (ลานบาท) 
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ดานรายได             

ผลตอบแทนเงินรับฝาก 1.2 1.19 1.13 1.11 1.37 1.34 1.24 1.89 2.41 2.89 3.11 3.21 

รายไดจากดอกเบ้ียใน

การปลอยสินเช่ือ 

0.1 0.11 0.33 0.29 0.58 0.91 1.28 1.34 1.22 1.11 1.33 1.47 

รายไดจากคาธรรม 

เนียมและบริการตางๆ 

0.52 0.57 0.66 0.68 0.55 0.51 0.49 0.48 0.32 0.39 0.57 0.67 

รายไดจากการดําเนิน 

งานนโยบายของรัฐ 

0.7 0.71 0.75 0.81 0.79 0.5 0.46 0.32 0.21 0.1 0.07 0.12 

รายไดอ่ืนๆ 0.04 0.07 0.11 0.17 0.2 0.23 0.27 0.29 0.24 0.19 0.01 0.01 

รวมรายได 2.56 2.65 2.98 3.06 3.49 3.49 3.74 4.32 4.40 4.68 5.09 5.48 

ดานรายจาย             

คาใชจายดอกเบ้ีย 1.19 1.29 1.33 1.21 1.27 1.24 1.44 1.48 1.75 1.77 1.8 1.81 

คาใชจายเก่ียวกับ

พนักงาน และสวัสดิการ

พนักงาน 

0.9 0.91 0.93 0.99 0.88 0.91 1.12 1.44 1.52 1.63 1.75 1.75 
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คาใชจายเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี อุปกรณ 

0.42 0.57 0.66 0.69 0.75 0.71 0.79 0.78 0.82 0.89 0.85 0.86 

คาใชจายในการ

ดําเนินงาน (กิจกรรม

สงเสริมการขายตางๆ) 

0.55 0.57 0.62 0.66 0.76 0.76 0.82 0.86 0.91 0.92 0.99 1.1 

คาใชจายอ่ืนๆ (นํ้ามันรถ 

คานํ้า คาไฟฟา ) 

0.3 0.33 0.32 0.41 0.42 0.43 0.43 0.46 0.41 0.39 0.4 0.45 

รวมรายจาย 3.36 3.67 3.86 3.96 4.08 4.05 4.60 5.02 5.41 5.60 5.79 6.03 

กําไร/ขาดทุน -0.8 -1.02 -0.8 -0.9 -0.5 -0.56 -0.86 -0.7 -1.01 -0.92 -0.7 -0.55 

 

จากขอมูลจะเห็นไดวา งบกําไร (ขาดทุน) สุทธิของสาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาทมีการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน และ ลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารท่ีกําหนดไวซ่ึง

ธนาคารตั้งเปาหมายไวท่ี 3 (ลานบาท) 

 

1.3 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา (The Effect of the problem) 

ธนาคารออมสินในเขตอุทัยธานี เปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีดูแลธนาคารออมสินท้ัง 11 แหง 

ไดแก ธนาคารออมสินในจังหวัดชัยนาท จํานวน 7 แหง และธนาคารออมสินในจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 

4 แหง เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจ และ

สนับสนุนการลงทุนตางๆ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยไมไดหวังผลการทํา

กําไรสุทธิสูงสุด แตธนาคารจําเปนจะตองดําเนินธุรกิจเพ่ือใหมีกําไรท่ีสามารถนํามาตอยอดใหธุรกิจ

ธนาคารขยายตัว เพราะหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจธนาคาร คือ การสรางผลกําไร และนําผลกําไรมาตอ

ยอด เพ่ือเดินหนาพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินท่ีหลากหลายตามชวงเวลา เพ่ือตอบสนองลูกคาไดอยาง

ครอบคลุมทุกรอบดาน และเปนแหลงทุนสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากควบคูกัน โดยธนาคารออมสินจะ

เปนธนาคารท่ีดีท่ีสุดในทุกดาน 

 

1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหผลกําไรของสาขาลดลง หรือมีผลประกอบการขาดทุนใน

บางไตรมาส 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางแกไขการเพ่ิมผลกําไรใหมากข้ึน 
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1.5 นิยามศัพท  

ธนาคาร หมายถึง ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน เพ่ือ

ดําเนินตามนโยบายของภาครัฐ  

กําไรสุทธิ หมายถึง กําไรหลังหักคาใชจายตาง ๆ แลว ซ่ึงตัวเงินท่ีงอกเงยข้ึนมาจากการประกอบ

ธุรกิจ ซ่ึงสามารถนํากําไรสวนนี้กลับมาตอบแทนใหกลับผูถือหุนก็ได หรือจะนําไปลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือให

กิจการเจริญเติบโตข้ึนก็ได หรือจะเก็บไวเปนเงินทุนสํารองของกิจการเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงใหกับกิจการก็

ไดเชนกัน 

รายไดรวม ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล ประกอบดวย รายไดจากการใหสินเชื่อ และเงินปนผลจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย   

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย ประกอบดวย รายไดจากคาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนๆ 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ เปนรายไดซ่ึงเกิดจากการท่ีธนาคารใหบริการตางๆ ทางดาน 

การเงิน ซ่ึงธนาคารจะไดรับรายไดในรูปของคาธรรมเนียม  

ความสามารถในการทํากําไร หมายถึง ความสําเร็จของธนาคารในการดําเนินงานในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง โดยการท่ีมีกําไรหรือขาดทุนนั้นก็จะสามารถแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการชําระ

หนี้สิน รวมท้ังการจัดสรรผลตอบแทนใหแกผูถือหุน  

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษา แนวทางการแกไขปญหาผลกําไรลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมาย ของธนาคาร

ออมสินสาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือนํามาใชประกอบเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ (The Related Theory) 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงานของธนาคาร นฤมล แจมแจง (2557) กลาววา 

ปจจัยการผลิต (Input) มี 4 ปจจัยประกอบดวย คาใชจายดอกเบี้ย หมายถึง คาตอบแทนท่ีคิดให

เนื่องจากการใชประโยชนจากเงินทุน คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ (Premises and 

Equipment Expenses) หมายถึง คาเสื่อมราคา คาเชา คาซอมแซม และบํารุงรักษา คาเบี้ยประกันภัย 

คา ภาษีท่ีดินและโรงเรือน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาวัสดุของใช และคาใชจายอ่ืนเฉพาะ

สวนท่ีเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน (Personnel Expenses) 

http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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หมายถึง คาตอบแทนท่ีจายใหพนักงานและลูกจาง เชน เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา โบนัส เงินบําเหน็จ 

เงินเพ่ิมคาครองชีพ คาสวัสดิการ เงินสมทบของบริษัทท่ีตองจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาธรรมเนียม

และบริการ (Fees and Service Expenses) หมายถึง คาตอบแทนหรือคาบริการท่ีบริษัทจายใหแกผูให

บริการท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  

แนวคิดเก่ียวกับอัตราสวนทางการเงินของธนาคาร กฤษฎา เสกตระกูล (2556) การวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เปนการนํารายการตางๆ ในงบการเงินมา

เปรียบเทียบอัตราสวน เพ่ือหาความสัมพันธของรายการสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายวา

เหมาะสมหรือไม โดยอัตราสวนทางการเงินมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห งบการเงินของธุรกิจสถาบัน

การเงินและธนาคารพาณิชยแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ อัตราสวนท่ีแสดงสภาพคลอง อัตราสวนท่ีแสดง

ความสามารถในการหากําไร อัตราสวนท่ีแสดงโครงสรางของเงินทุน อัตราสวนท่ีแสดงประสิทธิภาพของ

สาขาและพนักงาน 

แนวคิดทฤษฏีการแสวงหากําไรสูงสุดของธนาคาร ศศิวิมล ศรีเจริญจิตร (2557) กลาววา รายได 

(revenues) หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ไดแก รายไดจากการขาย รายได

คาธรรมเนียม รายไดดอกเบี้ย รายไดเงินปนผล รายไดคาเชา สวนก่ิงกนก พิทยานุคุณ (2558) กลาววา 

คาใชจาย (expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส

ออกหรือการลดคาของสินทรัพย ไดแก ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการขายและ

บริหาร คาใชจายอ่ืน และพรพรรณ เอกเผาพันธุ (2557) กลาววา อัตรากําไรข้ันตน (GPM) เปนการวัด

อัตราสวนเปรียบเทียบผลกําไรข้ันตนกับยอดขาย จากสูตร กําไรข้ันตน = รายได–คาใชจาย 

 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research)  

ดิษพงษ ชัยวิชยชาติ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการทํากําไร

ของธนาคารพาณิชยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พบวา ธนาคารพาณิชยท่ีมีจํานวนสินทรัพย สวนแบงการตลาด

และจํานวนสาขาท่ีมากกวา จะมีความสามารถในการทํากําไรสูงกวาธนาคารพาณิชยท่ีมีจํานวนสินทรัพย 

สวนแบงการตลาดและจํานวนสาขาท่ีนอยกวา  

หทัยรัตน อนวัชชกุล (2558) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของ

ธนาคารพาณิชยไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร

พาณิชยไทย คือ อัตราสวนเงินใหสินเชื่อ ตอเงินฝาก อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอลูกคา เงินลงทุนระยะสั้น 

และ อัตราเงินเฟอ  
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ชนัตถา พานิชลือชาชัย (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานสินเชื่อท่ีมีผลตอความสามารถในการทํา

กําไรของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พบวา รายไดดอกเบี้ยสุทธิ รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย และสินทรัพย

รวม มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย  

ณัฐวัตรา นามโยธา (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร

ออมสิน พบวา รายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อตอรายไดรวม รายไดคาธรรมเนียมและบริการตอ

รายไดรวม รายไดจากการปริวรรตตอรายไดรวม หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ 

คาใชจายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานตอรายไดรวม มีความสัมพันธกับกําไรสุทธิของธนาคารออมสิน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ลลิตา จันทรวงศ (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการทํา

กําไรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยท่ีมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน ไดแก เงินรับฝาก (DEP) รายไดดอกเบี้ย (RI) คาใชจายจากการ ดําเนินงานอ่ืนๆ (OEI) หนี้สูญ 

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาตอเงินใหสินเชื่อ (NPL) และคาใชจายดอกเบี้ย (I)  

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 วิธีการเก็บขอมูล (Data Collection) 

3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ 

ในการศึกษาใชขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูบริหารธนาคาร พนักงานของธนาคาร และ

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

ประชากรท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก   

1. ผูบริหารและพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท จํานวน 

12 คน  

2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก  

1. ผูบริหารและตัวแทนพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

จํานวน 5 คน มีเกณฑการคัดเลือก ไดแก มีประสบการณทํางานมากกวา 5 ป มีการศึกษาต้ังแตปริญญา

โทข้ึนไป และเขาใจกลไกการทํางานของธนาคารเปนอยางดี จากเกณฑคัดเลือกจึงกําหนดกลุมตัวอยาง 
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ประกอบดวย ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา (ฝายการเงิน) ผูชวยผูจัดการสาขา (ฝายสินเชื่อ) 

พนักงานบริการลูกคา 7 และพนักงานธุรกิจสาขา 5  

2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

จํานวน 5 คน มีเกณฑการคัดเลือก ไดแก ไมเปนลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท เปนเจาของกิจการ และมีการศึกษาตั้งแตปริญญาโทข้ึนไป 

3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ 

ในการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมาย ของธนาคาร

ออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ใชขอมูลงบกําไร(ขาดทุน) สุทธิของธนาคารออมสิน

สาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท เปนรายไตรมาส ซ่ึงขอมูลจาก ไตรมาสท่ี 2 / 2559 

จนถึง ไตรมาสท่ี 2 / 2562 เปนจํานวน 12 ไตรมาส เปนหลัก  

 

3.2 เครื่องมือทีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

ในการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร

ออมสิน สาขาสะพานใหมจังหวัดชัยนาท ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือทีใชในการศึกษา ไดแก งบ

การเงิน และแบบสอบถามเชิงลึก จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

1. ขอมูลงบกําไร (ขาดทุน) สุทธิของธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท เปนรายไตรมาส ซ่ึงขอมูลจาก ไตรมาสท่ี 2 / 2559 จนถึง ไตรมาสท่ี 2 / 2562 เปนจํานวน 12 

ไตรมาส 

2. แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณ ผูบริหาร และตัวแทนพนักงานของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลสภาพปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตอนท่ี 3 แนวทางการแกไขปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไป

ตามเปาหมายของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณ ประชาชนในเขตรับผิดชอบของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลสภาพปญหาการใชบริการของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

ตอนท่ี 3 แนวทางการแกไขปญหาการใชบริการของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท 



 

405 
 

3.3 วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการวิเคราะห ดังนี้ 

1. การวิเคราะหตัวเลขทางบัญชี โดยการเปรียบเทียบงบกําไร (ขาดทุน) สุทธิ จํานวน 3 ปตั้งแต

ป 2560 จนถึงป 2562เปนรายไตรมาส จํานวน 12 ไตรมาส ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท กับธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และธนาคารออมสิน 

สาขาบิ๊กชี ลพบุรี1 จังหวัดลพบุรี เพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับสภาพปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตาม

เปาหมายของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนา 

แสดงผลโดยใชคาความถ่ี (Frequency) โดยดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบ ไดแก ดานรายได 

ประกอบดวย ผลตอบแทนเงินรับฝาก รายไดจากดอกเบี้ยในการปลอยสินเชื่อ รายไดจากคาธรรมเนียม

และบริการตางๆ รายไดจากการดําเนินงานนโยบายของรัฐ และรายได อ่ืนๆ สวนดานรายจาย 

ประกอบดวย คาใชจายดอกเบี้ย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ี อุปกรณ 

คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายอ่ืนๆ 

2. การสัมภาษณ ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

2.1 การสัมภาษณผูบริหารและตัวแทนพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไดแก ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา (ฝายการเงิน) ผูชวยผูจัดการสาขา 

(ฝายสินเชื่อ) พนักงานบริการลูกคา 7 และพนักงานธุรกิจสาขา 5 โดยการเปดเผยผลการเปรียบเทียบงบ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ จํานวน 3 ปตั้งแตป 2560 จนถึงป 2562เปนรายไตรมาส จํานวน 12 ไตรมาส ของ

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท กับธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี หลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ และธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี ลพบุรี1 จังหวัดลพบุรี  

2.2 การสัมภาษณประชาชนในเขตรับผิดชอบของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท ดําเนินการสัมภาษณท่ีธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาท ใชเวลาประมาณ 

1-2 ชั่วโมง ระหวางการสัมภาษณจะมีการบันทึกขอมูลและบันทึกเสียงเพ่ือตรวจสอบ โดยใชเครื่องมือ

ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เก่ียวกับสภาพปญหาการใชบริการของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท และแนวทางการแกไขปญหาการใชบริการของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 สาเหตุของปญหา (Causes of the Problem) 
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4.1.1 สภาพปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

ผลการสัมภาษณ ผูบริหาร และตัวแทนพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท ในประเด็นเก่ียวกับสภาพปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร

ออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีดังนี้ 

1. รายไดจากผลตอบแทนเงินรับฝากของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท นอยกวาสาขาอ่ืน เนื่องจาก ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาทเปนสาขา

เปดใหมมีฐานลูกคานอยกวาสาขาอ่ืน เพราะยังไมเปนท่ีรูจัก ทําใหลูกคายังมาใชบริการไมมากเทาท่ีควร 

นอกจากนั้น ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาทมีการโฆษณาประชาสัมพันธ 

กิจกรรมสงเสริมการออมนอย ไมมีธนาคารโรงเรยีน ไมมีกลุมลูกคาท่ีเปนหนวยงานตางๆ เพราะธนาคาร

สามารถหาเงินฝากไดจากโรงเรียน หนวยงานราชการตางๆ นักธุรกิจ พอคา แมคา  

2. รายไดจากดอกเบี้ยในการปลอยสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท นอยกวาสาขาอ่ืน เนื่องจาก ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาทมีลูกคามา

ติดตอขอสินเชื่อนอย เพราะยังไมเปนท่ีรูจัก หรือเขาใจวาธนาคารออมสินสาขานี้ใหบริการทางการเงิน

ครบวงจร และเปนพ้ืนท่ีทับซอนกับสาขาจังหวัดชัยนาทหางกันเพียง 600 เมตร ลุกคาจึงเลือกใชสาขาใน

เมือง 

3. รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการตางๆ ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท นอยกวาสาขาอ่ืน เนื่องจาก ลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาทท่ีมาใชบริการกับสาขาสวนใหญเปนลูกคาขาจร ไมคอยมีลูกคาท่ีใชบริการเปนประจํา เพราะยัง

เปนท่ีรูจักนอย จะมีลูกคาชวงตอนเย็น วันหยุดของสาขาอ่ืน ทําใหลูกคาไมคอยเลือกใชบริการ และ

เทคโนโลยีตางๆเขามาเพ่ิมมากข้ึนลุกคาก็ไมคอยออกมาทําธุรกรรมทางการเงิน เพราะมี application ท่ี

สามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดท่ีบาน 

4. รายไดจากการดําเนินงานนโยบายของรัฐของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท นอยกวาสาขาอ่ืน เนื่องจาก ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไม

มีลูกคาโครงการกองทุนหมูบานท่ีใหกูยืม ทําใหรายไดในดานนี้ต่ํา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีทับซอนกับสาขา

จังหวัดชัยนาท จึงไมสามารถหากองทุนหมูบานใหมๆได โดยลูกคากองทุนหมูเดิมท่ีจัดตั้งก็ตองติดตอกับ

สาขาจังหวัด ชัยนาท 
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5. คาใชจายดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท สูงกวาสาขา

อ่ืน เนื่องจาก ในการใหกูยืมกับธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตองเปนไปตาม

ความเหมาะสม และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูขอกู เพ่ือใหลดภาระหนี้เสียอันเนื่องมากจาก

การไมชําระเงินกู โดยหนี้เสียหรือ NPL หมายถึง สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan) 

ซ่ึงเกิดจากลูกหนี้เงินกูของสถาบันการเงินตางๆ ไมสามารถท่ีจะชําระดอกเบี้ยและเงินตนใหกับสถาบัน

การเงินท่ีปลอยใหกูเปนระยะเวลาเกินกวา 3 เดือนข้ึนไป  

6. คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน และสวัสดิการพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท สูงกวาสาขาอ่ืน เนื่องจาก ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท มีรายไดตํ่า และมีพนักงานมาก และยิ่งพนักงานท่ีมีอายุงานมาก เงินเดือนก็จะมากตามข้ันของ

เงินเดือน ทําใหสาขามีตนทุนในสวนนี้มากกวาสาขาอ่ืน อีกท้ังสวัสดิการตางๆ ของพนักงานก็มีการเบิก

เปนจํานวนเยอะ เชน คาเทอมลูก ยารักษาโรค เจ็บ ปวย คารับรอง คาโทรศัพทตางๆ 

7. คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ี อุปกรณ ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท สูงกวาสาขาอ่ืน เนื่องจาก ทําเลท่ีตั้งของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท เปนทําเลท่ีอยูติดถนนทางหลวง และเปนอาคารพาณิชยสองชั้นมีคาใชจายในการตกแตงสถานท่ี 

และอุปกรณมาก และเปนสาขาเปดใหมทําใหตองเบิกอุปกรณใหมท้ังหมด ทําใหตนทุนเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี อุปกรณจึงสูง 

8. คาใชจายในการดําเนินงาน (กิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ) ของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท สูงกวาสาขาอ่ืน เนื่องจาก ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาทจําเปนตองหาฐานลูกคาใหมๆ สรางความนาเชื่อถือ ทําใหเปนท่ีรูจัก จึงตองมี

ประชาสัมพันธ เดินตลาดหาลูกคา แนะนําผลิตภัณฑ ตองใชสื่อหลายชองทาง ท้ังเสียงตามสาย ปาย

ประกาศ หรือการโปรโมตทตางๆ 

สรุปไดวา สภาพปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกอบดวย สาเหตุท่ีผลตอบแทนเงินรับฝาก รายไดจากดอกเบี้ยใน

การปลอยสินเชื่อ รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการตางๆ รายไดจากการดําเนินงานนโยบายของรัฐ 

นอยกวาสาขาอ่ืน และสาเหตุท่ีคาใชจายดอกเบี้ย คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและสวัสดิการพนักงาน 

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ี อุปกรณ และคาใชจายในการดําเนินงาน (กิจกรรมสงเสริมการขาย

ตางๆ) สูงกวาสาขาอ่ืน 
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ผลการสัมภาษณ ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาท ในประเด็น

เก่ียวกับสภาพปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีดังนี้ ปญหาการสมัครบัตรอิเล็กโทรนิกสกับธนาคารออมสิน ปญหาการบริการ

ทางการเงิน เชน คาธรรมเนียมในการฝาก/ถอน/จายบิล คาธรรมเนียมการขอเอกสารทางการเงิน 

คาธรรมเนียมในการซ้ือเช็ค/ดราฟ/ตราสารอ่ืนๆของธนาคาร คาธรรมเนียมการใหบริการสินเชื่อ ปญหา

การดําเนินการสินเชื่อ และความเหมาะสมดอกเบี้ยจากสินเชื่อตางๆ 

จากการวิเคราะหทางเอกสารพบวา การเปรียบเทียบงบกําไร (ขาดทุน) สุทธิ จํานวน 3 ปตั้งแตป 

2560 จนถึงป 2562 เปนรายไตรมาส จํานวน 12 ไตรมาส ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท กับธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี 

ลพบุรี1 จังหวัดลพบุรี โดยดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดานรายได ประกอบดวย ผลตอบแทนเงินรับ

ฝาก รายไดจากดอกเบี้ยในการปลอยสินเชื่อ รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการตางๆ รายไดจากการ

ดําเนินงานนโยบายของรัฐ และรายไดอ่ืนๆ ดานรายจาย ประกอบดวย คาใชจายดอกเบี้ย คาใชจาย

เก่ียวกับพนักงาน คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ี อุปกรณ คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจาย

อ่ืนๆ เพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับสภาพปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออม

สิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนา แสดงผลโดยใชคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) มีผลดังตาราง 2-3 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบรายไดของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท กับสาขาบิ๊กชี หลมสัก 

และสาขาบิ๊กชี ลพบุรี1  

ไตรมาส 

ท่ี/ป 

ผลตอบแทน

เงินรับฝาก 

(ลานบาท) 

รายไดจาก

ดอกเบี้ยในการ

ปลอยสินเชื่อ 

(ลานบาท) 

รายไดจาก

คาธรรมเนียม

และบริการ

ตางๆ 

(ลานบาท) 

รายไดจากการ

ดําเนินงาน

นโยบายของรัฐ 

(ลานบาท) 

รายไดอ่ืนๆ 

(ลานบาท) 

 

 

 

 

 สา
ขา

สะ
พา

นใ
หม



 
สา

ขา
บิ๊ก

ชี 
หล

มส
ัก 

สา
ขา

บิ๊ก
ชี 

ลพ
บุร

1ี 

สา
ขา

สะ
พา

นใ
หม



 
สา

ขา
บิ๊ก

ชี 
หล

มส
ัก 

สา
ขา

บิ๊ก
ชี 

ลพ
บุร

1ี 

สา
ขา

สะ
พา

นใ
หม



 
สา

ขา
บิ๊ก

ชี 
หล

มส
ัก 

สา
ขา

บิ๊ก
ชี 

ลพ
บุร

1ี 

สา
ขา

สะ
พา

นใ
หม



 
สา

ขา
บิ๊ก

ชี 
หล

มส
ัก 

สา
ขา

บิ๊ก
ชี 

ลพ
บุร

1ี 

สา
ขา

สะ
พา

นใ
หม



 
สา

ขา
บิ๊ก

ชี 
หล

มส
ัก 

สา
ขา

บิ๊ก
ชี 

ลพ
บุร

1ี 

3/2559 1.2 1.25 1.35 0.1 0.12 0.19 0.52 0.55 0.99 0.7 0.6 0.52 0.04 0.03 0.05 

4/2559 1.19 1.29 1.39 0.11 0.13 0.21 0.57 0.57 0.93 0.71 0.61 0.61 0.07 0.05 0.06 

1/2560 1.13 1.33 1.43 0.33 0.23 0.23 0.66 0.62 0.9 0.75 0.65 0.69 0.11 0.11 0.1 

2/2560 1.11 1.41 1.44 0.29 0.34 0.39 0.68 0.69 0.89 0.81 0.79 0.69 0.17 0.16 0.13 

3/2560 1.37 1.45 1.55 0.58 0.52 0.62 0.55 0.65 0.85 0.79 0.69 0.72 0.2 0.2 0.19 

4/2560 1.34 1.56 1.66 0.91 0.81 0.81 0.51 0.71 0.79 0.5 0.25 0.65 0.23 0.21 0.27 

1/2561 1.24 1.66 1.74 1.28 1.31 1.21 0.49 0.72 0.77 0.46 0.26 0.56 0.27 0.27 0.3 

2/2561 1.89 1.68 1.99 1.34 1.35 1.33 0.48 0.78 0.8 0.32 0.12 0.32 0.29 0.3 0.31 

3/2561 2.41 2.5 2.46 1.22 1.55 1.58 0.32 0.8 0.81 0.21 0.19 0.27 0.24 0.21 0.2 

4/2561 2.89 3.1 2.66 1.11 1.41 1.61 0.39 0.64 0.84 0.1 0.18 0.18 0.19 0.23 0.15 

1/2562 3.11 3.47 3.77 1.33 1.43 1.63 0.57 0.85 0.85 0.07 0.19 0.17 0.01 0.25 0.13 

2/2562 3.21 3.99 3.87 1.47 1.49 1.79 0.67 0.99 0.87 0.12 0.2 0.05 0.01 0.31 0.11 

 

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบรายไดของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท กับ

สาขาบิ๊กชี หลมสัก และสาขาบิ๊กชี ลพบุรี1 พบวา รายไดของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท ไดแก ผลตอบแทนเงินรับฝาก รายไดจากดอกเบี้ยในการปลอยสินเชื่อ รายไดจาก
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คาธรรมเนียมและบริการตางๆ รายไดจากการดําเนินงานนโยบายของรัฐ และรายไดอ่ืนๆ นอยกวาของ

ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี ลพบุรี1 จังหวัด

ลพบุรี ในเกือบทุกขอ 

 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบรายจายของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท กับสาขาบิ๊กชี หลม

สัก และสาขาบิ๊กชี ลพบุรี1  

ไตรมาส 

ท่ี/ป 

คาใชจาย

ดอกเบี้ย 

(ลานบาท) 

คาใชจาย

เก่ียวกับ

พนักงาน 

(ลานบาท) 

คาใชจาย

เก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี 

อุปกรณ 

(ลานบาท) 

คาใชจายใน

การดําเนินงาน 

(ลานบาท) 

คาใชจายอ่ืนๆ  

(ลานบาท) 

 

 

 

 

 สา
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สะ
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นใ
หม



 
สา

ขา
บิ๊ก

ชี 
หล
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สา
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ชี 
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1ี 

สา
ขา

สะ
พา

นใ
หม
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ชี 
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สา

ขา
บิ๊ก

ชี 
หล

มส
ัก 

สา
ขา

บิ๊ก
ชี 

ลพ
บุร

1ี 

3/2559 1.19 1.18 1.2 0.9 0.89 0.87 0.42 0.43 0.31 0.55 0.45 0.51 0.3 0.29 0.29 

4/2559 1.29 1.32 1.33 0.91 0.9 0.92 0.57 0.56 0.33 0.57 0.47 0.51 0.33 0.31 0.24 

1/2560 1.33 1.33 1.32 0.93 0.92 0.93 0.66 0.65 0.36 0.62 0.51 0.64 0.32 0.32 0.3 

2/2560 1.21 1.35 1.45 0.99 0.97 0.93 0.69 0.68 0.34 0.66 0.59 0.69 0.41 0.39 0.31 

3/2560 1.27 1.27 1.67 0.88 0.86 0.96 0.75 0.76 0.35 0.76 0.62 0.69 0.42 0.42 0.41 

4/2560 1.24 1.34 1.74 0.91 0.91 0.99 0.71 0.69 0.39 0.76 0.69 0.7 0.43 0.41 0.45 

1/2561 1.44 1.45 1.85 1.12 1.15 1.11 0.79 0.75 0.45 0.82 0.77 0.71 0.43 0.43 0.49 

2/2561 1.48 1.49 1.89 1.44 1.45 1.35 0.78 0.77 0.47 0.86 0.76 0.74 0.46 0.46 0.53 

3/2561 1.75 1.61 1.91 1.52 1.44 1.57 0.82 0.75 0.58 0.91 0.81 0.8 0.41 0.51 0.56 

4/2561 1.77 1.7 1.98 1.63 1.57 1.79 0.89 0.84 0.59 0.92 0.85 0.83 0.39 0.51 0.63 

1/2562 1.8 2.11 2.36 1.75 1.75 1.86 0.85 0.85 0.64 0.99 0.91 0.86 0.4 0.52 0.67 

2/2562 1.81 2.35 2.44 1.75 2 1.92 0.86 0.86 0.71 1.1 0.94 0.9 0.45 0.53 0.68 



 

411 
 

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบรายจายของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท กับ

สาขาบิ๊กชี หลมสัก และสาขาบิ๊กชี ลพบุรี1 พบวา รายจายของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท ไดแก คาใชจายดอกเบี้ย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน คาใชจาย

เก่ียวกับอาคารสถานท่ี อุปกรณ คาใชจายในการดําเนินงาน (กิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ) และคาใชจาย

อ่ืนๆ (น้ํามันรถ คาน้ํา คาไฟฟา) สูงกวาของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และ

ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กชี ลพบุรี1 จังหวัดลพบุรี ในเกือบทุกขอ 

4.1.2 แนวทางการแกไขปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร

ออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

ผลการสัมภาษณ ผูบริหาร และตัวแทนพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท ในประเด็นเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมาย

ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีดังนี้ แนวทางการเพ่ิมผลตอบแทนเงินรับ

ฝาก แนวทางการเพ่ิมรายไดจากดอกเบี้ยในการปลอยสินเชื่อ แนวทางการเพ่ิมรายไดจากคาธรรมเนียม

และบริการตางๆ แนวทางการเพ่ิมรายไดจากการดําเนินงานนโยบายของรัฐ แนวทางการลดคาใชจาย

ดอกเบี้ย แนวทางการลดคาใชจายเก่ียวกับพนักงานและสวัสดิการพนักงาน แนวทางการลดคาใชจาย

เก่ียวกับอาคารสถานท่ี อุปกรณ และแนวทางการลดคาใชจายในการดําเนินงาน (กิจกรรมสงเสริมการ

ขายตางๆ) 

ผลการสัมภาษณ ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาท ในประเด็น

เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาการใชบริการของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท มีดังนี้ การปรับปรุงดานการสมัครบัตรอิเล็กโทรนิกส การปรับปรุงดานการบริการทางการเงิน 

เชน คาธรรมเนียมในการฝาก/ถอน/จายบิล คาธรรมเนียมการขอเอกสารทางการเงิน คาธรรมเนียมใน

การซ้ือเช็ค/ดราฟ/ตราสารอ่ืนๆของธนาคาร คาธรรมเนียมการใหบริการสินเชื่อ การปรับปรุงดานการ

ดําเนินการสินเชื่อ และการปรับปรุงดานดอกเบี้ยจากสินเชื่อตางๆ 

จากขอมูลสภาพปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท และแนวทางการแกไขปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตาม

เปาหมายของธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ท่ีไดจากการวิเคราะหทาง

เอกสาร การสัมภาษณ ผูบริหาร และตัวแทนพนักงานของธนาคารออมสิน และการสัมภาษณ ลูกคาของ

ธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม จังหวัดชัยนาท ทําใหไดแนวทางเลือกการแกไขปญหา ดังนี้ 
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แนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 1 แนวทางเลือกดานการตลาด 1) ใชกลยุทธการบริหารและ

การสรางบุคลากรทางการตลาดเพ่ือการแขงขัน 2) ตองมีการวิเคราะหสายผลิตภัณฑของธนาคารอยาง

ชัดเจน ดูแลผลิตภัณฑท่ีมีสัดสวนยอดขายและกําไรสูงไว 3) เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายใหเหมาะสมกับ

สินคาและลูกคา อาทิ การขายทางอินเตอรเน็ต 4) สรางความประทับใจใหกับลูกคา  

แนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 2 แนวทางเลือกดานการบริหารจัดการ 1) ระบุวิสัยทัศนของ

ธนาคารและมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจนเพ่ือใหธนาคาร สามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) 

สงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอในการทํางาน เชน คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 3) ใช

หลักการสรางทีมงานในธนาคาร 4) ใหพนักงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานได เพ่ือใหไดความคิด

เห็นท่ีรอบดานมากข้ึนและสงผลตอการทํางานท่ีดีข้ึน 5) สรางความพึงพอใจใหกับพนักงานเพ่ือเพ่ิม

แรงจูงใจในการทํางาน เชน เพ่ิมสวัสดิการและผลตอบแทน สภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดานบุคลากร 1) สรางทัศนคติใหพนักงานมี

ความรูสึกวาเปนเจาของธนาคาร 2) ใหมีระบบการใหรางวัลสําหรับพนักงานท่ีทํางานสําเร็จตามเปาหมาย 

3) ใหมีระบบการลงโทษสําหรับพนักงานท่ีกระทําความผิดอยางยุติธรรม 4) ใหมีระบบการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง 5) ใหมีระบบการสื่อสารขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการติดตามความ

คืบหนาของธนาคารไดรวดเร็วและถูกตอง 6) ใหมีการประชุมระหวางฝายตางๆ เปนประจําอยางนอย

เดือนละครั้ง 7) ใหมีการจัดงานสังสรรคในเทศกาลตางๆ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีของพนักงานและ

ผูบริหาร 

 

5. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

สาเหตุของปญหาท่ีทําใหผลกําไรของสาขาลดลง หรือมีผลประกอบการขาดทุนในบางไตรมาส 

ไดแก ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท เปนสาขาเปดใหมมีฐานลูกคานอยกวา

สาขาอ่ืน มีลูกคามาติดตอขอสินเชื่อนอย ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาขาจร ไมคอยมีลูกคาท่ีใชบริการเปน

ประจํา ธนาคารไมมีลูกคาโครงการกองทุนหมูบานท่ีใหกูยืม ทําใหรายไดในดานนี้ต่ํา ธนาคารมีรายไดต่ํา 

และมีพนักงานมาก ทําใหสาขามีตนทุนมากกวาสาขาอ่ืน ทําเลท่ีตั้งของธนาคารเปนอาคารพาณิชยสอง

ชั้นมีคาใชจายในการตกแตงสถานท่ี และอุปกรณมาก ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะวา ธนาคาร

พาณิชยเปนหนวยเศรษฐกิจท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุด (maximize profit) เชนเดียวกับ

ธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงการถือสินทรัพย และหนี้สินท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดกําไรสูงสุดนั้นจะอยูภายใตเง่ือนไขตางๆ 

เชน สินทรัพยท่ีธนาคารพาณิชยถืออยู เปนตน ซ่ึงทรัพยสินเหลานี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 



 

413 
 

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได (earning assets) ไดแก เงินใหกูยืม และการลงทุนในหลักทรัพยประเภท

ตางๆ และสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดรายได (non-earning assets) ไดแก เงินสดสํารองตามกฎหมาย 

(required reserve) และเงินสดสํารองสวนเกิน (excess reserve) โดยธนาคารพาณิชยจะพยายามดํารง

เงินสดสํารองใหไดตามกฎหมายกําหนดไวเทานั้น ซ่ึงจะมีเงินสดสํารองสวนเกินอยูเพียงเล็กนอย 

สอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน อนวัชชกุล (2558) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการทํา

กําไรของธนาคารพาณิชยไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของ

ธนาคารพาณิชยไทย คือ อัตราสวนเงินใหสินเชื่อ ตอเงินฝาก อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอลูกคา เงินลงทุน

ระยะสั้น และ อัตราเงินเฟอ  

 

5.1 แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล (The Purpose Solution) 

จากแนวทางเลือกการแกไขปญหา ทําใหไดแนวทางเลือกการแกไขปญหา ไดแก แนวทางเลือก

ดานการตลาด แนวทางเลือกดานการบริหารจัดการ และแนวทางเลือกดานบุคลากร  

จากทางเลือกท้ังหมด ผูวิจัยตัดสินใจแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดาน

บุคลากร เปนแนวทางการแกไขปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน 

สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท เนื่องจากเปนการบริหารจัดไดเองในธนาคาร ทําใหสามารถ

เขาถึงลูกคาไดดี สะดวก รวดเร็ว สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา และใชงบประมาณไมมากเกินไป 

 

5.2 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) 

จากแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดานบุคลากร มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key 

Performance Indicators) ดังนี้ 1) พนักงานมีทัศนคติท่ีดีตอธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท 2) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาทมีการใหรางวัลสําหรับ

พนักงานท่ีทํางานสําเร็จตามเปาหมาย 3) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาทมีการ

ลงโทษพนักงานท่ีกระทําความผิดอยางยุติธรรม 4) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง 5) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัด

ชัยนาทมีการพัฒนาระบบการสื่อสารขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 6) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม

ชัยนาท จังหวัดชัยนาทมีการประชุมระหวางฝายตางๆ เปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง 7) ธนาคารออม

สิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาทมีการจัดงานสังสรรคในเทศกาลตางๆ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ

อันดีของพนักงานและผูบริหาร 
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5.3 ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 

จากแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดานบุคลากร มีปจจัยความสําเร็จ (Key 

Success Factors) ดังนี้ 1) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ใหความสําคัญกับ

พนักงานทุกคน 2) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดหารางวัลสําหรับ

พนักงานท่ีทํางานสําเร็จตามเปาหมาย 3) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท มี

การกําหนดบทลงโทษพนักงานท่ีกระทําความผิดอยางยุติธรรม 4) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง 5) ธนาคารออมสิน สาขา

สะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบการสื่อสารขอมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 6) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีขอกําหนดในการประชุม

ระหวางฝายตางๆ เปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง 7) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท จัดสรรงบประมาณในการจัดงานสังสรรคในเทศกาลตางๆ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดี

ของพนักงานและผูบริหาร 

 

5.4 แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

จากแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดานบุคลากร มีแผนการปฏิบัติงาน 

(Action Plan) ดังนี้ 1) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ออกตรวจ

ตรา เยี่ยมเยียนพนักงานทุกแผนก 2) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

ใหรางวัลกับพนักงานดีเดนท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาสะพาน

ใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกาศบทลงโทษพนักงานท่ีกระทําความผิดอยางยุติธรรม 4) ผูบริหาร 

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท สงพนักงานฝายทรัพยากรบุคคลเขารับการ

อบรม เพ่ือพัฒนาความรู และทักษะในการทํางาน 5) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท ปรับปรุงระบบการสื่อสารขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 6) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน 

สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ออกกฎ ระเบียบ ใหมีการประชุมระหวางฝายตางๆ เปนประจํา

อยางนอยเดือนละครั้ง 7) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดงาน

สังสรรคในเทศกาลตางๆ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีของพนักงานและผูบริหาร 
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5.5 แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท ควรมีแผนฉุกเฉิน (Contingency 

Plan) เพ่ือเปนแนวทางการแกไขปญหาผลกําไรท่ีลดลง ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน 

สาขาสะพานใหมชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยการเพ่ิมชองทางการตลาด เชน การออกพบปะเยี่ยมเยียน

ลูกคา การประชาสัมพันธใหลูกคารูจักผลิตภัณฑ ใหมากข้ึน 
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ปญหาและแนวทางการแกไขการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระ 

บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด 

Problems and solutions to the decreasing number of  

credit card and revolving card sale agents 

 

สุริยากร  หิรัญวงศ01  

Suriyakon Hirunwong1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษามีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางานของตัวแทนขาย

อิสระ(2) เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขท่ีจะทําใหตัวแทนขายอิสระของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน (3) เพ่ือศึกษา

สาเหตุและปญหาท่ีมีผลทําใหตัวแทนขายอิสระเลือกเปนตัวแทนขายใหกับธนาคารอ่ืน  กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษา คือ ตัวแทนขายอิสระท่ีสังกัด ธนาคารออมสินฝายบริหารการขาย จํานวน 293 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอย

ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากการศึกษาพบวา ตัวแทนขายอิสระท่ีสังกัด ธนาคารออม

สินฝายบริหารการขาย ท่ีมีปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานท้ังหมด 6 

ดาน คือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  ดานนโยบาย

และการบริหารงาน  ดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน ดาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการ  มีความสัมพันธกับแนวโนมการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระ และการ

วิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเจาะลึก (Indept interview) ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและบัตร

กดเงินสดท่ีทํางานมากกวา 1 ป และหัวหนาหนวยงานและพนักงานผูรับผิดชอบเก่ียวกับตัวแทนขาย

อิสระบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินหนวยบริหารการขาย แนวทางเลือกการแกไขปญหา

ท่ีสําคัญท่ีผูบริหารควรใหความสําคัญ 3 อันดับเพ่ือรักษาตัวแทนขายอิสระและเพ่ิมจํานวนตัวแทนขาย

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: gusmint1995@hotmail.com 



 

417 

 

อิสระใหกับธนาคารออมสิน คือ (1) การเพ่ิมคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  (2) การอบรมและพัฒนา

ศักยภาพของตัวแทนขายอิสระ (3) การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 

คําสําคัญ: ตัวแทนขายอิสระ   ธนาคารออมสิน คาตอบแทน 

 

Abstract 

The study is intended: (1) to study the problems and obstacles in the work of 

independent sales agents (2) to study solutions that will increase independent sales 

representatives of the Bank (3) to study the causes and problems that have resulted in 

independent sales agents choosing to represent the sale to other banks 

The sample stipulated in the study is an independent sales representative affiliated with 

The Government Savings Bank. Sales Management 293 people using the query as a tool 

to collect data. Statistics used in analysis include frequency, percentage, average, and 

standard deviations. According to the study, independent sales representatives affiliated 

with the Sales Management Savings Bank have demographic factors includes gender, age, 

education level, different operating periods and average monthly income. The six 

operational factors are observed in the nature of the work, the opportunity and progress 

in the operation In terms of opportunities and progress in the implementation of policy 

and management in relation to the supervisor, the relationship to colleagues, return and 

welfare. It is associated with a decrease in the number of independent sales agents and 

qualitative research (indept interview). Independent sales agents, credit cards and cash 

card that work for more than a year and the agency's chief and employee responsible 

for independent sales agents, credit cards and cash card, bank savings unit, sales 

management unit.The key solution guidance sought by executives should focus on the 

top three to maintain independent sales agents and increase the number of independent 

sales representatives to The Government Savings Bank: Increase compensation and 

benefits training and potential development of independent sales agents Improving and 

developing workplace environments 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารออมสิน เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปนธนาคารเพ่ือลูกคารายยอย เนน

การใหสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชนบท พัฒนาผูประกอบการรายยอย อีกท้ังยังสรางเงินทุนหมุนเวียนในกลุม

ชุมชน ใหบริการรูปแบบเงินฝากท่ี เหมาะสมกับแตละชวงวัย  ในปจจุบันปรากฎวาธนาคารออมสิน เปน

อีกหนึ่งองคกรท่ีกําลังประสบกับปญหาการขาดแคลนบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของ

องคกรท่ีวางไวเนื่องจากธนาคารออมสินไดใหตัวแทนขายอิสระดําเนินการขายผลิตภัณฑบัตรเครดิตและ

บัตรกดเงินสดของธนาคารโดยจํานวนตัวแทนขายอิสระมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องจากเหตุปจจัยดาน

ตาง ๆ ท่ีสงผลใหตัวแทนขายอิสระลาออกจากองคกร การสูญเสียบุคลากร ในการปฏิบัติงานใหกับองคกร

เพ่ือขับเคลื่อนไปขางหนาดังกลาวเปนแรงจูงใจในการศึกษาเพ่ือ ทราบถึงขอเท็จจริงวาการท่ีองคกรตอง

สูญเสียบุคลากรไปนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยใดบาง และทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการลดลง

ของจํานวนตัวแทนขายอิสระ โดยจะสามารถหาทางปองกันและแกไขปญหานั้น ๆ ไดอยางไร ซ่ึงจะเปน

ประโยชนอยางมากตอการบริหารจัดการดาน ทรัพยากรมนุษยภายในองคกรตอไป 

ขอมูลสนับสนุน    

จํานวนขอมูลตัวแทนขายอิสระของฝายบริหารการขายของธนาคารออมสิน รวม 1,103 คน 

จํานวนตัวแทนขายอิสระป 2016 จํานวน 382 คน  

จํานวนตัวแทนขายอิสระป 2017 จํานวน 317 คน  

จํานวนตัวแทนขายอิสระป 2018 จํานวน 305 คน  

จํานวนตัวแทนขายอิสระป 2019 ณ มิ.ย. จํานวน 99 คน 

ขอมูลดานตําแหนงงาน เฉพาะหนวยบริหารการขาย 
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พนักงานธนาคารจะเปนผู ดูแลรับงานจากตัวแทนขายอิสระในแตละทีมและนําสงใหกับ

หนวยงานอ่ืนรับผิดชอบตอไป โดยตัวแทนขายอิสระ 1 ทีมจะมีลูกทีม 5 คนในการแสวงหาลูกคาผูท่ีสนใจ

สมัครบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด โดยในแตละทีมจะตองรวบรวมงานและนํามาสงใหกับพนักงาน

ผูดูแลในแตละวัน 

ปญหาและลักษณะปญหา 

1. จํานวนตัวแทนอิสระท่ีมีหนาท่ีดําเนินการขายผลิตภัณฑบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของธนาคาร

ออมสินมีจํานวนลดนอยลงเนื่องจากตัวแทนขายอิสระท่ีมีนอยอาจจะทําใหบางครั้งการติดตอสื่อสารกับ

ลูกคาเกิดปญหา กอใหเกิดความผิดพลาด ทําใหเอกสารไมถูกตองจะสงผลใหไมผานการอนุมัติของ

ธนาคาร ทําใหลูกคารอนาน 

2. ยอดขายผลิตภัณฑบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของธนาคารออมสินมียอดขายลดนอยลง  ทาง

ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดใหบริการกับลูกคาโดยลูกคาสามารถสมัครบัตร

ไดกับทางสาขาท่ัวประเทศไทยแตทางธนาคารออมสินไดเพ่ิมจํานวนยอดขายบัตรโดยใหตัวแทนอิสระ

ชวยเพ่ิมยอดขายแตเม่ือจํานวนตัวแทนอิสระมีจํานวนลดนอยลงจึงทํารายไดจากการขายผลิตภัณฑบัตร

เครดิตและบัตรกดเงินสดมีจํานวนลดนอยลง 

3. จํานวนตัวแทนอิสระท่ีลดลงโดยไมทราบสาเหตุวามาจากปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอกองคกร 

อาจจะทําใหผูอ่ืนไมมาสมัครเปนตัวแทนอิสระใหกับทางธนาคาร 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา  

1.เนื่องจากมีจํานวนตัวแทนขายผลิตภัณฑเครดิตและบัตรกดเงินสดมีจํานวนนอยลงทําใหไมสามารถหา

พนักงานมาทดแทนไดภายในเวลาท่ีรวดเร็วทําใหธนาคารเสียโอกาสในเรื่องตาง ๆ 

2. ทําใหรายไดจากการขายบัตรผลิตภัณฑเครดิตและบัตรกดเงินสดลดลง 

3.ทําใหมีผลตอภาพลักษณของธนาคารในเรื่องชื่อเสียงและความพึงพอใจของลูกคาลดลง 

4.ทําใหธนาคารเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึนจากการดูแลและอบรมตัวแทนขายอิสระใหม 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางานของตัวแทนขายอิสระ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขท่ีจะทําใหตัวแทนขายอิสระของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน 

3. เพ่ือศึกษาสาเหตุและปญหาท่ีมีผลทําใหตัวแทนขายอิสระเลือกเปนตัวแทนขายใหกับธนาคารอ่ืน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เพ่ือรับรูปญหาและความตองการของตัวแทนขายอิสระ และใชเปนขอเสนอแนะใหกับผูบริหารของ

ธนาคาร 

2. เม่ือแกไขปญหาจะทําใหตัวแทนขายอิสระเพ่ิมข้ึนสงผลใหยอดขายบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของ

ธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

3. เม่ือแกไขปญหาจะสงผลใหตัวแทนขายอิสระเลือกท่ีจะเสนอขายผลิตภัณฑของธนาคารตอไป 

4. เพ่ือใหผูบริหาร หัวหนางานหรือผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยรับทราบวา

ปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกจากงานของตัวแทนอิสระเพ่ือหาวิธีการปองกัน และแกไข

ไมใหเกิดข้ึน 

5. เม่ือมีจํานวนตัวแทนอิสระเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหงานออกมามีประสิทธิภาพ สามารถดูแลลูกคาท้ังรายเกา

และรายใหมไดครบถวน ความพึงพอใจของลูกคาจะเพ่ิมข้ึน  เม่ือธนาคารมีภาพลักษณท่ีดีทําใหลูกคามี

ความเชื่อถือสินคาหรือบริการมากข้ึน ทําใหอยากเขามาซ้ือหรือใหการสนับสนุนมากข้ึน  

6. สามารถนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการแกไขปญหาการลาออกจากงานของ

ตัวแทนขายอิสระของธนาคารออมสินไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือลดอัตราการลาออกของตัวแทน

ขายอิสระ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการขายท่ีเนนทางดานพนักงานขายของทฤษฎีการขายไอดาสเปนทฤษฎี

การขายท่ีถูกพัฒนาโดย Sheldon (1911) ซ่ึงพัฒนามาจากทฤษฎีตนแบบอยาง ทฤษฎีไอดา (AIDA) ของ 

E. St. Elmo Lewis.โดย E. St. Elmo Lewis เปนทฤษฎีท่ีบงบอกถึงข้ันตอนตางๆ เพ่ือเปนแนวทางหรือ
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โอกาสใหกับผูขายท่ีจากกาวผานข้ันตอนท้ัง 4 ไปไดกอนท่ีความพึงพอใจของผูบริโภคจะเกิดข้ึน ซ่ึงถือ

เปนการตอบสนองข้ันสุดทายของผูบริโภค ซ่ึงแตละข้ันตอนตามทฤษฎี AIDA มีดังนี้ (ธีรพล สิริวันต, 

2557) A = Attention (Awareness) การดึงดูดความสนใจของลูกคา  

I = Interest ความสนใจของลูกคา D = Desire การโนวนาวใจลูกคาวาพวกเขาตองการผลิตภัณฑ และ

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได A = Action ลูกคาเกิดการตัดสินใจซ้ือ สวนทฤษฎีไอดาส 

(AIDAS) คือ ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนโดย Sheldon (1911) โดยการเพ่ิมข้ันตอนท่ี 5 S = Satisfaction ความพึง

พอใจของลูกคา ซ่ึงจะสงผลใหลูกคามีความจงรักภักดีตอ ผลิตภัณฑหรือบริการ ซ้ือซํ้า และการบอกตอ 

นอกจากนั้นเขายัง กลาววา ความพึงพอใจ ถือเปนข้ันตอนสุดทายท่ีมีความสําคัญ ในการสังเกตพฤติกรรม

หลังจากท่ีผูซ้ือไดใช บริการแลวเพ่ือเปนแนวทางในการคงความสัมพันธในระยะยาวระหวางผูซ้ือเเละ

ผูขาย 

Sales Freelance หรือเรียกวา นักขายอิสระ คือตัวแทนของเราอยางเปนทางการ ตัวแทน

สามารถทํางานไดทุกเวลาตามสะดวก โดยสามารถทําเปนอาชีพเสริมไดมีเงินเดือนและสวัสดิการพิเศษ

เสมือนเปนพนักงานประจําของบริษัท 

พนักงานขาย หมายถึง บุคคลซ่ึงทําหนาท่ีเสนอขายสินคาหรือบริการใหลูกคา เปนสื่อกลางหรือ

ตัวแทนของกิจการในการติดตอกับลูกคา การหาลูกคา การเสนอขายสินคา สรางความพอใจ และกระตุน

ใหลูกคา เกิดความตองการและตัดสินใจซ้ือสินคา และใหคําแนะนําแกลูกคา ท้ังกอนและหลังการขาย 

การขายโดยพนักงานขายขายเปนสิ่งจําเปนท่ีชวยผลักดันใหลูกคาใชสินคาใหม เพ่ิมยอดขายและใหลูกคา

ไดรูถึงตราสินคาของบริษัท 

Maslow, A.H. (1970)ทฤษฎีความตองการของมาสโลว อับราฮัม มาสโลว (Abraham 

Maslow) เปนผูวางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐานอยู

บนความคิดท่ีวา การตอบสนองแรงขับเปนหลักการเพียงอันเดียวท่ีมีความสําคัญท่ีสุดซ่ึงมีเบื้องหลัง

พฤติกรรมของมนุษย เขามีความเชื่อวา มนุษยมีแนวโนมท่ีจะมีความตองการอันใหมท่ีสูงข้ึนเม่ือความ

ตองการพ้ืนฐานมาสโลว แบงเปน 5 ระดับ ดวยกัน ไดแก 1.ความตองการทางสรีระ 2.ความตองการ

ความม่ันคงปลอดภัย 3.ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ 4.ความตองการท่ีจะรูสึกวา

ตนเองมีคา 5.ความตองการท่ีจะรูจักตนเองตามสภาพท่ีแทจริงและพัฒนาศักยภาพของตน 
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Herzberg, F.B.S. (1975)ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (Two - Factor Theory)  Herzberg 

อธิบายวาความพึงพอใจในงานท่ีทําและไมพึงพอใจในงานท่ีทําเกิดข้ึนจากกลุมของปจจัยท่ีแยกจากกัน 2 

กลุม ท่ีเรียกวา 1.ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีใหความพึงพอใจและปจจัยคํ้าจุน 

(Hygiene Factors) เปนสิ่งท่ีใหความไมพึงพอใจ ปจจัยเหลานี้จะเก่ียวของกับความรูสึกทางบวกกับงาน

ท่ีปฏิบัติและเก่ียวพันกับลักษณะของงานการจูงใจท่ีแทจริงไดแก ความสําเร็จของงาน ความกาวหนา การ

ยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน 2.ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยอนามัยเปนปจจัยท่ีเก่ียวของ

หรือสัมพันธความรูสึกในทางลบกับงานท่ีปฏิบัติและเก่ียวของกับสภาพแวดลอมของการทํางาน ไดแก 

คาตอบแทน โอกาสกาวหนา ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  การควบคุมการบังคับบัญชา นโยบายและการ

บริหาร สภาพแวดลอมการทํางาน ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน  

 ลออจิต อิงเจริญสุนทร (2545) ได กลาวถึงการลาออก คือการไมพอใจในการจายคาตอบแทน

มักจะกอใหเกิดผลท่ีตามมาหลายอยางดวยกันซ่ึงจะทําใหพนักงานเกิดความรูสึก 2 อยางดวยกันคือ 1.

ความตองการคาตอบแทนสูงข้ึนทําใหพนักงานขององคกรมีพฤติกรรมตาง ๆ ไดแก ปฏิบัติงานไมดีผลการ

ปฏิบัติงานลดลง หยุดงาน และแสวงหางานใหมท่ีใหคาตอบแทนและผลประโยชนสูงกวาซ่ึงทําใหเกิดการ

ลาออกเปนลําดับตอมา 2.ความดึงดูดใจในการทํางานต่ําลง หากเกิดความรูสึกนี้ข้ึนจะทําใหพนักงานใน 

องคกรเกิดความไมพอใจในงาน มีผลทําใหเกิดการขาดงานและลาออกในท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม หากจะ

สรุปวาความไมพอใจในการจายคาตอบแทนมีผลทําให เกิดการลาออกของพนักงานเสมอไปนั้น คงเปน

การสรุปท่ีไมถูกตองนัก เนื่องจากยังมีปจจัยอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของนอกจากคาตอบแทน เชน ลักษณะงาน

ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานความม่ันคงขององคกร ซ่ึงอาจเปนปจจัยท่ีทําใหลาออกไดเชนกัน  

ผจญ เฉลิมสาร (2555) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) เปน

องคประกอบท่ีสําคัญตอคุณภาพชีวิต นั่นเองหากกลาวถึงความหมายของคําวา คุณภาพชีวิตการทํางาน

แลวเราจะพบวา คือ 1. การสรางสรรคบรรยากาศท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานไดรับความพอใจในการทํางาน

สูงข้ึน  โดยการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคกร การปรับปรุงการ

บริหารเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย โดยใหความเทาเทียมกันในท่ีทํางานเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล

ขององคกร  2. คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายทางกวางและทางแคบ ๆ คุณภาพชีวิตการทํางานใน

ความหมายท่ีกวางหมายถึง คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและบริการ

ความกาวหนาในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอยางแคบ คือ ผลท่ีมีตอคนงานซ่ึง
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หมายถึง การไดรับการพิจารณาเปนพิเศษสําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตของแตละบุคคลและการ

มีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลตอสภาพการทํางานดวย 

สุพรรณี ไทยประดิษฐ (2546) ไดเสนอแนวคิดไว 8 ประการ คือ 1.คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและ

เพียงพอ 2.สภาพแวดลอมและความปลอดภัย 3.การใหผูปฏิบัติงานไดฝกฝนความสามารถ 4.สงเสริม

ความกาวหนาและความม่ันคง 5.สงเสริมดานสังคมของผูปฏิบัติงาน 6.ลักษณะงานมีความยุติธรรม 7.

ความสมดุลระหวางชีวิตในการทํางานโดยรวม 8.ลักษณะงานเก่ียวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง  

กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน สามารถกําหนดกรอบของ

การศึกษาเก่ียวกับปญหาและแนวทางการแกไขการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ

บัตรกดเงินสด ไดดังนี้ 
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   ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

             การศึกษาในครั้งนี้จะกําหนดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมจาก

สูตร Yamane (1967) จํานวนตัวอยางท่ีควรนํามาใชในการศึกษาเทากับ 293 ตัวอยาง ใชวิธีการเลือก

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง

เฉพาะตัวแทนอิสระท่ีสังกัด ธนาคารออมสินฝายบริหารการขาย ในระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน

สิงหาคม 2562  ประชากรท่ีใชในงานคนควาอิสระครั้งนี้คือ ตัวแทนขายอิสระท่ีสังกัด ธนาคารออมสิน

ฝายบริหารการขาย จํานวนท้ังสิ้น 1103 คน 

ปจจัยในการปฏิบัติงาน 

1.ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

2.โอกาสและความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน 

3.นโยบายและการบริหารงาน 

4.ความสัมพันธตอหัวหนางาน 

5.ความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน 

6.ป จจั ยด านผลตอบแทนและ

สวัสดิการ 

 แนวทางแกไขท่ีจะทําใหตัวแทน

ขายอิสระของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน 

1.หากผลตอบแทนและสวัสดิการ

ขององคกรเ พ่ิมมากข้ึนจะทําให

จํานวนตัวแทนขายอิสระเพ่ิมมากข้ึน 

2.องคกรสามารถปรับตัวเพ่ือรับรู

ป ญหาและคว ามต อ ง ก า ร ข อ ง

ตัวแทนขายอิสระจะทําใหตัวแทน

ขายอิสระไมมองหาองคกรใหม 

3.หนาท่ีและปริมาณงานสมดุลกับ

ผลตอบแทนและสวัสดิการของ

ตัวแทนขายอิสระ 

1.เพศ  

2.อายุ 

3.ระดับการศึกษา 

4.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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เครื่องมือทีใชในการศึกษา  

งานนี้เปนการคนควาอิสระเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขการ

ลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดและเพ่ือใหแบบสอบถามครอบคลุม

วัตถุประสงคของงานคนควาอิสระ  

วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

         ในการวิเคราะหขอมูลเรื่อง ปญหาและแนวทางการแกไขการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระ

บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ซ่ึงกําหนดระดับความเชื่อม่ันไวท่ี 95%  

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

สําหรับอธิบายลักษณะทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง คือเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน  ทําใหทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของขอมูลสถิติท่ีใช และอธิบายถึงระดับความ

คิดเห็นแนวทางแกไขท่ีจะทําใหตัวแทนขายอิสระของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน โดยศึกษาและนําเสนอใน

รูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี(Frequency) คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชอธิบายความถ่ีและรอย

ละของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามในสวนของปจจัยดานประชากรศาสตร สวนคาเฉลี่ย (Mean) และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายคาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูลท่ีได

จากแบบสอบถามในสวนของความคิดเห็นตอสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการลดลงของตัวแทนขายอิสระ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ดวยเหตุการณศึกษาครั้งนี้เก่ียวกับตัวแทนขายอิสระ ผูวิจัยจึงไดใชการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงการสัมภาษณเชิงลึกในการศึกษาครั้งนี้จะดําเนินการกับตัวแทนขาย

อิสระท่ีทํางานมากกวา 1 ป โดยผูศึกษาตองการใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็น ใหคําอธิบาย

รายละเอียดเก่ียวกับปญหาและแนวทางการแกไขการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ

บัตรกดเงินสดมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง    
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1.ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดท่ีทํางานมากกวา 1 ป   

2.หัวหนาหนวยงานและพนักงานผูรับผิดชอบเก่ียวกับตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด 

ประเด็นท่ีศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลท่ีเก่ียวของดวยเทคนิคการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ซ่ึงใช คําถามแบบไมมีโครงสราง (Non-Structure 

Interview) เปนเครื่องมือโดยทํารายการประเด็นท่ีจะสัมภาษณเปนคําถามแบบปลายเปดไวท้ังหมด  

กลุมท่ี 1 สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลสาเหตุของปญหาการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระ

บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางคิดวาปญหาและอุปสรรคของตัวแทนขายอิสระเกิดจาก

การแขงขันของธนาคารพาณิชยสูงข้ึนตัวแทนขายอิสระไมมีฐานเงินเดือน ท้ังในเรื่องการหาลูกคา ทําให

การหาลูกคายากข้ึนสงเอกสารไปแลวลูกคา ไมผานเกณฑ อีกท้ังยังมีเรื่องการแขงขันในเรื่องการให

คาตอบแทนท่ีมากกวาทําใหตัวแทนขายอิสระเลือกไปทําใหกับธนาคารท่ีอ่ืน ๆ  และการออกโปรโมชั่นท่ี

ดีกวาของธนาคารพาณิชยอ่ืน  กลุมตัวอยางคิดวา คาตอบแทนท่ีไดรับไมเพียงพอ มีคาใชจายแฝงเยอะ 

เชน คาเดินทาง คาทางดวน ของแจกท่ีใหกับลูกคา คาอาหาร คาใชจายในการทํางาน ซ่ึงทําใหไมพอกับ

การดํารงชีวิตในแตละเดือน  กลุมตัวอยางคิดวาการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระเกิดจากปญหา

สภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดทําใหขายบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดไดไมเปนไปตามเปาหมายทําให

รายไดท่ีไดรับในแตเดือนนอยลงและไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต  วิธีชวยแกไขปญหาคือการเพ่ิม

คาตอบแทนใหมากข้ึนเพ่ือเปนแรงจูงใจใหคนอ่ืน ๆ มาสมัครเปนตัวแทนขายอิสระ จัดโปรโมชั่นและทํา

การตลาดใหสามารถขายบัตรไดมากข้ึน 

กลุมท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการแกไขและสาเหตุท่ีทําใหจํานวนตัวแทนขาย

อิสระลดลง ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางคิดวาตองวางกลยุทธทางการตลาดใหเนนกลุมเปาหมาย

ท่ีชัดเจน ออกโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดลูกคาท้ังกลุมวัยทํางานและวัยเกษียณเพ่ิมแรงจูงใจในการขายดวยการ

เพ่ิมคาตอบแทน อบรมและพัฒนาศักยภาพใหกับตัวแทนขายอิสระเพ่ือเพ่ิมทักษะในการขายและเขา

ใจความตองการของลูกคาในทุกไตรมาส กลุมตัวอยางคิดวาสาเหตุท่ีทําใหตัวแทนขายอิสระลดลงก็คือ

รายไดท่ีไมเพียงพอ การขายบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดท่ีไมตรงตามเปาหมายทําใหไดผลตอบแทน

นอย คูแขงทางธุรกิจท่ีใหคาตอบแทนท่ีสูงกวาทําใหตัวแทนขายอิสระโยกยายงานไปทําใหกับท่ีอ่ืน ๆ 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 170 คน 

(รอยละ 58) มีอายุ 25 - 30 ป จํานวน 84 คน (รอยละ 28.7) มีระดับวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญา

ตรี จํานวน 189 คน (รอยละ 64.5) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1- 5 ป จํานวน 114 คน (รอยละ 

38.9)  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน15,000-30,000 บาท จํานวน 163 คน (รอยละ 55.6) 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลดลงของตัวแทนขายอิสระซ่ึง

เปนแนวทางแกไขท่ีจะทําใหตัวแทนขายอิสระของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน โดยรวมอยูในระดับมาก(x� 

=20.13,S.D.= 3.982)  เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา  หากผลตอบแทนและสวัสดิการขององคกร

เพ่ิมมากข้ึนจะทําใหจํานวนตัวแทนขายอิสระเพ่ิมมากข้ึน (x�=4.23,S.D.= 0.690)  องคกรสามารถ

ปรับตัวเพ่ือรับรูปญหาและความตองการของตัวแทนขายอิสระจะทําใหตัวแทนขายอิสระไมมองหา

องคกรใหม (x�=4.01,S.D.= 0.726)  หากทานไดรับโอกาสท่ีจะเรียนรูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพตัวเองมาก

ยิ่งข้ึนสงผลใหทานมียอดขายเพ่ิมข้ึน (x�=4.00,S.D.= 0.834)  สภาพแวดลอมท่ีทํางานมีสวนเก่ียวของกับ

การคงอยูของตัวแทนขายอิสระ  (x�=3.98,S.D.= 0.846)   และหนาท่ีและปริมาณงานสมดุลกับ

ผลตอบแทนและสวัสดิการของตัวแทนขายอิสระ  (x�=3.91,S.D.= 0.886)  ตามลําดับ 

ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานโอกาสและ

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ปจจัยดานความสัมพันธตอ

หัวหนางาน ปจจัยดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน เปนปญหาและอุปสรรคในการทํางานของตัวแทน

ขายอิสระ  เพราะงานท่ีรับผิดชอบนั้นตองมีความอดทน ใชความพยายามในการหาลูกคาใหไดจํานวน

มาก หัวหนางานมีสวนในการให Feedbackและคําแนะนําเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติเพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน

ไดดีข้ึน สภาพแวดลอมท่ีดีท่ีมีผลตอภาวะท่ีเก่ียวกับจิตวิทยาสังคม 

ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ เปนแนวทางแกไขท่ีจะทําใหตัวแทนขายอิสระของ

ธนาคารเพ่ิมมากข้ึน ตัวแทนขายอิสระไมมีฐานเงินเดือน หากผลตอบแทนและสวัสดิการขององคกรเพ่ิม

มากข้ึนจะทําให จํานวนตัวแทนขายอิสระเพ่ิมมากข้ึน คือเพ่ิมคาคอมมิชชั่นใหไดเปอรเซ็นมากข้ึน อาจจะ

ทําใหชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหการมาสมัครเปนตัวแทนขายอิสระเพ่ิมข้ึน สรางเปาหมายของผลตอบแทนและ
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แรงจูงใจ ถาทําไดก็จะใหผลตอบแทนตามเปา การอบรมวิธีการขาย วางกลยุทธทางการตลาด มุงเนน

เปาหมายท่ีชัดเจนท้ังกลุมวัยทํางานและวัยเกษียณ เพ่ือใหตัวแทนขายมีกลุมลูกคาท่ีชัดเจน   

สาเหตุและปญหาท่ีมีผลทําใหตัวแทนขายอิสระเลือกเปนตัวแทนขายใหกับธนาคารอ่ืน 

คาตอบแทนท่ีไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางานทําใหคนอยากทํา

อาชีพนี้ลดนอยลง การแขงขันของธนาคารพาณิชยคอนขางสูงข้ึน มีคูแขงมากข้ึนทําใหการหาลูกคายาก

ข้ึน 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยเรื่องปญหาและแนวทางการแกไขการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระบัตร

เครดิตและบัตรกดเงินสดตามท่ีไดกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถนําขอสรุปมาอภิปรายผลตามแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดดังนี้ 

จากผลการวิจัยท่ีพบวาปจจัยในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับแนวทางแกไขท่ีจะ

ทําใหตัวแทนขายอิสระของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา 

ดํารงสกุลวงษ (2557) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรม

ฟอกหนัง  กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการลดลงของตัวแทน

ขายอิสระ ไดแก ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการคือ  คาตอบแทน ปจจัยจูงใจภายในตัวบุคคล คือ 

ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของกับงาน คือ ดานนโยบายและ

การบริหารงาน นอกจากนั้นผลงานวิจัยนี้ยังมีขอคนพบท่ีสอดคลองกับ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) 

ท่ีพบวาปจจัยท่ีสงผลตอแนวโนมความตองการลาออกและการลดลงของตัวแทนขายอิสระ ท่ีสําคัญ คือ 

ดานเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืน ลักษณะงาน สวัสดิการ และการพัฒนาความรูในงาน  

นอกจากนั้นผลการวจิัยนี้ท่ีพบวาปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน, ดานลักษณะของงานท่ี

ปฏิบัติ, ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับแนวทางแกไขท่ีจะทําให

ตัวแทนขายอิสระของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ ผจญ เฉลิมสาร (2555)  คุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงานเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอคุณภาพชีวิต ท้ังคาจาง ชั่วโมงการทํางาน 

สภาพแวดลอมการทํางานท้ังหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน ผลประโยชนและบริการความกาวหนาในการ

ทํางาน ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ซ่ึงสอดคลองกับ สุพรรณี ไทยประดิษฐ (2546) 
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คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอและผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไดรับอยางยุติธรรมกับการมีชีวิตอยูไดใน

สังคมโดยท่ัวไป  สงเสริมความกาวหนาและความม่ันคง ใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาและม่ันคงรวมถึง

เปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงานลักษณะงานตองมีความยุติธรรม 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงแนวทางการแกไขการลดลงของจํานวนตัวแทนขายอิสระบัตร

เครดิตและบัตรกดเงินสด  ผูศึกษาขอสรุปขอเสนอแนะตอธนาคารออมสิน ฝายบริหารการขาย 

1. ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานควรใสใจผูใตบังคับบัญชา

ใหมากข้ึน รวมท้ังรับฟงปญหาของผูใตบังคับบัญชา และใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ

อยางเทาเทียมกันกับพนักงานในทุก ๆ ระดับ นอกจากนั้นหัวหนางานควรเปดโอกาสใหพนักงาน 

ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการทํางาน  

2. ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน การไดสิ่งตอบแทนจากความสามารถใน

การทํางานของพนักงาน ความกาวหนาในการทํางาน เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการรับรูการ

สนับสนุนจากองคกรโดยสิ่งเหลานี้ทําใหพนักงานรูสึกวาองคกรเห็นคุณคา ใหความสําคัญและ

พนักงานไดรับการดูแลเอาใจใสท่ีดีจากองคกร 
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การรับรูคุณคาตราสินคาและผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน 

ที่สงผลตอการตัดสินใจซือ้เสื้อผา: กรณีศึกษา ตราสินคายูนิโคล 

Perception of brand equity and influencer on social media which 

effect clothing purchasing decision: A case study of Uniqlo 

 

ตาริกา รังษีวงค0 1 และลัดดาวัลย เลขมาศ1

2 

Tarika Rangseewong1 and Laddawan Lekmat2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธการรับรูคุณคาตราสินคา และผูทรงอิทธิพล

ทางความคิดบนสื่อออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยาง ผูท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป เคยซ้ือสินคาตรายูนิโคล และอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 385 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม นําไปวิเคราะหผลทางสถิติ หาคาการ

แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการ

วิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา การรับรูคุณคาตราสินคามี 2 ดาน ท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล คือ ดานการรับรูถึงคุณภาพ และดานความภักดีตอตราสินคามี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรายูนิโคล ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 และผูทรงอิทธิพลทางความคิดบน

สื่อออนไลนไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรายูนิโคล 

  

คําสําคัญ: คุณคาตราสินคา, ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน, ตราสินคายูนิโคล 
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Abstract 

This research aims to study the relation of brand equity and influencer on social 

media which affect customer’s decision of purchasing Uniqlo’s clothing in Bangkok. The 

sample group was 3 85  people aged above 1 5  years old who bought Uniqlo’s clothing 

and live in Bangkok. The method of data collection is asking sample group to fill out the 

questionnaire. Then the result was analyzed to find out statistic including frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The result shown 

that there are 2 terms of perception of brand equity which affect customer’s decision of 

purchasing Uniqlo clothing which are quality awareness and brand loyalty, affecting 

purchasing decision at the significant level 0.001 and influencer on social media has no 

effect to customer’s decision of purchasing Uniqlo’s clothing. 

  

Keywords: Brand Equity, Influencer on Social Media, Uniqlo Brand 

 

บทนํา 

ยูนิโคล (Uniqlo) เปนตราสินคาเสื้อผาเครื่องแตงกายของประเทศญ่ีปุน เติบโตอยางรวดเร็ว

ภายในเวลา 8 ป ผลประกอบการในไทยเพ่ิมข้ึนทุกปอยางตอเนื่อง ป พ.ศ. 2559 มีรายได 6,889 ลาน

บาท ในป พ.ศ. 2560 มีรายได 8,828 ลานบาท ป พ.ศ. 2561 มีรายได 10,168 ลานบาท (กระทรวง

พาณิชย, 2562) มีการสรางนวัตกรรมใหม ๆ อยูเสมอ ออกแบบสินคาใหดูมีเอกลักษณเฉพาะ เชน เสื้อ

ยืดลายกราฟก ท่ีไดรวมกับศิลปนท่ีอยูในวงการภาพยนตร วงการออกแบบ การตูน และเกม (Fast 

Retailing, 2019) ซ่ึงหนึ่งในความสําเร็จ คือ การท่ีบริษัทใหความสําคัญการรับรูคุณคาตราสินคา สราง

ภาพลักษณ เพ่ือสรางความแตกตางใหกับสินคา จนเกิดเปนความไดเปรียบในการทําธุรกิจ และสามารถ

จูงใจใหผูบริโภคซ้ือสินคาได 

การใชผูทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) เปนอีกหนึ่งเครื่องมือท่ีใชสําหรับทําการตลาด

ผานสื่อออนไลน ซ่ึงวิธีนี้จะชวยเพ่ิมความนาเชื่อถือตอเนื้อหาท่ีโฆษณา และนําไปสูการตัดสินใจซ้ือสินคา 

(ธนาคารกรุงเทพ, 2562) การทําการตลาดผานผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน ใชผูมีเสียงใน

วงการ นักแสดง นักรอง ผูท่ีมีผูติดตามบนโลกโซเซียลในจํานวนมาก ทําใหผูบริโภคเชื่อในขอมูลแลวนํา
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ขอมูลท่ีไดไปใชในการตัดสินใจซ้ือ งานวิจัยของ Nielsen Global Online Consumer Survey พบวา มี

คนจํานวน 70% เชื่อถือขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นบนสื่อออนไลน (เจือจันทน มูลขํา และคณะ, 2555) 

พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณแลวอยูท่ีประมาณ 10 ชั่วโมงตอวัน 

(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2561) ยูนิโคลไดทําการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน เชน 

Website Facebook Instagram และLine (ชายวิทย เขียวนาวาวงศษา, 2558) การใชผูทรงอิทธิพล

ทางความคิดบนสื่อออนไลนในการโฆษณาผานชองทางออนไลน เม่ือผูบริโภครับสื่อผานสื่อสังคมออนไลน

โดยมีผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนเปนผูนําเสนอเนื้อหาจะสงผลตอความเชื่อ และสงผลให

เกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา (รัฐญา มหาสมุทร, 2559) 

ตราสินคายูนิโคลนั้นก็มีการพัฒนาสินคา สรางเอกลักษณใหกับตัวสินคาของตัวเองอยูเสมอ และ

มียอดขายเติบโตอยางชัดเจน พฤติกรรมผูท่ีบริโภคสมัยนี้รับสื่อจากสังคมออนไลนมากข้ึน และเชื่อถือใน

ขอมูลท่ีผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนโฆษณา อาจเปนเหตุผลท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาตรายูนิโคล อีกท้ังยังไมพบงานวิจัยใดท่ีศึกษาเก่ียวกับการรับรูคุณคาตราสินคา และผูทรง

อิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ดังนั้น ใน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความสัมพันธระหวางตัวแปรของการรับรูคุณคาตราสินคา และ

ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ซ่ึงสามารถ

นําขอมูลวิจัยท่ีไดไปพัฒนาใหเกิดองคความรูใหม จากแนวคิดเดิมท่ีมีอยู นําไปสรางแผนกลยุทธทาง

การตลาด และนําไปปรับใชกับธุรกิจท่ีเหมือนกันหรือธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

1 . เ พ่ือศึกษาการรับรู คุณคาตราสินคาท่ีผลมีตอสินคาเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนท่ีมีผลตอสินคาเสื้อผาตราสินคายูนิโคล 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคลของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธการรับรูคุณคาตราสินคาและผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อ

ออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
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คุณคาตราสินคา 

Aaker (1991 อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน, 2541) ใหความหมายวา คุณคาตราสินคา (Brand 

Equity) คือ มูลคาของตราสินคา มีองประกอบ 5 องคประกอบ แตละองคประกอบเปนสวนในการสราง

มูลคาใหแกบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การรูจักตราสินคา (Brand Awareness) คือ การท่ีผูบริโภคสามารถจดจําชื่อตราสินคาได 

คุนเคยกับตราสินคา ระลึกถึงตราสินคา ทําใหสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหากตองการท่ีจะซ้ือสินคา 

2. การรับรูถึงคุณภาพ (Perceived Quality) คือ การท่ีผูบริโภครับรูถึงคุณภาพสินคาของตรา

สินคา จะทําใหดูเหนือกวาตราสินคาอ่ืน ๆ เปนสิ่งท่ีผูบริโภครับรูไดถึงความแตกตาง เม่ือรับรูไดถึงความ

แตกตางจะทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน 

3. ความสัมพันธกับตราสินคา (Brand Association) คือ การเชื่อมโยงระหวางสินคากับความ

ทรงจําของผูบริโภค ซ่ึงจะทําใหเกิดทัศนคติ จนทําใหเกิดเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินคา   

4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) คือ การท่ีผูบริโภคแสดงถึงความเหนี่ยวแนน และ

ความพึงพอใจในตราสินคา จะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาซํ้าได ถาหากผูบริโภคเกิดความภักดีตอ

ตราสินคาสูงจะทําใหเกิดการแนะนําใหกับคนรอบขางดวย 

5. สินทรัพยของตราสินคาอ่ืน ๆ (Other Proprietary Brand Assets) คือ สินทรัพยของตรา

สินคา เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา เปนตน สินทรัพยประเภทอ่ืน ๆ เปนหนึ่งในองคประกอบของ

คุณคาตราสินคา และสามารถท่ีจะปกปองตราสินคาจากคูแขงได  

จากงานวิจัยท่ีผานมา เรื่องคุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อกีฬาภายใตตราสินคา 

Under Armour ในเขตกรุงเทพ ของ ศิวกร ดําแจม (2562) และวิจัยของศศินภา เลาหสินณรงค (2557) 

ท่ีศึกษาเรื่อง คุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมแท โดยใช

แบบสอบถามในการเก็บขอมูล จากงานวิจัย 2 งานขางตน พบวา คุณคาตราสินคาท้ัง 4 ดาน ไดแก การ

รูจักตราสินคา การรับรูถึงคุณภาพ ความสัมพันธกับตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา สงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา แตงานวิจัยของ พัชริตา สุภาพันธ (2557) ท่ีไดศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาและ

บุคลิกภาพของตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
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ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล พบวา คุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ยกเวนดานการรับรูถึง

คุณภาพ ความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณคาตราสินคาในแตละดานและการตัดสินใจซ้ือสินคา ยังมีความ

ไมแนชัด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงตองการท่ีจะศึกษาคุณคาตราสินคาท้ัง 4 ดาน ไดแก 1. การรูจักตรา

สินคา 2. การรับรูถึงคุณภาพ 3. ความสัมพันธกับตราสินคา  4. ความภักดีตอตราสินคา ท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคลหรือไมอยางไร 

ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน 

ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนถือวาเปนกลุมอางอิงทางออมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภค โดย Lam Hair and McDanial (2011) ใหความหมายวา กลุมอางอิงทางออม คือ กลุมท่ี

ไมมีความสัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง เปนกลุมท่ีผูบริโภคตองการอยากไปมีสวนรวม สงผลตอความคิด 

ความเชื่อ ทัศนคติ ทําใหตัดสินใจซ้ือได โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส องคกรมหาชน 

(2562) แบงกลุม ผูทรงอิทธิพลางความคิดบนสื่อออนไลน เปน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 

1. Macro Influencer คือ กลุมคนท่ีมีจํานวนผูท่ีติดตามมากกวา 100,000 คน กลุมนี้มีคาจาง

สูง สามารถกระจายขอมูลออกไปในวงกวางได เปนผูนํากระแสตาง ๆ จะเนนทํางานกับตราสินคาท่ีมี

ชื่อเสียงโดยสวนมาก เชน เซเลบบริตี้ ดารา นักรอง เปนตน  

2. Micro Influencer คือ กลุมคนท่ีมียอดผูติดตามอยูท่ีประมาณ 2,000-50,000 คน กลุมนี้มี

คาจางท่ีไมสูงมาก หากเทียบกับ Macro Influencer กระจายขอมูลไมไดกวางมาก แตสรางการมีสวน

รวมกับผูติดตามไดดี มีความนาเชื่อถือสูง 

จากงานวิจัย เรื่องการรับรูตราสินคาและผูมีอิทธิพลตอตราสินคาบนสื่อออนไลนสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางเกาหลี ของอาทิตยา ดาวประทีป (2559) และงานวิจัยของ ลดาอําไพ ก้ิมแกว 

(2560) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทวีดีโอผานผูมี

อิทธิพลบนสังคมออนไลน ซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล พบวา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อ

ออนไลนท้ัง 2 กลุม ไดแก Macro Influencer และ Micro Influencer สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา 

แตงานวิจัยของชัญญาภรณ แสงตะโก (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ Micro-Influencer ตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา High Involvement ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล โดยใชวิธีสนทนาแบบกลุม พบวา 

ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนท้ังสองกลุมไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงยังมีความ
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คลุมเครือระหวางตัวแปรผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน และการตัดสินใจซ้ือสินคา จึงทําให

การศึกษาครั้งนี้ตองการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน 

กลุม Macro Influencer และกลุม Micro Influencer ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาตราสินคายูนิโคล

หรือไมอยางไร 

การตัดสินใจซ้ือ 

Kotler (2000 อางถึงใน พัชริตา สุภาพันธ, 2557) ใหความหมาย การตัดสินใจซ้ือ คือ การท่ี

ผูบริโภคเลือกซ้ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดจากปจจัยภายใน เชน การรับรู ทัศนคติ เปนตน แตละบุคคลมีปจจัย

แตกตางกัน โดยกระบวนการตัดสินใจซ้ือแบงเปน 5 ข้ันตอน (Kotler and Keller, 2016) ไดแก 1. การ

ตระหนักถึงความตองการ 2. การสืบคนขอมูล 3. การประเมินทางเลือก 4. การตัดสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

จากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวาความสัมพันธระหวางการ

รับรูคุณคาตราสินคา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน กับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิ

โคล ยังมีความไมแนชัด อีกท้ังยังไมมีงานวิจัยใดท่ีศึกษาความสัมพันธของตัวแปรขางตนท่ีกลาวมากับ

เสื้อผาตราสินคายูนิโคล จึงไดกรอบแนวคิดและสมมุติฐานในการศึกษาดังนี้ 

ตัวแปรตน                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

H1 : การรับรูคุณคาตราสินคา  

H1a : ดานการรูจักตราสินคา  

H1b : ดานการรับรูถึงคุณภาพ  

H1c : ดานความสัมพันธกับตราสินคา  

H1d : ดานความภักดีตอตราสินคา  

 

การตัดสินใจซ้ือ 

เสื้อผาตราสินคายูนิโคล 

H2 : ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน 

H2a : กลุม Macro Influencer 

H2b : กลุม Micro Influencer 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร คือ ผูท่ีเคยซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล มีอายุ 15 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร และกลุมตัวอยาง จํานวน 385 ตัวอยาง ไดจากสูตรการหากลุมตัวอยางแบบไมทราบ

จํานวนประชากรของคอแครน (W.G. Cochran) ยึดระดับคาความเชื่อม่ันท่ี 95% มีระดับความ

คลาดเคลื่อน ± 5% และสัดสวนของประชากรท่ีสนใจอยูท่ี 50% (ประสพชัย พสุนนท, 2555) 

วิธีการการสุมตัวอยาง  

งานวิจัยนี้ใชการสุมแบบหลายข้ันตอน โดยเริ่มจาก การสุมตัวอยางแบบงาย โดยเลือกจับฉลาก

เลือกรานยูนิโคลเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 สาขา ไดแก 1. สาขา เซ็นทรัลเวิลด                        2. 

สาขา เดอะมอลลบางกะป 3. สาขา เซ็นทรัลพระราม9 4. สาขา เซ็นทรัลปนเกลา 5. สาขา เซ็นทรัล

ลาดพราว ลําดับตอมาทําการสุมแบบโควตา กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละสาขาใหเทากัน 

จํานวน 77 ตัวอยาง รวมท้ังหมด 385 ตัวอยาง และการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก แจกแบบสอบถาม

ในบริเวณใกลเคียง 5 สาขาขางตน พรอมท้ังสอบถามกอนวาเคยซ้ือสินคาตราสินคายูนิโคล และมีอายุ 15 

ปข้ึนไป หากผานเง่ือนไขท่ีกําหนดจึงทําการแจกแบบสอบถาม 

วิธีการเก็บขอมูล 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บ

ขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีคําถามท้ังหมด 5 สวน ไดแก 1. ประชากรศาสตร 

2. พฤติกรรมของผูบริโภค 3. การรับรูคุณคาตราสินคา 4. ผูมีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน 5. การ

ตัดสินใจซ้ือสินคาเสื้อผาตราสินคายูนิโคล  

2. การตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบความถูกตองของขอคําถามตามท่ีไดออกแบบไวมีความ

สอดคลองกับทฤษฎี แนวคิด และตรงตามจุดประสงค ทดสอบเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 40 ตัวอยาง 

เพ่ือทดสอบความเขาใจในภาษา และปรับปรุงใหขอคําถามมีความสมบูรณมากข้ึน หลังจากนั้นตรวจสอบ

ถามนาเชื่อถือดวยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient พบวา คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาล
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มากกวาเทากับ 0.7 หมายความวา แบบสอบถามนี้มีคุณภาพ สามารถนําไปเก็บแบบสอบถามได 

(Nunnally, 1978 อางถึงใน พัชริตา สุภาพันธ, 2557) 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชการแจกแจงความถ่ี และแสดงคารอยละ สําหรับขอมูลประชากรศาสตร 

และขอมูลพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผล 

สําหรับขอมูลการรับรูคุณคาตราสินคา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน และการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผาตราสินคายูนิโคล 

2. สถิติเชิงอนุมาน ใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคุณ สําหรับการหาความสัมพันธระหวางตัว

แปรการรับรูคุณคาตราสินคา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน กับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรา

สินคายูนิโคล 

สรุปผลการวิจัย 

ดานประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 385 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 225 คน คิด

เปน 58.4% อายุระหวาง 15-24 ป 125 คน คิดเปน 32.5% การศึกษาปริญญาตรี 256 คน คิดเปน 

66.5% อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 124 คน คิดเปน 32.2% และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-

30,000 บาท 148 คน คิดเปน 38.4% 

ดานพฤติกรรม พบวา สวนใหญบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือเสื้อผาตรายูนิโคลคือ ตัวเอง 300 คน 

คิดเปน 77.9%  ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตรายูนิโคล 1 ครั้ง/เดือน 303 คน คิดเปน 78.7%  งบประมาณ

การซ้ือเสื้อผาตรายูนิโคลตอเดือน 500-1,500 บาท 232 คน คิดเปน 60.3% ชองทางการซ้ือเสื้อผาตรายู

นิโคลคือ หางสรรพสินคา 357 คน คิดเปน 92.7% รูปแบบการชําระเงินคือ เงินสด 218 คน คิดเปน 

56.8% ประเภทสินคาท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ เสื้อ 255 คน คิดเปน 66.2% 

การรับรูคุณคาตราสินคา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน การตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรา

สินคายูนิโคล สรุปไวในตารางท่ี 1 และผลการวเิคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ สรุปไวในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 : คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบความเชื่อม่ัน และการแปรผลของตัวแปรการ

รับรูคุณคาตราสินคา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน และการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิ

โคล 
ตัวแปร คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Item-to-Total การแปรผล 

การรบัรูคณุคาตราสนิคา ดานการรูจักตราสินคาคา 3.75 0.70 Cronbach’s Alpha 

เทากบั 0.76 

รับรูมาก 

- จดจําตราสินคายูนิโคลไดดี 4.05 0.86 0.59 รับรูมาก 

- คุนเคยกับตราสินคายูนิโคลมากกวาตราสินคาอื่น 3.85 0.97 0.58 รับรูมาก 

- ตราสินคายูนิโคลไดรับความนิยมและยอมรับ 3.91 0.84 0.58 รับรูมาก 

- รูทันที หากเห็น แบบ ทรง สี ของสินคายูนิโคล  3.48 1.03 0.48 รับรูมาก 

การรบัรูคณุคาตราสนิคา ดานการรบัรูถึงคณุภาพ 3.86 0.59 Cronbach’s Alpha 

เทากบั 0.80 

รับรูมาก 

- สินคาตรายูนิโคลมีคุณภาพท่ีดี 4.06 0.71 0.63 รับรูมาก 

- สินคาตรายูนิโคลมีคุณภาพดีกวาตราสินคาอื่น ๆ 3.61 0.77 0.60 รับรูมาก 

- สินคาตรายูนิโคลตัดเย็บและประณีตกวาตราสินคาอื่น ๆ 3.67 0.76 0.66 รับรูมาก 

- สินคาตรายูนิโคลมีความนาเช่ือถือ 4.10 0.75 0.56 รับรูมาก 

การรบัรูคณุคาตราสนิคา ดานความสัมพันธกบัตราสินคา 3.80 0.67 Cronbach’s Alpha 

เทากบั 0.82 

รับรูมาก 

- สินคาตรายูนิโคลมีเอกลักษณมากกวาตราสินคาอื่น ๆ 3.66 0.85 0.60 รับรูมาก 

- ช่ืนชอบภาพลักษณของตราสินคาตรายูนิโคล 3.80 0.86 0.71 รับรูมาก 

- สินคายูนิโคลชวยเสริมบุคลิภาพใหดูดี 3.79 0.86 0.62 รับรูมาก 

- ช่ืนชอบและไววางใจตราสินคายูนิโคล 3.96 0.79 0.66 รับรูมาก 

การรบัรูคณุคาตราสนิคา ความภักดตีอตราสนิคา 3.56 0.69 Cronbach’s Alpha 

เทากบั 0.83 

รับรูมาก 

- หากมีตราสินคาใหม ๆ เกิดข้ึน ยังคงซื้อสินคาตรายูนิโคล 3.80 0.83 0.65 รับรูมาก 

- หากมีตราสินคาอื่น ๆ ลดราคา ยังคงซื้อสินคาตรายูนิโคล 3.30 0.98 0.58 รับรูปานกลาง 

- ชอบตราสินคายูนิโคลมากกวาตราสินคาอื่น ๆ 3.38 0.87 0.70 รับรูปานกลาง 

- แนะนําสินคายูนิโคลใหคนรูจัก 3.66 0.88 0.63 รับรูมาก 

- พอใจและภูมิใจท่ีเปนเจาของสินคาตครายูนิโคล 3.67 0.87 0.59 รับรูมาก 

ผูทรงอิทธพิลทางความคดิบนสื่อออนไลน กลุม Macro Influencer 2.93 0.98 Cronbach’s Alpha 

เทากบั 0.90 

เฉยๆ 

- รับชมเน้ือหาโฆษณาของตราสินคายูนิโคล ผาน Celebrities (ดารา นักรอง นักแสดง) 3.09 1.09 0.73 เฉยๆ 

- รูจักตราสินคาตรายูนิโคลผานโคล ผาน Celebrities (ดารา นักรอง นักแสดง) 2.82 1.18 0.80 เฉยๆ 

- มีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาตรายูนิโคล เมื่อเห็นโฆษณาผาน Celebrities (ดารา นักรอง 

นักแสดง) 

3.06 1.10 0.79 เฉยๆ 

- ซื้อสินคาตรายูนิโคล ท่ีมีการโฆษณาโดย Celebrities (ดารา นักรอง นักแสดง) 2.76 1.12 0.78 เฉยๆ 

ผูทรงอิทธพิลทางความคดิบนสื่อออนไลน กลุม Micro Influencer 2.77 1.03 Cronbach’s Alpha 

เทากบั 0.91 

เฉยๆ 

- เช่ือโฆษณาจากผูทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน (ยูทูบเบอร บล็อคเกอร) มากกวาดารา 2.83 1.08 0.78 เฉยๆ 

- รูจักสินคาใหม ๆ ของยูนิโคล จากผูทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน (ยูทูบเบอร บล็อคเกอร) 2.78 1.15 0.82 เฉยๆ 

- ซื้อสินคาตรายูนิโคลท่ีโฆษณาโดยผูทรงอิทธิพลในสือ่ออนไลน (ยูทูบเบอร บล็อคเกอร) 2.70 1.12 0.85 เฉยๆ 

การตดัสนิใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนโิคล 3.84 0.60 Cronbach’s Alpha 

เทากบั 0.75 

เห็นดวย 

- ซื้อสินคาตรายูนิโคล เมื่อรับสื่อขาวสารจากสื่อตาง ๆ 3.31 0.95 0.28 เฉยๆ 

- เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลายๆ ตราสินคาแลวเลือกซื้อสินคาตรายูนิโคล 3.71 0.85 0.56 เห็นดวย 

- สินคายูนิโคลมีความคุมคากับราคาจึงเลือกซื้อสินคา 4.06 0.79 0.60 เห็นดวย 

- พึงพอใจตอสินคาตรายูนิโคลจึงกลับมาซื้อซ้ํา 4.10 0.77 0.58 เห็นดวย 

- แนะนําตราสินคายูนิโคลใหกับคนรูจัก 3.99 0.88 0.57 เห็นดวย 



 

440 

 

ตารางท่ี 2 : ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 
ตัวแปร B Std. Error Beta t p-value 

Constant 1.47 0.179  8.217 0.000 

การรบัรูคณุคาตราสนิคา      

- ดานการรูจักตราสินคา  0.08 0.051 0.10 1.600 0.110 

- ดานการรับรูถึงคุณภาพ 0.30 0.060 0.29 4.894 0.000*** 

- ดานความสัมพันธกับตราสินคา -0.05 0.062 -0.05 -0.755 0.450 

- ดานความภักดีตอตราสินคา 0.28 0.059 0.33 4.769 0.000*** 

ผูทรงอิทธพิลทางความคดิบนสื่อออนไลน      

- กลุม Macro Influencer -0.01 0.034 -0.01 -0.163 0.871 

- กลุม Micro Influencer 0.04 0.032 0.07 1.206 0.229 

R = 0.593a; R Square = 0.352; Adjusted R Square = 0.341; SEE = 0.484; F = 34.184; p-value = 0.000 

หมายเหตุ : *** หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 0.001 

 

อภิปรายผลและผลการทดสอบสมมติฐาน 

ในการทดสอบสมมุติฐานท่ี H1 : การรับรูคุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรา

สินคายูนิโคล พบวา การรับรูคุณคาตราสินคามี 2 ดานท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล 

คือ ดานการรับรูถึงคุณภาพ และดานความภักดีตอตราสินคา ขัดแยงกับทฤษฎีของ Aaker (1991 อางถึง

ใน ธิติ บุตรรัตน, 2541) ไดกลาววา คุณคาตราสินคามีองคประกอบท้ังหมด 4 ดาน คือ การรูจักตรา

สินคา การรับรูถึงคุณภาพ ความสัมพันธกับตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา หากมีองคประกอบ

ท้ัง 4 ดานนี้จะชวยเพ่ิมมูลคาใหกับบริษัท ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา อีกท้ังยังขัดแยงกับงานวิจัย

ของ ศิวกร ดําแจม (2562) ท่ีศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผากีฬาภายใตตรา

สินคา Under Armour และงานวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค (2557) ศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาท่ี

สงผลการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมแท ท้ังสองงานนี้พบวาท้ัง 4 ดาน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา 

แตในงานวิจัยของ พัชริตา สุภาพันธ (2557) ท่ีศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาและบุคลิกภาพของตราสินคาท่ี

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา พบวา ไมทุกดานท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงในงานนี้

สนับสนุนงานวิจัยท่ีศึกษา แตมีความขัดแยงดานการรับรูถึงคุณภาพ สรุปไดวา คุณคาตราสินคาในแตละ

ดานจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาข้ึนกับบริบทของธุรกิจท่ีแตกตางกัน และไดอธิบายรายละเอียด

ท้ังหมดดังตอไป 

จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี H1a พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาดานการรูจักตราสินคา               

“ไมสง”ผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ขัดแยงกับงานวิจัยของ พัช

ริตา สุภาพันธ (2557) ท่ีพบวา ดานการรูจักตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา เนื่องจากยูนิ

โคลเปนสินคาท่ีไมไดมีเอกลักษณท่ีโดดเดนมากเม่ือเทียบกับรองเทากีฬาท่ีมีเอกลักษณชัดเจน อีกท้ังยัง
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ขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิวกร ดําแจม (2562) ท่ีพบวา การรูจักตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อ

กีฬา Under Armour เนื่องจาก สนิคาตรา Under Armour มีตราสินคาอยูบนสินคาทําใหผูบริโภคจดจํา

ตราสินคาไดดีกวาสินคาตรายูนิโคลท่ีไมมีตราสินคาอยูบนสินคา และขัดแยงกับงานวิจัยของ ศศินภา 

เลาหสินณรงค (2557) ท่ีพบวา การรูจักตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมแท 

เนื่องจาก งานวิจัยนี้ไดศึกษาสินคาแบรนดเนมแทซ่ึงจะครอบคลุมไปถึงสินคาแบรนดเนมมีราคาสูง สวน

ใหญสินคาประเภทนี้มักจะมีเอกลักษณของสินคาท่ีชัดเจน  

จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี H1b พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาดานการรับรูถึงคุณภาพ

“สงผล”ตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค (2557) พบวา การรับรูถึงคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแบ

รนดเนมแท อธิบายวา กลุมตัวอยางรับรูไดถึงคุณภาพของสินคาแบรนดเนมแท ใชวัสดุท่ีมีคุณภาพ มีการ

ตัดเย็บประณีตกวาสินคาอ่ืนทําใหกลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือสินคา อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิ

วกร ดําแจม (2562) พบวา การรับรูถึงคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผากีฬา Under Armour 

เนื่องจากกลุมตัวอยางรับรูไดถึงคุณภาพของสินคาภายหลังจากไดใชสินคาเชนเดียวกับสินคาตรายูนิโคล 

แตขัดแยงกับงานวิจัยของ พัชริตา สุภาพันธ (2557) พบวา การรับรูถึงคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

รองเทากีฬา เนื่องจาก สินคาประเภทรองเทากีฬาผูบริโภคใหความสําคัญกับรูปทรง การออกแบบ 

มากกวาคุณภาพของสินคา ซ่ึงจะแตกตางจากสินคาตรายูนิโคล 

จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี H1c พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาดานความสัมพันธกับตรา

สินคา“ไมสง”ผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ขัดแยงกับงานวิจัย

ของ พัชริตา สุภาพันธ (2557) พบวา ความสัมพันธกับตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา 

เนื่องจากสินคาประเภทรองเทากีฬามีภาพลักษณของแตละแบรนดชัดเจน จึงเกิดการเชื่อมโยงกับ

ความรูสึกไดดีกวาตราสินคายูนิโคล อีกท้ังยังขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิวกร ดําแจม (2562) ท่ีพบวา 

ความสัมพันธกับตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผากีฬาตราสินคา Under Armour เนื่องจาก ตรา

สินคา Under Armour เดนในเรื่องของเสื้อผากีฬาสําหรับออกกําลังกาย จึงเกิดความสัมพันธกับตรา

สินคาในเรื่องการรูจักตราสินคาไดดีกวาสินคาตรายูนิโคลขายเสื้อผาหลากหลายประเภท และยังขัดแยง

กับงานวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค (2557) ในงานวิจัยนี้พบวา ความสัมพันธกับตราสินคาสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมแท เนื่องจาก สินคาประเภทแบรนดเนมแทเปนสินคาท่ีมีราคาสูง 

ผูบริโภคจึงเชื่อมโยงวาชวยเสริมสรางความม่ันใจ และเกิดความภูมิใจเม่ือไดใชสินคา ยูนิโคลนั้นก็เปนแบ
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รนดเนมเชนเดียวกัน แตมีราคาท่ีไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับแบรนดอ่ืน ๆ จึงทําใหผลการศึกษานั้นเกิด

ความขัดแยงกัน               

จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี H1d พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาดานความภักดีตอตราสินคา

“สงผล”ตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 สอดคลองกับงานวิจัยของ 

พัชริตา สุภาพันธ (2557) พบวา ดานความภักดีตอตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา กลุม

ตัวอยางกลับมาซ้ือรองเทากีฬาตราสินคาท่ีใชอยูแมจะมีสินคาใหม ๆ เกิดข้ึน เชนเดียวกับสินคาตรายูนิ

โคล อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวกร ดําแจม (2562) พบวา ดานความภักดีตอตราสินคาสงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผากีฬา Under Armour  กลาวคือ ถามีโอกาสแนะนําสินคาใหกับคนรูจักจะ

แนะนําเสื้อผากีฬา Under Armour เชนเดียวกับสินคาตรายูนิโคล และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิ

นภา เลาหสินณรงค (2557) พบวา ความภักดีตอตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมแท 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจภูมิใจท่ีไดเปนเจาของสินคา      แบรนดเนมแท เชนเดียวกับสินคาตรายูนิ

โคล 

ในการทดสอบสมมุติฐานท่ี H2 : ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล พบวา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนในกลุม Macro 

influencer และ Micro influencer ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ขัดแยงกับ

แนวคิดของ Lam Hair and McDanial (2011) กลาววา กลุมทางออมนั้นจะสงผลตอความคิด ความเชื่อ 

ทัศนคติ ทําใหตัดสินใจซ้ือสินคา อีกท้ังยังขัดแยงกับงานวิจัยของ อาทิตยา ดาวประทีป (2559) ท่ีศึกษาผู

ทรงอิทธิพลทางความคิดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางจากประเทศเกาหลี และงานวิจัยของ ลด

อําไพ ก้ิมแกว (2560) ท่ีศึกษาผลกระทบตอการตั้งใจซ้ือของผูบริโภคจากการรับชมโฆษณาผานสื่อวีดีโอ

ในสังคมออนไลน ท้ังสองงานนี้พบวา Macro Influencer และMicro Influencer สงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสินคา แตงานวิจัยของ ชัญญาภรณ แสงตะโก (2560) ท่ีศึกษา อิทธิพลของ Macro Influencer และ

Micro Influencer ตอการตัดสินใจซ้ือสินคา High Involvement รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคล พบวา ท้ัง 2 

กลุม ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา งานวิจัยนี้สนับสนุนงานวิจัยท่ีศึกษาครั้งนี้ สรุปไดวา ผูทรงอิทธิพล

ทางความคิดบนสื่อออนไลนแตละกลุมนั้นจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาข้ึนอยูกับบริบทของธุรกิจ ได

อธิบายรายละเอียดท้ังหมดดังตอไปนี้ 

จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี H2a พบวา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนกลุม Macro 

influencer“ไมสง”ผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ขัดแยงกับ

งานวิจัยของ อาทิตยา ดาวประทีป (2559) ท่ีพบวา กลุม Macro Influencer สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
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เครื่องสําอางจาก เนื่องจาก กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้รูจักเครื่องสําอางแบรนดตาง ๆ ผานผูทรงอิทธิพล

ทางความคิดบนสื่อออนไลน ตางจากตราสินคายูนิโคล อาจเพราะการทําตลาดผานกลุมตัวอยางนี้ไมมาก

พอ หรือกลุมตัวอยางไมไดรับสื่อผานกลุม Macro Influencer และขัดแยงกับงานวิจัยของ ลดอําไพ ก้ิม

แกว (2560) ท่ีพบวา กลุม Macro Influencer สงผลตอการตั้งใจซ้ือสินคา เนื่องจาก กลุมตัวอยางใน

งานวิจัยนี้รับสื่อโฆษณาผานวีดีโอออนไลนสินคาประเภทอุปโภค เชน สบู ยาสระผม ซ่ึงเปนสินคาคนละ

ประเภทกับสินคาตรายูนิโคล แตอยางไรก็ตามมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาภรณ แสงตะโก 

(2560) ท่ีพบวากลุม Macro Influencer ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา High Involvement 

ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล พบวา Macro Influencer นั้นสงผลใหสินคามีความนาเชื่อถือเทานั้น แต

ยังไมสามารถทําใหกลุมตัวอยางตัดสินซ้ือได จึงสรุปไดวากลุมตัวอยาง และประเภทสินคาท่ีแตกตางกัน 

สงผลใหผลการศึกษามีความแตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี H2b พบวา ผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนกลุม Micro 

influencer“ไมสง”ผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ อาทิตยา ดาวประทีป (2559) ท่ีพบวา กลุม Micro Influencer สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องสําอางจากประเทศเกาหลี เนื่องจากสินคาประเภทเครื่องสําอางใชผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อ

ออนไลนกลุม Micro Influencer ใชเนื้อหาในการสื่อสารท่ีแตกตางกันจากสินคาตรายูนิโคล และขัดแยง

กับงานวิจัยของ ลดอําไพ ก้ิมแกว (2560) ท่ีพบวา กลุม Micro Influencer สงผลตอการตั้งใจซ้ือของ

ผูบริโภค อาจเปนไปไดวาสินคายูนิโคลนั้นไมไดเนนสื่อโฆษณาท่ีเปนกลุม Micro Influencer มากนัก เม่ือ

เทียบกับกลุม Macro Influencer จึงทําใหผลท่ีไดไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ผลการศึกษาในครั้งนี้มี

ความสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาภรณ                 แสงตะโก (2560) ท่ีพบวา กลุม Micro 

Influencer ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา High Involvement ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล 

อธิบายวา กลุม Micro Influencer สงผลตอความม่ันใจ และความพึงพอใจ แตยังไมสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา การตัดสินใจซ้ือสินคานั้นยังคงตองคํานึงถึงอีกหลาย ๆ ปจจัย เชน ราคา คุณภาพ เปน

ตน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

จากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมกอนหนา แลวนํามาใชเปนแนวทางในการสราง

กรอบแนวคิดเพ่ือหาความสัมพันธของคุณคาตราสินคา และผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลนกับ
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การตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคล จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา การรับรูคุณตราสินคามี 2 ดาน คือ 

ดานการรับรูถึงคุณภาพ และดานความภักดีตอตราสินคา ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรา

สินคายูนิโคล ซ่ึงสามารถชวยยืนยันทฤษฎีคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ในบริบทของเสื้อผา

ตรายูนิโคลในประเทศไทย และยังชวยเพ่ิมองคความรูถึงการศึกษาความสัมพันธระหวางผูทรงอิทธิพล

ทางความคิดบนสื่อออนไลน และการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคายูนิโคลในประเทศไทย ซ่ึงยังไมมี

การศึกษาความสัมพันธของ 2 ตัวแปรนี้มากอนในบริบทของเสื้อผา 

ขอเสนอสําหรับนําผลวิจัยไปใช 

การรับรูคุณคาตราสินคาดานการรับรูถึงคุณภาพ พบวา กลุมตัวอยางการรับรูถึงคุณภาพ และ

ความนาเชื่อถือ แตเพ่ือสงเสริมใหมีการรับรูถึงคุณภาพท่ีสูงข้ึน ดังนั้น บริษัทยูนิโคลควรใชขอดีในจุดนี้มา

สรางเปนจุดแข็ง เชน พัฒนาใหสินคามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน มีเนื้อผาสัมผัสท่ีดี ใชเนื้อผาจากแหลงผลิตท่ีมี

คุณภาพ หากลูกคาไดใชสินคา ก็จะทําใหมีความรูสึกวาสินคามีคุณภาพมีความนาเชื่อถือ และอีกสวนคือ

การพัฒนาการรับรูคุณคาตราสินคาดานการรับรูถึงคุณภาพของสินคาตราสินคายูนิโคลท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวา

คาเฉลี่ยรวม เพ่ือใหผูบริโภครับรูถึงคุณภาพไดมากข้ึนกวาเดิม ในเรื่องของการพัฒนาใหคุณภาพของ

สินคาตรายูนิโคลมากข้ึนหากเปรียบเทียบกับตราสินคาอ่ืน ๆ และการตัดเย็บท่ีประณีตกวาตราสินคาอ่ืน 

ๆ ดังนั้น ควรท่ีจะสรางความนาเชื่อถือดวยการใชโรงงานผลิตท่ีมีความเปนมาตรฐาน และมีการควบ

คุณภาพของสินคาในทุกข้ันตอน มีประกันสําหรับสินคาทุกชิ้น หากมีปญหา สามารถเปลี่ยนสินคาใหมได 

เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันดานคุณภาพมากข้ึน 

การรับรูคุณคาตราสินคาดานความภักดีตอตราสินคา พบวา กลุมตัวอยางมีความพอใจและภูมิใจ

ท่ีไดเปนเจาของสินคาตรายูนิโคล หากมีสินคาใหม ๆ เกิดข้ึนก็ยังคงกลับมาซ้ือสินคาตรายูนิโคล และจะ

แนะนําสินคาตรายูนิโคลใหกับคนรูจักหากมีคนรูจักท่ีตองการจะซ้ือสินคาประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป ซ่ึงใน

จุดนี้ท่ีเปนขอดีนั้น เปนจุดท่ียูนิโคลควรใหความสําคัญคงไว เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทยูนิโคล

มากข้ึน ในสวนท่ีมีระดับคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยรวมได ไดแก หากมีสินคาอ่ืน ๆ ท่ีลดราคายังคงกลับมา

ซ้ือสินคาตรายูนิโคล ดังนั้น ควรมีการจัดโปรโมชั่นในชวงตาง ๆ ตามชวงฤดูกาล ลดราคาสินคาโดยท่ัวไป

ภายในราน ออกสินคารุนพิเศษข้ึนมา และมีการจํากัดจํานวน เพ่ือดึงดูดใหลูกคาหันมาสนใจสินคาของ

ตราสินคายูนิโคล และในเรื่องของการชื่นชอบสินคายูนิโคลมากกวาตราสินคาอ่ืน ๆ ซ่ึงผลการศึกษา
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พบวา ควรท่ีจะสงเสริมดวยการเพ่ิมความพึงพอใจตอสินคา โดยการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหคุมคากับ

ราคาสินคา และประโยชนใชสอย 

ขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งตอไป 

1. กลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งตอไปควรจะขยายพ้ืนเก็บแบบสอบถาม เพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยาง 

นํามาเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหการวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ตัวแปร การศึกษาครั้งตอไปควรท่ีจะศึกษาตัวแปรตนตัวอ่ืน ๆ ท่ีคาดวาจะสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรายูนิโคล เชน ทัศนคติตอตราสินคา คุณภาพในการบริการ เปนตน 

3. การเก็บขอมูล การศึกษาในครั้งตอไปควรท่ีจะเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณ 

การสังเกตพฤติกรรม เปนตน เพ่ือใหทราบสาเหตุจริง ๆ ของปญหา และชวยใหแกไขปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการแกไข ปญหาการใชระบบงานสินเช่ือ LOPs ( ระบบงานสนับสนนุ 

กระบวนการสินเช่ือของธนาคารออมสิน ) ที่เกิดจากผูใชงาน  

กรณีศึกษา : หนวยบริการการใชระบบงานสินเช่ือ LOPs 

 

กัญญารัตน  มะหโมดี0 1 และอนุฉัตร ช่ําชอง1

2 

Kanyarat Mamodee1 and Anuchat Chamchong2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs  

ท่ีเกิดจากผูใชงาน ซ่ึงมีมากกวาปญหาท่ีเกิดจากระบบ ( Software )  และเพ่ือวิเคราะหขอมูลนํามา

แกไขปญหา โดยมีการเก็บและรวบรวมขอมูล จากการเขารวมสังเกตแบบมีสวนรวม ( participation 

Observation ) และ การสัมภาษณพนักงาน หนวยบริการการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs ( First line 

ระบบ LOPs) และขอมูลรายงาน “บันทึกการรับแจงปญหาทางโทรศัพทระบบ LOPs” ยอนหลัง  

3 ป โดยมีวิธีการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ( Frequency ) ของขอมูลรายงานยอนหลัง 3 ป   

ใชแผนผังกางปลา ( Fish Bone Diagram ) วิ เคราะหขอมูลการสัมภาษณและการเขารวมสังเกตของ 

ผูศึกษา เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา จากการศึกษาพบวา ปญหาท่ีเกิดจากผูใชงานระบบ LOPs  

มีสัดสวนมากกวาปญหาท่ีเกิดจากระบบงาน (Software) เปนจํานวนมาก และมีสาเหตุของปญหาจาก

ท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของผูใชงาน เชน ขอกําหนด KPIs, เปนตน ดังนั้น ผูศึกษา  

มีแนวทางเลือกการแกไขปญหา 2 แนวทาง “คือการจัดตั้งกลุม LINE SQUARE ระบบงาน LOPs” 

และ “การจัดทําสื่อวิดีโอคูมือระบบงาน LOPs” ซ่ึงเปนการแกไขปญหาท่ีทําไดทันที ไมตองใช

งบประมาณ ซ่ึงสามารถวัดผลไดถึงความพึงพอใจของผูใชระบบ และจํานวนปญหาจากผูใชงานท่ีลดลงได 

 

คําสําคัญ: ระบบงานสินเชื่อ LOPs : ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อธนาคารออมสิน 

ผูใชงาน : พนักงานธนาคารออมสินท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานสินเชื่อ 
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Abstract 

The objectives of this study were to examine the causes of the LOPs usage 

problem caused by users more than software problem and to analyze the data to 

solve the problem. The data were collected by follows : the participation observation, the 

interview with the first-liner officers of LOPs Services and the three-year-previous report 

data of “Record of Problem Notification via LOPs Telephone” .  Analysis method by 

using frequency distribution with the three- year- previous report data, using the 

fishbone diagram to analyze the interview data and the researcher’ s participation 

observation to find the problem causes.  The study revealed that  

the problem caused by the LOPs users ratio is much larger than those caused by  

the software and there are causes of both external and internal factors of the users,  

the Key Performance Indicators (KPIs). Consequently, there are two ways to solve the 

problem:  1)  creating LINE SQUARE group of LOPs system and 2)  creating the video 

media about the manual of LOPs system which are immediate, non-budget required 

solution, and able to measure the satisfaction of the system users and the number of 

the reduced problem from the users. 

Keywords: LOPs: Loan Origination and Process System of Government Savings Bank. 

The users: Government Savings Bank officers who are in charge of loan working. 
 

บทนํา 

ธนาคารออมสิน ถือกําเนิดข้ึนโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6  

ดวยมีพระราชประสงค สงเสริมใหประชาชนรูจักเก็บออม และ เปนสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินของ

ประชาชนใหปลอดภัย  

ในปจจุบันธนาคารออมสิน เปนธนาคารรัฐวิสาหกิจ ภายใตการดูแลของกระทรวงการคลัง  

มีนโยบายการดําเนินงานท่ีไมไดมุงแสวงหากําไรสูงสุดทางธุรกิจ แตเปนธนาคารเพ่ือประชาชน 

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพ่ือประชาชน สรางรากฐานท่ีแข็งแกรงขององคกรไดดวยรากฐานจาก

ประชาชนคนไทย พัฒนาองคกรเพ่ือศักยภาพการแขงขัน และเปนผูนําของสถาบันการเงินของ

ประเทศไทย อีกท้ัง ธนาคารมีแผนการดําเนินงาน นโยบายตางๆท่ีมีการทบทวน ปรับปรุง และ

เปลี่ยนแปลงใหเขากับสถานการณอยูเสมอ ในผลิตภัณฑท่ีสําคัญของธนาคารมี 3 ดาน  คือ ดานเงินฝาก 
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ดานสินเชื่อ และ ดานบริการทางการเงิน  ซ่ึง ในป 2562 ธนาคารมีเปาหมายการเติบโตของเงินฝาก

และสินเชื่อ โดยกําหนดสัดสวนสินเชื่อรายยอย ประกอบไปดวย ลูกคาบุคคล ลูกคาฐานราก และ

ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ในสัดสวนไมนอยกวา 90% ของสินเชื่อรวม 

  ปญหาและลักษณะปญหา ( Problem Identification ) 

ธนาคารออมสิน มีผลิตภัณฑท่ีสําคัญ 3 ดาน ซ่ึงหนึ่งในผลิตภัณฑสําคัญท่ีสุด มีการเติบโตสูงอยาง

ตอเนื่อง และมีจํานวนรูปแบบผลิตภัณฑยอยมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ  เนื่องจากเปนธนาคาร

ท่ีทํางานสนองนโยบายของรัฐ จึงมีสินเชื่อในหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทุกระดับ ธนาคารออมสินมีกระบวนการทํางานดานสินเชื่อโดยการใช ระบบงาน 

ดานสินเชื่อโดยเฉพาะ เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงาน

ภายใตขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ท้ังนี้ ระบบงานสินเชื่อของธนาคารออมสิน มีชื่อวา  

“ ระบบงานสินเชื่อ LOPs ” ซ่ึงเริ่มใชระบบงานสินเชื่อ LOPs ตั้งแตป พ.ศ 2556 ถึงปจจุบัน ท้ังนี้

ธนาคารมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสนิเชื่อ LOPs อยูเสมอท้ังการพัฒนาตามระยะเวลาปกติและการ

ปรับปรุงระบบตามการรับแจงปญหาจากผูใชงานจริงของพนักงานสินเชื่อธนาคารออมสิน เพ่ือใหระบบ 

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมใหการทํางานดานสินเชื่อของธนาคารมีคุณภาพท่ีดี 

เปนสวนสําคัญท่ีทําใหผลิตภัณฑท่ีสําคัญท่ีสุดของธนาคารมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนผลท่ีดีในระดับ

องคกรตอไป 

แตปจจุบันธนาคารไดรับแจงปญหา เก่ียวกับการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs เปนจํานวนมาก 

สงผลใหเกิดปญหาเก่ียวกับกระบวนการทํางานดานสินเชื่อของธนาคาร ท้ังในหนวยงานสวนกลาง 

และหนวยงานภูมิภาค เชน มีความลาชาในกระบวนการทํางาน งานมีขอผิดพลาด สงผลตอการ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกคาธนาคารออมสินโดยรวม เปนตน ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดข้ึน 

ท่ัวประเทศ และจากขอมูลการรับแจงปญหาทางโทรศัพท  ของผูดูแลระบบงานสินเชื่อ LOPs   

( หนวยบริการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs ) หรือท่ีเรียกวา First-line ระบบ LOPs พบวาปญหา 

ท่ีเกิดข้ึนสวนใหญ มีสาเหตุหลักมาจากผูใชงาน มากกวา ปญหาท่ีเกิดจากระบบงาน ดังนี้ 

ขอมูล รายงานการบันทึก การรับแจงปญหาจากผูใชงานท่ัวประเทศ ในสวนของระบบงาน

สินเชื่อ LOPs ของหนวยบริการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs ยอนหลัง เปนเวลา 3 ป (03/พ.ค./ 2559 -  

03/พ.ค./2562)  
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   - พ.ศ.2559 (03/พ.ค./2559-31/ธ.ค./2559) รายงานการรับแจงปญหาระบบงาน LOPs 

ท้ังหมด เทากับ 7,127 ครั้ง แบงเปน ปญหาท่ีเกิดจากผูใชงาน 6,521 ครั้ง และปญหาท่ีเกิดจาก 

ระบบ 606 ครั้ง 

  - พ.ศ.2560 (01/ม.ค./2560-31/ธ.ค./2560) รายงานการรับแจงปญหาระบบงาน LOPs 

ท้ังหมด เทากับ 9,249 ครั้ง แบงเปน ปญหาท่ีเกิดจากผูใชงาน 7,828 ครั้ง และปญหาท่ีเกิดจาก 

ระบบ 1,421 ครั้ง 

  - พ.ศ.2561 (01/ม.ค./2561-31/ธ.ค./2561) รายงานการรับแจงปญหาระบบงาน LOPs 

ท้ังหมด เทากับ 10,050 ครั้ง  แบงเปน ปญหาท่ีเกิดจากผูใชงาน 9,029 ครั้ง และ ปญหาท่ีเกิดจาก

ระบบ 1,021 ครั้ง 

  - พ.ศ.2562 (01/ม.ค./2562-03/พ.ค./2562) รายงานการรับแจงปญหาระบบงาน LOPs 

ท้ังหมดเทากับ 2,171 ครั้ง แบงเปน ปญหาท่ีเกิดจากผูใชงาน 1,681 ครั้ง และปญหาท่ีเกิดจาก 

ระบบ 490 ครั้ง 

 นํามาแสดงในรูปแบบกราฟไดดังนี้ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาครั้งนี้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องของ กระบวนการ

บริหารจัดการการทํางาน, เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน, ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับคน

(พนักงานในองคกร) ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ซ่ึงสามารถสรุปโดยสังเขปได ดังนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู: กฎแหงการเรียนรูของธอรนไดค 3 ขอ คือ 1. กฎแหงความพรอม  

( law of readiness ) เชน พนักงานในองคกรมีความรูความสามารถเหมาะสมกับหนาท่ีงาน เปนตน  

2.กฎแหงการฝกหัด ( law of exercise ) เชน ไดรับการฝกอบรมสําหรับการทํางาน เปนตน และ   3.

กฎแหงผลท่ีพึงพอใจ ( law of effect ) เชน การไดเลื่อนตําแหนง, การไดรางวัลจากการทํางาน เปน

ตน 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ( Technology Acceptant Model ) : การยอมรับ

เทคโนโลยีของบุคคล เกิดจากปจจัย 2 ประการ คือ 1. การรับรูถึงประโยชน เชน บุคคลจะการเรียนรู

การใชเทคโนโลยีเม่ือรูวาเทคโนโลยีนั้นทําใหเขาไดรับประโยชน  เปนตน และ 2.การรับรูความงายในการ

ใชงาน เชน ผูใชงาน Application ในโทรศัพทท่ีรูวาสามารถใชงานไดงาย สามารถทําความเขาใจได 

เปนตน 

ความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน ( Human Error ) : ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสามารถ 

ในการทํางาน : แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1. ปจจัยภายในตัวพนักงานเอง เชน ทักษะ ความรูความสามารถ 

ภาวะอารมณ เปนตน 2. ปจจัยภายนอก แบงออกไดเปน 2 กลุมยอย คือ ปจจัยสภาพแวดลอม เชน  

นโยบายการทํางานขององคกร ฯลฯ และปจจัยดานเครื่องมือ, วิธีการทํางาน เชน การตัดสินใจ  

การสื่อสาร เปนตน และ 3. ปจจัยจากความกดดัน แบงออกไดเปน 2 กลุมยอย คือ ความกดดันท่ี 

มีผลตอจิตใจ เชน การไมได รับผลรางวัลจากการทํางาน ความผิดพลาดในการทํางาน เปนตน  

และ ความกดดันท่ีมีผลตอรางกาย เชน ความเครียดสะสม ความปวย เปนตน 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM ) : แนวทางการบริหารจัดการขององคกรท่ี

มุงเนนคุณภาพ โดยทุกคนในองคกรมีสวนรวมและมีเปาหมายของผลกําไรในระยะยาว ซ่ึงสราง 

ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา รวมถึงสรางผลประโยชนใหแกผูมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสาเหตุหลัก 

แห งความไมสํ า เร็จของ TQM คือ องคกรขาดความตั้ งใจจริงในการดําเนินกิจกรรม TQM,  
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การขาดวัตถุดิบ, แรงงาน, ขอมูลขาวสาร, ความคิดริเริ่มสรางสรรค การขาดความสนใจ ความรวมมือ

จาพนักงานทุกคน และพนักงานภายในองคกรการขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

ผังกางปลา ( Fishbone Diagram ) : เปนผังท่ีแสดงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ 

ทางคุณภาพ  คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากเหตุซ่ึงเปนปจจัยตางๆ ท่ีเปนตนเหตุของคุณลักษณะนั้นๆ กับปจจัย

ตางๆ หรือ เปนแผนผังท่ีใชวิเคราะหหาสาเหตุตางๆ ท่ีเก่ียวของความสัมพันธตอเนื่อง ทําใหเกิด     

ผลปรากฏตามมา 

งานวิจัยเรื่อง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน สรุปผลการศึกษางานวิจัย

ชิ้นนี้: มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถาบันในระดับสูง และมีปจจัยสําคัญในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช คือ ปจจัยเรื่องขอมูลการติดตอประสานงาน และความตองการ          

ของหนวยงาน สวนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ ปญหาดานความสามารถของบุคลากร 

งานวิจัยเรื่อง แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใช การประมวลวิธีการฝกอบรม  

การพัฒนา และการศึกษา สรุปผลการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้: การเลือกแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตองเลือกใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาและกลุมบุคลากรเปาหมาย ผูท่ีทําหนาท่ี      

ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองพิจารณาใหรอบดานเพ่ือใหการพัฒนานั้นเกิดประโยชน

สูงสุดตอบุคลากรในองคกร 

งานวิจัยเรื่อง ความตองการบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย สรุปผลการศึกษา

งานวิจัยชิ้นนี้: สิ่งท่ีจําเปนและสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศคือ บุคลากรตองมีความสามารถในการแกปญหา การแกปญหาเฉพาะหนา     ในระดับท่ี

สูงข้ึนได โดยความสามารถในการเรียนรูของตนเอง จะตองมีการปรับตัวและเรียนรูอยูเสมอ สามารถ

เรียนรูกับสิ่งใหมๆ ซ่ึงจําเปนตอการทํางานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศได 

งานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน สรุปผลการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้: ประกอบไปดวย  

2 ตัวแปรสําคัญ คือ ตัวแปรบุคคล หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล และ             

ตัวแปรสถานการณ คือลักษณะสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 

งานวิจัยเรื่อง ปญหาการสงสินคาลาชาและวิธีการแกไขปญหาการสงสินคาลาชา ของ 

บริษัท ABC พลาสเตอร จํากัด สรุปผลการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้: งานวิจัยชิ้นนี้ไดวิเคราะหปรับปรุงการ

ทํางานโดย ออกแบบข้ันตอนการทํางานวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองเดิม 
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ลดปญหาการสงมอบสินคา สามารถสรางความพึงพอใจและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหกับ

บริษัทได 

งานวิจัยเรื่อง ความผิดพลาดของมนุษย ( Human Error ) สรุปผลการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้: 

รูปแบบแสดงความผิดพลาดของมนุษย ซ่ึงผู เ ขียนไดกลาวถึง รูปแบบแสดง “การกระทําท่ี 

ไมปลอดภัย” ของ James Reason ซ่ึงเปนการอธิบายความผิดพลาดของมนุษยใหเขาใจไดอยางงาย 

โดยการแบงการกระทําท่ีไมปลอดภัย เปนสองลักษณะ คือ ความผิดพลาด และการฝาฝน ซ่ึงความ

ผิดพลาด เกิดข้ึนโดยท่ีผูกระทําไมรูวาการกระทํานั้นเปนความผิดพลาด สามารถแบงออกไดเปน  

2 แบบ คือ การพลั้งเผลอ ( Slips ) และการลืม ( Lapses ) รวมถึงการกระทําโดยตั้งใจแตกระทําไป

ดวยความรูเทาไมถึงการณวาเปนสิ่งท่ีผิด ตางจากการฝาฝน เปนการกระทําโดยตั้งใจท้ังท่ีรูวาสิ่งนั้น

เปนความผิด 

วิธีการศึกษา 

การเก็บและรวบรวมขอมูล: ประกอบไปดวยขอมูลขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) และ 

ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary data ) ดังนี้  

ขอมูลขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ): ประกอบไปดวย ขอมูลจากการเขารวมสังเกตแบบ  

มีสวนรวม ( Participation Observation ) ในพ้ืนท่ีการทํางานหนวยบริการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs  

รวมกับ การสัมภาษณพนักงานธนาคารออมสิน สังกัดหนวยบริการการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs 

(First line ระบบ LOPs)  

การเขารวมสังเกตแบบมีสวนรวม ( Participation Observation ) คือ ผูศึกษาจะเขาไปสังเกต 

ในพ้ืนท่ีทํางานจริง ของหนวยบริการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs ระหวางวันท่ี 30-31 กันยายน 2562 

เปนจํานวน 2 วัน (วันท่ีและเวลาเปนไปตามการไดรับอนุญาตจากหนวยงาน) ในขณะรับแจงปญหา

ทางโทรศัพทและใหความชวยเหลือการใชระบบงานLOPs  ซ่ึงผูศึกษาจะใช แนวทางการสังเกต  

3 ข้ันตอน คือ 1.การสังเกต : สังเกตเหตุการณ สภาพแวดลอม ในท่ีนี้คือ จํานวนการรับแจงปญหาทาง

โทรศัพท  และเรื่องราวปญหานั้นๆ วาเปนปญหาจากระบบงาน หรือ จากผูใชงาน ซ่ึงถาเปนปญหา

จากผูใชงานระบบ ก็จะทําใหทราบวาปญหาท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากเรื่องใดบาง 2.การซักถาม : ผู

ศึกษาจะซักถาม First line ระบบงาน LOPs ในเรื่องท่ีไมแนใจเก่ียวกับเหตุการณ ท่ีเขารวมสังเกต 3.

การจดบันทึก : ผูศึกษาจะทําการจดบันทึกขอมูลท่ีได 2 ชวงเวลาหลัก คือ ในระหวางเขารวมสังเกต 

และภายหลังเวลาเลิกงานของหนวยบริการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs เพ่ือสรุปผลอยางชัดเจน 
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ในวันท่ีเขารวมสังเกต และ การสัมภาษณพนักงานธนาคารออมสิน สังกัดหนวยบริการการการใช

ระบบงานสินเชื่อ LOPs (First line ระบบ LOPs) โดยเปนการสัมภาษณไมเปนทางการ  การ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) คือ การสัมภาษณผูให ขอมูลสําคัญ (key informants) 

เปนผูท่ีมีความรูหรือมีขอมูลในเรื่องผูศึกษากําลังศึกษาไดดีท่ีสุด ซ่ึง  ผูศึกษามีการกําหนดผูใหขอมูลไว

ลวงหนาแลว  ผูศึกษาจะสัมภาษณพนักงาน First line ระบบ LOPs จํานวน 5 ทาน(สมาชิกท้ังหมด

ของบริการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs) ซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีรับแจงปญหาทางโทรศัพท ใหความ

ชวยเหลือสาขาของธนาคารออมสินท่ัวประเทศ ใชคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณแสดงความ

คิดเห็นไดอยางอิสระ ทําใหไดขอมูลหลายแงมุม  

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ขอมูลรายงาน “บันทึกการรับแจงปญหาทางโทรศัพท 

ของระบบงานสินเชื่อ LOPs ตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันท่ี 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

เปนระยะเวลา 3 ป ซ่ึงเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นจํานวนการเกิดปญหาท่ีทําการศึกษาครั้งนี้ 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล: เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ   “สถิติเชิง

พรรณนา ( Descriptive Statistics )” ใชวิธีการแจกแจงความถ่ี ( Frequency  )  เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลทุติย

ภูมิ ( Secondary data ) ของการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลรายงานยอนหลัง 3 ป ฯ เพ่ือหาสัดสวนของ

ขอมูลท่ีเปนปญหาเปรียบเทียบกับขอมูลรวมท้ังหมด จะทําใหสามารถบรรยายถึงลักษณะของขอมูลที

เก็บมาได และ การใชเครื่องมือ “แผนผังกางปลา ( Fish Bone Diagram )” วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ

และการเขารวมสังเกตของผูศึกษา ซ่ึงเปนขอมูลขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) เพ่ือคนหาสาเหตุของ

ปญหาท่ีแทจริง และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือกําหนดแนวทางเลือกการแกไขปญหาครั้งนี้ โดยมีตัวแปรท่ี

ใชในการสัมภาษณ คือ สาเหตุของปญหาการใชงานระบบงานสินเชื่อ LOPs ท่ีเกิดจากผูใชงาน ซ่ึงมี

มากกวาปญหาท่ีเกิดจากตัวระบบ ( Software ) จํานวนมาก 
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ผลการศึกษา 

 ขอมูลจาก รายงาน “บันทึกการรับแจงปญหาทางโทรศัพท ของระบบงานสินเชื่อ LOPs 

ตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนระยะเวลา 3 ป พบวา 

ชวงเวลาของขอมูล จํานวนปญหาท่ี

เกิดจากระบบ 

(ครั้ง) 

จํานวนปญหาท่ี

เกิดจากผูใชงาน 

(ครั้ง) 

จํานวนการรับแจง

ปญหาท้ังหมด  

(ครั้ง) 

ปญหาท่ีเกิดจาก

ผูใชงาน ตอปญหา

ท้ังหมด 

(คิดเปน %) 

พ.ศ.2559 

(03/05/2559 - 31/12/2559) 

606 6,521 7,127 91.50% 

พ.ศ.2560 

(01/01/2560 - 31/12/2560) 

1,421 7,828 9,249 84.64% 

พ.ศ.2561 

(01/01/2561 - 31/12/2561) 

1,021 9,029 10,050 89.84% 

พ.ศ.2562 

(01/01/2562 - 03/05/2562) 

490 1,681 2,171 77.43% 
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ขอมูลจาก “การสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณ: ขอมูลจากการเขารวมสังเกตการณการรับแจงปญหาทางโทรศัพท เก่ียวกับการใชงานระบบงาน

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ LOPs  พบวา  
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ปญหาสวนใหญ เปนปญหาท่ีเกิดจากผูใชงานและจะมีจํานวนการแจงปญหาเปนจํานวนมาก 

ในชวงเวลาท่ี ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่ง หรือเกิดเหตุการณใดๆข้ึน ระหวางการทํางาน

ผานระบบ LOPs ท้ังนี้ ผูใชงานสวนใหญจะนึกถึงหรือเกิดการรับรูในเบื้องตนวา ควรโทรแจงปญหากับ 

พนักงาน First line ระบบ LOPs ทันที ซ่ึงในความเปนจริงแลว ปญหาบางสวน มาจากการไมติดตาม

ประกาศของธนาคาร ไมวาจะเปน คําสั่งธนาคาร, ระเบียบธนาคาร, คูมือ/หนังสือซักซอม, ขอกําหนด

และเง่ือนไขของผลิตภัณฑธนาคาร หรือการศึกษาคนควาในเรื่องตางๆท่ีเก่ียวของกับการทํางานสินเชื่อ

ของธนาคาร เปนตน และปญหาท่ีเกิดจากผูใชงานทํางานผิดเอง แลวไมทราบวิธีการแกไขจึงโทรมาแจง

ปญหาเพ่ือการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้มีท้ังกรณีท่ี พนักงาน First line ระบบ LOPs สามารถชวย

หาทางแกไขปญหาไดทันการณ สามารถทํางานผานระบบตอไปไดและสามารถจายเงินกูใหลูกคาได

ตามเดิม โดยไมตองเลื่อนนัดลูกคา แตก็มีบางกรณีท่ีผูใชงานทํางานผิดไปแลว และตองใชเวลารอการแกไข 

ทําใหเกิดผลกระทบกับการทํางานดานสินเชื่อของสาขา ทําใหตองเลื่อนนัดลูกคา หรือ การแกไขบัญชี

สาขา เปนตน และ จากการสัมภาษณพนักงาน First line ระบบ LOPs ทําใหทราบวาผูใหสัมภาษณทุก

ทานมีมุมมองความคิดเห็นตอปญหานี้ คือ สาเหตุของปญหาของผูใชงานมีท้ัง สาเหตุท่ีเกิดจากปจจัย

ภายในของตัวบุคคลนั้น เชน การไมกระตือรือรนตอหนาท่ีการทํางาน, ภาวการณตัดสินใจ, การตระหนัก

ในหนาท่ีการทํางาน เปนตน และสาเหตุท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกบุคคลของผูใชงาน เชน ระบบงานมี

ความยุงยากซับซอน, นโยบายการบริหาร, เปาหมายงานท่ีมีตัวชี้วัด KPIs เปนตน ในเรื่องของการแกไข

ปญหา ผูใหสัมภาษณทุกทานมีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน คือ การแกไขปญหาท่ี พนักงาน 

First line ระบบ LOPs สามารถเปนผูแกไขปญหา หรือ ลดปญหาได โดยการชวยสนับสนุนการทํางาน

ของผูใชงานมากข้ึน ในทุกดานเนื่องจากการดําเนินการแกไขปญหานี้ไมสามารถแกไขไดโดยการแกไข

ปญหาดวยการไมพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ผูใชงานรายบุคคลท่ัวประเทศได หรือ การแกไข

ปญหาระดับองคกรท่ีเก่ียวของกับ นโยบายการบริหาร, โครงสรางองคกร ฯลฯ เปนสิ่งท่ีกระทําไดยาก

กวา ใชระยะเวลานานกวา และอาจรวมถึงการใชงบประมาณเพ่ิมข้ึน  
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้พบวา ปญหาท่ีเกิดจากผูใชงานระบบ LOPs มีสัดสวนมากกวาปญหาท่ีเกิดจาก

ระบบงาน ( Software ) เปนจํานวนมาก และ สาเหตุหลักท่ีสงผลใหเกิดปญหาการใชงานระบบ LOPs  

ท่ีเกิดจากผูใชงานมีท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของผูใชงาน ซ่ึงปจจัยภายนอกของผูใชงาน ไดแก 

ขอกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ( KPIs ) ของพนักงานสายกิจการสาขามีจํานวนมากทําใหตองเรงรีบทํางาน

เพ่ือใหบรรลุ เปาหมาย , ประกอบกับระเบียบคําสั่ งของธนาคารท่ี มีจํ านวนมากเชนกันจึ งต อง 

ใชเวลาในการคนหาและทําความเขาใจ จะเห็นไดวานโยบายดานการบริหารของธนาคารขัดแยง 

กับการนํามาปฏิบัติงานจริงในสถานการณตางๆ ฯลฯ ตอมาปจจัยภายในของผู ใชงาน ไดแก 

ผูใชงานไมรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรูและทําความเขาใจเนื้องานของตนเอง, ไมมีความ

กระตือรือรนในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ฯลฯ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน  

( Human Error ) ดังนั้น ผูศึกษาจึงเสนอแนวทางเลือกการแกไขปญหาดังกลาว 2 แนวทาง คือ  

1. การนําแอพพลิเคชั่น LINE มาดําเนินการจัดตั้งกลุม LINE SQUARE ระบบงาน LOPs กลาวคือ 

เปนการเพ่ิมชองทางการรับแจงปญหา การติดตอสื่อสารระหวางธนาคารออมสินสาขา/เขต/สํานัก/ศูนยฯ 

กับธนาคารออมสินสวนกลาง รวมถึงการใหความชวยเหลือระบบงาน LOPs ท่ีจากเดิม มีแคชองทางการ

รั บแจ งปญหาทางโทรศัพท  และกลุ ม ไลน  ซ่ึ ง มี จํ านวนสมาชิ กจํ า กัดสู งสุ ดไม เ กิน 500 คน   

แตกลุม LINE SQUARE จะสามารถรองรับสมาชิกไดสูงสุด 5,000 คน ซ่ึงจะมีการรวมสมาชิกกลุม LINE 

SQUARE ประกอบดวย ผูใชงานระบบ (พนักงานสินเชื่อ) ธนาคารออมสินสาขา/เขต/สํานัก/ศูนยฯ ท่ัว

ประเทศ, พนักงาน First Line ระบบ LOPs และเชิญพนักงานหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ

ทํางานดานสินเชื่ อของธนาคารและหนวยงานท่ี ทํางานดานสนับสนุนสาขา เชน พนักงาน              

เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ท่ีจะสามารถใหความชวยเหลือแกไขปญหาเบื้องตนหากเกิดปญหาท่ี

เก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอร หรือ พนักงานฝายผลิตภัณฑธนาคาร ท่ีจะสามารถใหความชวยเหลือ

เบื้องตนในเรื่องของรายละเอียดผลิตภัณฑธนาคาร เปนตน รวมถึงผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะไดรับทราบสถานการณการทํางานอยางแทจริง และสามารถชวยตัดสินใจการวาง

แผนการทํางานในอนาคตไดอีกดวย ซ่ึงในแนวทางเลือกนี้สอดคลองกับหนาท่ีการทํางานของพนักงาน

สวนกลางท่ีมีหนาท่ีคอยชวยสนับสนุนการทํางานของพนักงานสายกิจการสาขา     ไดดียิ่งข้ึน โดย

แนวทางเลือกนี้มีขอดี คือ เปนการเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารเพ่ือการทํางาน, สามารถตอบสนอง
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ความตองการของผูใชงานไดอยางครอบคลุม ท่ัวถึง, แกปญหาไดรวดเร็วข้ึน, รูและเขาใจถึงปญหาได

อยางชัดเจนได จากรูปภาพหรือวิดีโอหนาจอการทํางานในระบบงาน เปนตน, ชวยแกปญหาไดหลายดาน 

เพราะมีหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ชวยสนับสนุนการทํางานและแกปญหา, ผูบริหารระดับหัวหนาหนวย

จะทราบความเคลื่อนไหว สถานการณการทํางาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการทํางานตอไป 

ซ่ึงแนวทางดังกลาวนี้เปนแนวทางท่ีไมตองใชงบประมาณของธนาคาร อีกท้ังเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับ

การนําทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptant Model ) และงานวิจัยเรื่องการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน 

2. การจัดทําสื่อวิดีโอคูมือระบบงาน LOPs คือ ปจจุบันระบบงาน LOPs มีคูมือการปฎิบัติงานตางๆ 

รวมถึงคูมือการแกไขปญหาระบบเบื้องตน ในรูปแบบไฟลเอกสาร ใหผูใชงานสามารถเปดเขาไปอาน

ประกอบการทํางาน แตเนื่องจากผูใชงานเปนจํานวนมาก ไมอานขอความ หรืออานแลวไมเขาใจ   

จึงทําใหไมสามารถทํางานตอได ซ่ึงอาจจะมีหลายปจจัยท่ีทําใหผูใชงานไมอานขอความ เชน ไมมีเวลา

อานขอความท่ีมีจํานวนเยอะ, ภาษาท่ีสื่อสารเขาใจยาก, มีคูมือท่ีหลากหลายจํานวนมากและเต็มไปดวย

ตัวอักษรซ่ึงอาจทําไมนาสนใจหรือสามารถจูงใจผูอานได เปนตน ดังนั้นจึงควรจัดทําสื่อท่ีเก่ียวของกับ

ระบบงาน LOPs ในรูปแบบ “วิดีโอท่ีแสดงหนาจอการปฏิบัติงาน” เพ่ิมเติมกับคูมือการปฏิบัติงานแบบเดิม 

เพ่ือสรางความนาสนใจ, ดูสื่อแลวเกิดความเขาใจงาย, มีความชัดเจนของวิธีการทํางาน เพราะผูใชงานจะ

ไดเห็นหนาจอการทํางานจริงตามข้ันตอนตางๆ เปนตน โดยแนวทางเลือกนี้มีขอดี คือ ความนาสนใจของ

สื่อท่ีใช “การดูและการฟง” มากกวาการอาน เพียงอยางเดียว สามารถดึงดูดผูใชงานระบบใหมาศึกษา

ประกอบการทํางาน, ผูใชงานระบบมีความรู ความเขาใจ ถูกตองและชัดเจนมากข้ึน เพราะจะไดเห็น

หนาจอการทํางานจริงในรูปแบบสื่อวิดีโอ และแนวทางดังกลาวไมตองใชงบประมาณของธนาคาร 

เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรท่ีหนวยงานมีอยูแลว ซ่ึงสอดคลองกับ แนวทางการบริหารจัดการของ

องคกรท่ีมุงเนนคุณภาพ TOTAL QUALITY MANAGEMENT ( TQM )  

แนวทางการแกไขปญหาท้ังสองแนวทางเลือกนี้สามารถทําไดทันที ไมใชงบประมาณอยูในอํานาจ

หนาท่ีหนวยบริการการการใชระบบงานสินเชื่อ LOPs ( First line ระบบ LOPs )  สามารถวัดผล 

ไดถึงความพึงพอใจของผูใชระบบ และ จํานวนปญหาจากผูใชงานท่ีลดลงได  
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ขอเสนอแนะตอองคกร: ผูศึกษามีความเห็นวาขอเสนอแนะตอองค คือสิ่งท่ีองคกร สามารถทําได 

ในปจจุบัน และ/หรืออนาคตเพ่ือแกไขปญหาได ดังนี้ 

  1. ปรับแผนการจัดฝกอบรมพนักงานของธนาคาร เปน 2 กลุมหลัก คือ 1.กลุมพนักงานใหม/

ลูกจางใหม : กลุมนี้ควรใชระยะเวลาในจัดการฝกอบรมใหมากพอ (มากกวาปจจุบัน) เหมาะสมกับ  

การเรียนรูเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน และ 2.กลุมพนักงาน/ลูกจางท่ีมีการยายงาน: กลุมนี้มีการยาย

งานมาทําหนาท่ีงานดานสินเชื่อใหมในรอบปนั้นๆ ธนาคารควรจัดการฝกอบรมเปนรอบในปนั้นๆเพ่ือให

พนักงาน/ลูกจาง มีความรู ความสามารถ ในการทํางานดานสินเชื่อ ผานระบบงาน LOPs มากยิ่งข้ึน 

  2. ปรับรูปแบบแหลงจัดเก็บคําสั่ง, นโยบายการทํางาน ประกาศตางๆ รวมถึงขอกําหนดในการ

ทํางานในดานตางๆ เพ่ือเติมจากในปจจุบันท่ีมีการเก็บไวท่ีเดียวกัน (Intranet กลางของธนาคาร) และให

ทุกคนคนหาดวยตนเองตามเรื่องท่ีเก่ียวของและตองการคนหา เปลี่ยนเปนจัดเก็บโดยแบงแยกตาม

ประเภทกลุมงาน เชน งานดานสินเชื่อ, งานดานเงินฝาก, งานดานการตรวจสอบ เปนตน รวมถึง 

ท่ีจัดเก็บสวนกลาง ควรมีการแสดงลิ้งคการคนหาคําท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมโดยอัตโนมัติ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการทํางาน ความรวดเร็วในการทํางาน 

  3. ปรับโครงสรางองคกร ในสวนของพนักงานสวนกลาง สังกัดหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาย

งานสนับสนุนการทํางานของธนาคารสาขาฯ โดยมีการกําหนดขอบเขตหนาท่ีการทํางานตางๆ อยาง

ชัดเจน ประกาศเปนคําสั่งธนาคารอยางชัดเจน เนื่องจากผูศึกษา ไดทําการศึกษาครั้งนี้และพบวา ปญหา

ความไมชัดเจนของหนาท่ีงานแตละหนวยงานในบางเรื่อง สรางความเขาใจผิดหรือความไมรู 

ตอพนักงานได ทําใหการทํางานเกิดความลาชา มีขอผิดพลาดได เชน พนักงานผูใชระบบสวนใหญ  

ไมทราบวา First line ระบบงาน LOPs ไมมีอํานาจหนาท่ีในการตอบคําถามหรือชวยพิจารณา     เรื่อง

รายละเอียดการอนุมัติสินเชื่อฯตางๆ ของธนาคาร เปนตน 

  4. คณะผูบริหารมีการพูดคุย ปรับแผนการทํางาน และตกลงการทํางานรวมกัน ระหวางธนาคารและ

บริ ษัทคูสัญญาท่ีจัดทําระบบให กับธนาคาร เพ่ือปรับกระบวนการแก ไขปญหาของระบบงาน 

 LOPs ท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากในปจจุบันการแกไขปญหาของระบบงานท่ีบริษัทคูสัญญาทําการแกไขนั้น  

ใชระยะเวลายาวนานในการแกไข ทําใหกระทบกับการทํางานดานสินเชื่อของธนาคาร และสามารถสงผล

ใหเกิดปญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากผูใชงานตามมา เชน ระบบ Error  ไมสามารถทํางานในระบบตอได 



 

461 
 

แตมีความจําเปนตองอนุมัติสินเชื่อและจัดทําสัญญา พนักงานจึงตองแกไขสถานการณเฉพาะหนา ซ่ึงอาจ

ทําเกิดการบกพรอง ตกหลน ของสัญญา, การผูกผลักประกัน เปนตน 
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การเพ่ิมปริมาณอัตราความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  

ในพ้ืนที่ธนาคารออมสินภาค 14 

Increasing the success rate of the development process of state welfare 

holders in the government savings bank area 14 

 

พัลลภา  ชางชุม0

1 และประสิทธิ์  มะหะหมัด1

2 

Pallapa Changchum1 and Prasit Mahamad2 

 

บทคัดยอ 

  การศึกษาเรื่อง “การเพ่ิมปริมาณอัตราความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหง

รัฐ ในพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 14” เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของ กระบวนการพัฒนาผูมีบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน “โครงการมหาวิทยาลัย

ประชาชน” ของพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 14 (พ้ืนท่ี 5 จังหวัด ไดแก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

อางทอง สิงหบุรี สระบุรี) และเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมปริมาณอัตราความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาผู

มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยวิเคราะหสาเหตุของปญหาในดานการประชาสัมพันธ ดานการบริหารจัดการ

กระบวนการ ดานบุคลากร และดานงบประมาณ จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน แบงเปน 

ผูปฏิบัติงานพนักงานธนาคารออมสินสวนกลาง จํานวน 5 คน ผูปฏิบัติงานพนักงานธนาคารออมสนิสาขา 

จํานวน 10 คน เจาหนาท่ี AO จํานวน 15 คน ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวมโครงการในป 2562 

จํานวน 50 คน พบวาสวนใหญปญหาท่ีทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จเกิดจากผูท่ีลงทะเบียนเขา

รวมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ไมไดเดินทางมาเขารวมกิจกรรมในวันท่ีหนวยงานดําเนินการ 

จํานวน 62 ราย คิดเปนรอยละ 77.5  และแบบสอบถาม จากผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 50 ชุด 

พบวาเหตุผลท่ีลงทะเบียนเขารับการพัฒนาและมารวมกิจกรรมท่ีทางหนวยงานจัดข้ึน เนื่องจากเกรงวา

จะถูกตัดเงินท่ีไดรับจากบัตรสวัสดิการ โดยท่ีไมเขาใจในกระบวนการท่ีตนเองเขารวม จํานวน 28 ราย 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการตาไทย, E-mail: ifif_pallapa@hotmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการตาไทย, E-mail: Prasit_mah@utcc.ac.th 
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คิดเปนรอยละ 56.0 จากการวิเคราะหปญหาโดยการคนหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ทําใหเกิดแนวทางในการ

แกไขปญหา 4 แนวทาง คือ การลดจํานวนผูเขารวมโครงการ , การเพ่ิมบุคลากรในการทํางาน , การจัด

อบรมในหลักสูตรตามความตองการ และ การเพ่ิมชองทางในการเขารับการอบรม ซ่ึงจากการพิจารณา

โดยวิเคราะห ขอดี ขอเสีย ของแตละทางเลือกแลว ผูศึกษาไดเลือกวิธี การเพ่ิมชองทางในเขารับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือเพ่ิมปริมาณอัตรา

ความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 14 เพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินโครงการในปตอ ๆ ไป 

 

คําสําคัญ: บัตรสวัสดิการแหงรัฐ  ผูมีรายไดนอย  โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน  การเพ่ิมอัตรา

ความสําเร็จ  มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Abstract 

 Education subject "Increasing the success rate of the development process of 

state welfare holders In the Government Savings Bank region 14 " to study the problems 

and obstacles of The development process of the state welfare holders. According to 

the measures to improve the quality of life of people with state welfare cards in “People's 

University Project”  of the Government Savings Bank Region 1 4  ( 5  provinces, namely 

Pathum Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Ang Thong, Sing Buri, Saraburi) To find ways to 

increase the success rate of the development process of people with state welfare cards. 

By analyzing the causes of problems in public relations In process management, in 

personnel and in budget. From the sample interview of 80 people divided into Central 

Government Savings Bank staff 5  persons, Government Savings Bank staff 1 0  branches, 

AO staff 15 persons, with 50 state welfare card participating in the project in 2019 Found 

that most of the problems that make the project unsuccessful arise from people who 

register to join the People University Project Did not come to participate in the activity 

on the day that the organization operated 62 items, representing 77.5% and A 

questionnaire from 50 state welfare card holders found that the reason for registering for 
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development and joining the activities organized by the agency. Due to fear that the 

money received from the welfare card will be deducted Which do not understand the 

process of their participation, a total of 28 people, representing 56.0% From problem 

analysis by finding the best alternatives Resulting in 4 ways to solve the problem, namely 

Reducing the number of participants in the project, increasing the number of personnel 

in the workplace, training in the curriculum as needed, and increasing the number of 

channels to attend the training. After consideration by analyzing the pros and cons of 

each choice The study has chosen the method Increasing access to quality of life 

development for people with state welfare cards Is a guideline to solve problems To 

increase the success rate of the development process of people with state welfare cards 

In the Government Savings Bank area 14, as a guideline for future projects. 

 

Keywords: State welfare card , Low income people , People’s University project , 

Increasing the success rate , Measures to improve the quality of life 

 

บทนํา 

  ธนาคารออมสินไดรับมอบนโยบายจากรัฐบาล ใหเปนหนึ่งในหนวยงานท่ีพัฒนาผู มีบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ ตามกลุมเปาหมายท่ีกระทรวงการคลังสงมาใหตั้งแตป 2560 - 2562 ซ่ึงมีเปาหมายใน

การพัฒนาโดยใชรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของผูมีบัตรฯ เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ (30,000 บาทตอป) แตผลการ

ดําเนินงานในปท่ีผานมายังพบวาผูท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีไดผานกระบวนการพัฒนาตามโครงการ

ดังกลาวแลว ยังคงมีรายไดไมเพ่ิมข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงในแตละปธนาคารจะตองสูญเสียท้ัง

งบประมาณและเวลาในการดําเนินโครงการตาง ๆ เปนจํานวนไมนอย ไมเพียงแคงบประมาณในการจัด

กิจกรรม แตยังมีการจางลูกจางในตําแหนงพิเศษเพ่ิมข้ึนมา และการใชทรัพยากรบุคคลของธนาคารรวม

ในการดําเนินงานดวย ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของธุรกิจธนาคารลดนอยลง และผลสําเร็จของ

โครงการท่ีไดรับก็มีอัตราความสําเร็จเพียง 21% เทานั้น 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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 แนวความคิดเบ้ืองตนกอนท่ีจะมีมาตรการ 

  สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู มีบัตรสวัสดิการ 

แหงรัฐ,” ใน วารสารไทยคูฟา ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561, (กรุงเทพมหานคร: ทําเนียบรัฐบาล, 

2561) บัตรสวัสดิการแหงรัฐจริงเกิดข้ึนมารองรับกับขอมูลปจจุบัน และยังเปนการแสดงตัวตนไดดวยวา

เปนตัวจริง เปนผูท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติมาแลว เพ่ือท่ีการโอนเงินสวัสดิการจะไดมีระสิทธิภาพ 

คือจายตรงใหกับผูท่ีมีสิทธิจริง ๆ ทําใหตองมีการจัดลงทะเบียนเกิดข้ึน 

 โดยคุณสมบัติของผูมีรายไดนอยท่ีมาลงทะเบียน จะตองเปนผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 100,000 บาท

ลงมา ซ่ึงมีฐานการคํานวณมาจากคาแรงข้ันต่ําวันละ 300 บาท เดือนหนึ่งทํางานประมาณ 20-22 วัน 

เทากับมีรายไดเดือนละประมาณ 6,000-7,000 บาท หรือเทากับปละประมาณ 90,000 บาท จึงเปนท่ีมา

ของการขีดเสนผูมีรายไดนอยท่ีไมเกิน 100,000 บาท/ป 

 ซ่ึงผูมีรายไดนอยจะแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีต่ํากวา 100,000 บาท และกลุมท่ีต่ํากวา 30,000 

บาท โดยมาจากการดูเสนของความยากจน ท่ีใชเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติเปนหลัก ซ่ึงไดกําหนดไววาเสนความยากจนจะอยูท่ีรายไดประมาณ 2,000 กวาบาท/

เดือน หรือปละไมเกิน 30,000 บาท จึงเทากับวาถามีรายได 0 - 30,000 บาท ถือวาเปนผูท่ียากจน สวน

ตั้งแต 30,000-100,000 บาท เปนผูท่ีอยูสูงกวาเสนความยากจนถือเปนแคผูมีรายไดนอย ตัวเลขนี้จึงเปน

ฐานพิจารณาของทางกระทรวงการคลังในการลงทะเบียน ตั้งแตเม่ือป พ.ศ. 2559 

 เปาหมายท่ีแทจริงในการชวยเหลือ 

 สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ,” 

ใน วารสารไทยคูฟา ฉบับเดือนเมษายน -มิถุนายน 2561 , )กรุงเทพมหานคร :ทําเนียบรัฐบาล , 2561( 

เปาหมายจริง ๆ คือการใหผูมีรายไดนอยและผูท่ียากจนหลุดพนจากความยากจนอยางถาวร ดวยการชวย

ใหคนเหลานี้มีแผนท่ีชีวิตท่ีจะพัฒนาตัวเองไดเหมือนกับท่ีผานมาคือการใหปลาใหอาหารไปทานแตจากนี้

จะเปนการใหเครื่องมือใหเบ็ดไปจับปลาอันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นเอง 
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 ดานท่ี 1 คือการมีงานทําโดยรัฐบาลจะจัดใหมี AO หรือ Account Officer เขาไปชวยดูแลผูมี

บัตรสวัสดิการแหงรัฐลงพ้ืนท่ีไปสํารวจไปนั่งคุยวาสาเหตุสําคัญท่ีทําใหมีรายไดนอยหรือไมมีงานทําเพราะ

อะไรถาอยากจะมีรายไดเพ่ิมมีงานทําจะทําอยางไรถาคิดวาทักษะในปจจุบันยังไมเพียงพออยากจะเพ่ิม

สนใจเรื่องอะไรหรือตองการแหลงเงินทุนท่ีมีอัตราดอกเบี้ยท่ีเหมาะสมไมใชเงินนอกระบบจะตองทํา

อยางไรรวมท้ังไปดูสภาพความเปนจริงวาตรงหรือไมกับท่ีไดแจงไวและมีสภาพความเปนอยูท่ีสมกับความ

เปนมนุษยหรือไมมีบานเองหรือไมบานทรุดโทรมหรือไมเปนตน 

 ดานท่ี 2 การฝกทักษะอาชีพจะมีโครงการฝกอบรมอาชีพเชนหลักสูตรชางชุมชนซ่ึง นาสนใจมาก

เพราะประเทศไทยมี 80, 000 กวาหมูบาน ถา 1 หมูบานมีชางอยู 1 คนคนคนนั้นก็จะมีอาชีพไดโดยจะมี

เครื่องมือกลางใหอบรมหลักสูตร 60 ตรอ่ืนๆ อีกซ่ึงสามารถชั่วโมงใหเปนชางเบ็ดเตล็ดและยังมีหลักสู

รับรองได 2 . 4 ลานคน  

 ดานท่ี 3 การชวยเหลือใหเขาถึงแห ลงเงินทุนสําหรับผูท่ีไมอยากเปนลูกจางอยากทําอาชีพอิสระ

มีกิจการของตนเองซ่ึงกระทรวงการคลังมีธนาคารของรัฐท่ีพรอมจะชวยเชนธนาคารออมสินซ่ึงมีโครงการ

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชสโครงการสินเชื่อ street foodหรือธ .ก.ส .มีสินเชื่อเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิต เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนท้ัง 2 ธนาคารไดเตรียมสินเชื่อโครงการไวรองรับไดราว 2 . 1 ลาน

คน 
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 จะเห็นวาเปนการทํางานรวมกันของหนวยงานรัฐกับผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐทางรัฐบาลจึงได

เพ่ิมแรงจูงใจใหกับผูท่ีตั้งใจจะพัฒนาตนเองดวยการเพ่ิมคาครองชีพใหผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยถาไป

แจงความประสงคจะเขาโปรแกรมการพัฒนาตนเองในเดือนกุมภาพันธพ .ศ . 2561 ณ ธนาคารออมสิน 

และ ธ .ก.ส .แลวแจงวาจะเขารวมโครงการอยางไรตองการทํางาน หรือพัฒนาทักษะฝกอาชีพจึงจะมีการ

โอนเงินเขาบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพ่ิมในเดือนมีนาคม กลุมท่ีมีรายไดต่ํากวาปละ 30, 000 บาท  จะไดรับ

เงินเพ่ิมในบัตรอีกเดือนละ 200 บาท  จากท่ีเคยไดเดือนละ 300 บาท  จะกลายเปนไดเดือนละ 500 บาท  

สวนกลุมท่ีเคยไดรับอยูเดือนละ 200 บาท  ก็จะเพ่ิมใหอีก 100 บาท  เปนเดือนละ 300 บาท  จะไมใชการ

ใหเงินสด แตใหใชบัตรซ้ือสินคาในรานธงฟาประชารัฐ 

 โครงการฝกอบรมอาชีพ “มหาวิทยาลัยประชาชน”  

 ธนาคารออมสิน, “การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐฯ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน,” รายงาน

ประจําป 2560, มกราคม 2561: 17  โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเปนโครงการท่ีธนาคารออมสิน
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ดูแลรับผิดชอบ ตามมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในมิติท่ี 3 ซ่ึงจะเปน

กระบวนการฝกอาชีพและการ ศึกษา ธนาคารออมสิน ซ่ึ ง เปนส วนหนึ่ ง ในการร วมพัฒนา 

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จึงไดริเริ่มโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนซ่ึงจะมีสถาบันอุดมศึกษากระจาย

ตามภูมิภาค รวมเปนเครือขายรวมกันผลักดันการแกไขความยากจนของประชาชน ภายใตการขับเคลื่อน

โครงการตามหลัก 3 สร าง  คือ สร างอาชีพ /สร างความรู , สร างรายได  และสร างประวัต ิ

ทางการเงิน ซ่ึงจะเปนการแกไขความยากจน ยกระดับรายได รวมถึงการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ 

และสามารถรองรับมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ือใหผูมีบัตร

สวัสดิการแหงรัฐไดรับการพัฒนาตนเอง จนนําไปสูการมีอาชีพทํากิน สามารถพ่ึงพาตนเองได มีรายได

เพ่ิมข้ึน และมีโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ โดยผานกระบวนการฝกฝนอาชีพของ

มหาวิทยาลัยฯและการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด ใหแกผูท่ีเขารวมโครงการมีประสบการณในการ

จําหนายสินคา ในรูปแบบท่ีธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยหารือรวมกันในการกําหนดหลักสูตรอาชีพ

ระยะสั้น ตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ โดยใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญ 

หรือประสานงานกับผูท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพใหเปนผูถายทอดความรู และ หา

แนวทางในการผลักดันเพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาสามารถนําความรูท่ีไดรับ นําไปประกอบอาชีพใหเกิดข้ึน

จริง ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีบทบาทรวมกันในการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีมีความประสงคท่ีจะพัฒนา

ตนเอง จนสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมอาชีพนําไปประกอบอาชีพใหเกิดรายไดแกตนเอง

และครอบครัว หากตองการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ธนาคารสามารถสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน

ได โดยผานกระบวนการของมหาวิทยาลัยประชาชน ซ่ึงเปนโครงการท่ีสอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรี 

ท่ีตองการใหประชาชนหลุดพนจากความยากจน   
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 หลักการบริหารจัดการองคกร POSDC 

Tada Ratchagit .2019  .หลักบริหารจัดการยุคคลาสลิกท่ียังคงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพองคกรได

ดี ใ นยุ คป จ จุ บั น .สื บค น เ ม่ื อ 1 ก รกฎาคม 2562 .  จ าก  . https/ / : hcm- jinjer. com/ thai-

media/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/ “การบริหารจัดการอยางเปน

กระบวนการ มีระเบียบแบบแผน จะทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ” 

 หลักการบริหารจัดการองคกร POSDC เปนกระบวนการบริหารจัดการยุคคลาสสิกท่ียังคงถูก

นํามาใชกับการบริหารองคกรในยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลักการนี้ มีการใสใจทุก

รายละเอียดในองคกร ตลอดจนทุกกระบวนการทํางานตั้งแตตนจนจบ รวมถึงการบริหารทรัพยากร

บุคคลอยางมีคุณภาพเพ่ือใหเกิดความราบรื่นในการทํางานดวย นอกจากนั้นยังคํานึงถึงการวางแผนงาน

ท้ังระบบท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการควบคุมการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี แลวยังมีการใสใจ

เรื่องการดําเนินการตลอดจนการสั่งการ ควบคุม เพ่ือใหการปฎิบัติการดําเนินไปตามแผนและกําหนด

ระยะเวลาท่ีวางไว ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และสรางศักยภาพใหกับองคกรไดด ี

 

https://hcm-jinjer.com/thai-media/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/
https://hcm-jinjer.com/thai-media/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/
https://hcm-jinjer.com/thai-media/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/
https://hcm-jinjer.com/thai-media/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/
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การเขียนผังงาน  

จุฬาลักษณ ถาไชยลา, (2019). การเขียนผังงาน. สืบคนเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 . จาก. 

http://comedu.nstru.ac.th/5581135015/index.php/content/chapter-2/chapter-2-4  

Flowchart เปนแผนภาพท่ีใชออกแบบและอธิบายการทํางานของโปรแกรมโดยอาศัยรูปทรง

ตาง ๆ ควบคูไปกับลูกศร แตละรูปในแผนภาพท่ีหมายถึงการทํางานหนึ่งข้ึนตอน สวนลูกศรจะแทนลําดับ

การทํางานข้ันตอนตาง ๆ รวมท้ังทิศทางการไหลของขอมูลตั้งแตเริ่มจนไดผลลัพธตามตองการระบบงาน

ทุกชนิดท่ีผานการวิเคราะหเปนลําดับข้ันตอนแลว จะสามารถเขียนเปนผังงานได 

การสัมมนาเรื่อง “บัตรสวัสดิการแหงรัฐกับการแกปญหาความเหล่ือมลํ้า” 

30 เมษายน 2562 การสัมมนาเรื่อง “บัตรสวัสดิการแหงรัฐกับการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา” ท่ี

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

วีระวัฒน ภัทรศักดิ์กําจร อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลาถึงท่ีมาของ

โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐวา เริ่มเม่ือป 2559 และในชวงปลายปไดเริ่มใหคนลงทะเบียน โดยคนท่ีมี

รายไดไมถึง 30,000 บาท จะไดรับเงินชวยเหลือ 3,000 บาท แตถารายได 30,000 บาทแตไมถึง 

100,000 บาท จะไดรับ 1,500 บาท โดยฐานคิดของเงิน 30,000 บาทตอป มาจากอัตราเสนความ

ยากจน  หรือท่ีประมาณ 2,600 บาทตอเดือน 

ในป 2560 มีการเปดใหลงทะเบียนเร็วข้ึน โดยกําหนดเง่ือนไขดานทรัพยสิน และท่ีดินทํากินของ

ผูท่ีมาลงทะเบียนดวย ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับสิทธิจะไดรับวงเงินในการซ้ือของท่ีรานธงฟา รวมถึงคารถเมล คา

รถไฟ คาแกส เปนตน ขณะท่ี ในป 14 มีผูลงทะเบียนท้ังสิ้น 2561.ลานคน มีการเพ่ิมแรงจูงใจในการ 5

 ฝกทักษะอาชีพ โดยจะใหวงเงินสูงข้ึน รวมถึงมีการสงเคราะหผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ท้ังท่ีมีเบี้ยผูสูงอายุอยูแลว

มีการเติมเงินเขากระเปาเงินอิเล็กท 2562 สวนในปรอนิกส ใหสามารถกดเงินสดได 

ปญหาท่ีพบของโครงการสวัสดิการแหงรัฐ  

- การโอนเงินตรงใหกับประชาชน จะชวยตัดตอนการคอรรัปชันไดบางสวน เนื่องจากไมผาน

หนวยงานทองถ่ิน แตยังมีการกระจายประโยชน ท่ีไมเทาเทียม เชน คนท่ีไดรับบัตรอยู ใกลกับ

สภาพแวดลอมนั้น ๆ หรือไม อยางอยูใกลรานธงฟาประชารัฐ หรือไดใชคารถโดยสารหรือไม เปนตน 
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รวมถึงมีขอสังเกตเรื่องการเอ้ือประโยชนใหกับรานธงฟาประชารัฐ แตท้ังนี้ในปจจุบันไดแกปญหาดวยการ

กระจายแหลงขายสินคา รวมถึงรานคาซุปเปอรมารเกตขนาดใหญก็ไดเขารวมเปนผูจําหนายท่ีรับชําระ

ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐดวย 

- ผลขางเคียง (Unintended effect) รัฐบาลไมมีทาทีท่ีชัดเจนวาเม่ือไหรจะตัดสิทธิ หรือไมให

สวัสดิการ ซ่ึงจากการเก็บขอมูลคนท่ีไปสัมภาษณก็ยังใชชีวิตตามเดิม เคยทํางานก็ทําเหมือนเดิม และไม

ไปฝกอาชีพ เพราะการฝกอาชีพทําใหเสียโอกาสในการทํางานของตัวเอง รวมถึงมีตนทุนในการเขาไปฝก

อาชีพอยูดวย นอกจากนี้ยังพบวา ไมมีใครตองการท่ีจะออกจากโครงการ 

- ดานตนทุน พบวา ผูท่ีไดรับบัตรไมมีตนทุน เพราะการลงทะเบียนทําไดไมยาก ขณะท่ีตนทุน

ของโครงการยังไมสามารถระบุได อยางไรก็ตาม หากเปนขอมูลโดยประมาณการวา หากป 2561 ใช

งบประมาณเทากันกับป 2560 คาใชจายของโครงการนี้ท้ังหมดจะอยูท่ีประมาณ 89,905 ลานบาทตอป 

หรือ 5,924 บาทตอคนตอป 

- ประสิทธิผลของโครงการ พบวา ประชาชนเขาถึงขอมูลดี มีการสงตอขาวสารถึงกัน ขณะท่ีการ

แกปญหาความยากจน หากใชเสนความยากจนเปนเกณฑ จํานวนคนจนจะลดลงเปนจํานวนมาก เพราะ

ไดรับเงินเติมเขาไป แตตองมองใหไกลกวานั้นวา คนมีรายไดท่ียั่งยืนหรือไม อยางไร ขณะท่ีเรื่องความ

เหลื่อมล้ํานั้นจะไมสามารถแกปญหาไดเลย เพราะคนสวนใหญท่ีอยูนอกโครงการฯ กวา 40 ลานคน ไมมี

สวนเก่ียวของกับโครงการนี้ และหากคนสวนใหญเหลานี้มีอัตราการเติบโตของรายไดในอัตราท่ีเร็วกวา

คนจน ก็จะไมไดแกปญหาความเหลื่อมล้ําเลย 

- การยอมรับและความเปนไปได พบวา มีการตอบรับโครงการดี สามารถบรรเทาปญหาคาครอง

ชีพไดบาง แตเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยังมีขอจํากัดคอนขางมาก และยังไมตอบโจทยของผูท่ีถือบัตร 

เชน ปวยติดเตียงเดินทางไมได ไมมีแผนระยะยาวสําหรับโครงการฝกอาชีพ หรือการไมตอบโจทยเรื่อง

ความยั่งยืนของโครงการ ท้ังยัง ไมมีการชี้วัดในเชิงมหภาควาโครงการนี้กระตุนเศรษฐกิจขนาดไหนกับ

การใหเงินเพ่ือหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานราก 

พรอมท้ังเสนอวา ควรมีการสํารวจขอมูลผูมีสิทธิไดรับบัตรซํ้า และพิจารณาเรื่องการฝกอาชีพ 

เพราะคนสวนใหญท่ีไดรับบัตรเปนผูสูงอายุ และวางเปาหมายของโครงการใหชัดวาจะนํามาชวย

แกปญหาความยากจนหรือความเหลื่อมล้ํา 
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วิธีการศึกษา (ประกอบดวยกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล) 

  การศึกษาเรื่องการเพ่ิมปริมาณอัตราความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหง

รัฐ ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 14 โครงการ

หาวิทยาลัยประชาชนม )โครงการท่ีหนวยงาน  :ธนาคารออมสิน เปนผูรับผิดชอบ (มีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิม

อัตราความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตามมาตรการพัฒนาช ีวิตผูมีบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ โดยคิดจากจํานวนผูท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามวัตถุประสงคของโครงการจากจํานวนผู

ลงทะเบียนกลุมเปาหมาย และจํานวนผูเขารับการอบรมท้ังหมด แลวนําขอมูลท่ีไดจาก การสัมภาษณ  ,

แบบสอบถาม และแบบประเมินผล จากกลุมเปาหมายท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไดแก พนักงานผูปฏิบัติโครงการ เจาหนาท่ี AO และผูเขารวมโครงการมา

วิเคราะหตามเนื้อหา ซ่ึงสรุปประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

 1) แบบสัมภาษณ เปนแบบบันทึกการใหคําสัมภาษณจากกลุมเปาหมาย เพ่ือรวบรวมขอมูลใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของ โดยใชเครื่องบันทึกเสียงเปนตัวชวยทําใหสามารถยอนฟงและสรุปขอมูลได แบบ

สัมภาษณท่ีจะใชเปนแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง มีรายการคําถามเปนแนวทาง คลายกับแบบสอบถาม 

แตจะไมมีตัวเลือกของคําตอบ ผูสัมภาษณใหคําตอบอยางอิสระ ใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 15 - 

25 นาที โดยจะสัมภาษณความคิดเห็นและความเขาใจในประเด็นตางๆ ของกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

 - การข้ึนทะเบียนเปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

 - การเขารวมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

 - การดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน (โครงการท่ีหนวยงาน : ธนาคารออมสิน เปน

ผูรับผิดชอบโครงการ) 

 - ปญหาและอุปสรรคของโครงการ  

 - ความสําเร็จของโครงการ 

 - ขอเสนอแนะ / ขออภิปราย เพ่ิมเติม  
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  การเก็บแบบสัมภาษณจากประชากรกลุมตัวอยางในการเก็บรวมรวบขอมูล โครงการ

มหาวิทยาลัยประชาชนในพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 14 ซ่ึง ดูแลเขตพ้ืนท่ีจํานวน 5 จังหวัด 

(พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง สิงหบุรี สระบุรี) 

  2) แบบสอบถามเปนชุดคําถามท่ีสรางข้ึนหาขอมูลตามจุดประสงค เพ่ือใชวัดพฤติกรรมภายใน 

)ความพึงพอใจ  ,ความสนใจ  ,การเห็นดวยหรือไมเห็นดวย (ของกลุมเปาหมาย โดยเปนการใหขอมูลท่ีไม

ตองระบุตัวตนท่ีชัดเจนของผูใหขอมูล ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจะมีตัวเลือกเปนคําตอบ 4 - 5 ขอ และ

โดยจะสอบถามโดยใชวิธีกมีชองท่ีสามารถระบุขอความเพ่ิมเติมได ารใหคะแนนในประเด็นตางๆ ของ

กลุมผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 50 คนดังนี้  

  - ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม อายุ จังหวัด )ไมตองระบุชื่อ(  

 - ผูเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีความเขาใจในข้ันตอนการ

ดําเนินโครงการมากเพียงใด 

 - ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

 - ความเหมาะสมของการในจัดกิจกรรมการฝกอบรมอาชีพ )หลักสูตร  ,สถานท่ี ,วิทยากร(  

 - รายไดท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากการฝกอบรมอาชีพแลว  

 - ความสนใจท่ีเขารวมโครงการอ่ืนๆ สําหรับผูมับัตรสวัสดิการแหงรัฐในครั้งตอๆ ไป 

  การเก็บแบบสอบถามจากประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนผูเขารวมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัย

ประชาชนในพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 14 ในพ้ืนท่ีจํานวน 5 จังหวัด )พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

อางทอง สิงหบุรี สระบุรี (จํานวน 50 คน )จังหวัดละ 10 คน(  

  ขอมูลประชากรกลุมเปาหมาย  )กลุมประชากร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได พ้ืนท่ี (

แบงเปน 3 กลุม คือ  

  - ผูปฏิบัติ )พนักงานธนาคารออมสิน (ท่ีเปนผูดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ตาม

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จากสวนกลางจํานวน 5 คน และ พนักงานจาก

สาขาจํานวน 10 คน )จังหวัดในพ้ืนท่ีของธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดละ 2 คน (  
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  - เจาหนาท่ี AO )จ  ังหวัดในพ้ืนท่ีของธนาคารออมสินภาค 14 ) จํานวน 15 คน )จังหวัดละ 3 

คน (  

 - ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน )จังหวัดในพ้ืนท่ีของ

ธนาคารออมสินภาค 14 ) ในป 2561 และ ป 2562 จํานวน 50 คน )จังหวัดละ 10 คน(  ในประเด็นตาง 

ๆ ดังนี้ ความเขาใจของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐตอโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ตามมาตรการพัฒนา

ชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เหตุผลในการเขารวมโครงการ ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม )ปญหา/

อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ(  ความนาจะเปนในการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการดําเนิน

ชีวิตจริง ความสนใจในการเขารวมโครงการในปตอไป  ความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิของผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ 

 แบบประเมินผลโครงการ เปนเครื่องมือท่ีใชประเมินผลการปฏิบัติจริง โดยเปนการบันทึกผล

หลังกระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการมหาวทิยาลัยประชาชน (หนวยงาน : ธนาคาร

ออมสิน เปนผูรับผิดชอบโครงการ) เพ่ือวัดขอมูลตาง ๆ ความเขาใจในการเขารวมโครงการ ความสนใจใน

กิจกรรม การนําความรูไปใชจริง ผลท่ีคาดหวังของแตละบุคคล และขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษา  

การศึกษาพบวา ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวมโครงการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สวนมากไมมีความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ โดยท่ีมาลงทะเบียนเขารวมโครงการเนื่องจาก

ตองการจํานวนเงินท่ีเขาบัตรสวัสดิการแหงรัฐในแตละเดือนเพ่ิมข้ึน และมีความเขาใจวาหากไมไดรวม

ลงทะเบียนเขารวมโครงการจะถูกระงับเงินเขาบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีเคยไดรับในทุกเดือน ในสวนของ

ประเด็นท่ีเปนวัตถุประสงคของโครงการท่ีตองการใหผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวมโครงการมีรายได

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตในความเปนจริงในผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐกลับไมตองการท่ีจะมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

เนื่องจากเกรงวาหากมีรายไดเพ่ิมข้ึนมาแลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับเงินสวัสดิการแหงรัฐ จากประเด็น

ดังกลาวทําใหเห็นวาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีตองการจะนําความรูและประสบการณจากการฝกอาชีพ

ไปใชเพ่ือใหเกิดรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจริง ๆ นั้นมีสวนนอยมาก อีกประเด็นตอมาคือการเขารวมโครงการของผู

มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีไดมาลงทะเบียนไว ซ่ึงผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการท่ี
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ไมมาเขารับการฝกอบรมอาชีพในวันท่ีจัดกิจกรรมไดใหเหตุผลวาไมสะดวกมาเขารับการฝกอบรมอาชีพ

เนื่องจาก วัน เวลา สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม และหลักสูตรท่ีจัดนั้นไมตรงกับความถนัดและความตองการ

ของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน แบงเปน ผูปฏิบัติงานพนักงานธนาคารออมสิน

สวนกลาง จํานวน 5 คน ผูปฏิบัติงานพนักงานธนาคารออมสินสาขา จํานวน 10 คน เจาหนาท่ี AO 

จํานวน 15 คน ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวมโครงการในป 2562 จํานวน 50 คน พบวาสวนใหญ

ปญหาท่ีทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จเกิดจากผูท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการมหาวิทยาลัย

ประชาชน ไมไดเดินทางมาเขารวมกิจกรรมในวันท่ีหนวยงานดําเนินการ จํานวน 62 ราย คิดเปนรอยละ 

77.5  และแบบสอบถาม จากผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 50 ชุด พบวาเหตุผลท่ีลงทะเบียนเขารับ

การพัฒนาและมารวมกิจกรรมท่ีทางหนวยงานจัดข้ึน เนื่องจากเกรงวาจะถูกตัดเงินท่ีไดรับจากบัตร

สวัสดิการ โดยท่ีไมเขาใจในกระบวนการท่ีตนเองเขารวม จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 56.0 

แนวทางการแกไขปญหา 

 - การลดจํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดย

กระบวนการสรางความเขาใจ และกระบวนการคัดกรอง เนื่องกลุมผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไมเขาใจใน

กระบวนการดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงอาจเกิดจากปญหาในการประชาสัมพันธท่ีไมชัดเจน ทําใหผูมี

บัตรไดมาลงทะเบียนเพ่ือเขารวมการพัฒนาฯ แตมาถึงเวลาดําเนินโครงการจริงๆ ไมมารวม หรือมารวม

แตไมนําไปปฏิบัติจริง ทําใหสัดสวนของผูเขารวมโครงการกับผูท่ีประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการมีนอยมาก  

 ขอดี  :ผูเขารวมโครงการทุกคนจะทราบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ และการดําเนินการของ

ขอมูลเพียงพอท่ีจะสามารถตัดสินใจในการเขาหรือไมเขา รวมโครงการ ทําใหผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมี

โครงการ  

  ขอเสีย  :เปนข้ันตอนท่ีใชเวลาในการดําเนินมาก เพราะตองทําการชี้แจงให  ผูมีบัตรสวัสดิการทุก

คนไดทราบอยางละเอียดชัดเจน และสอบถามขอสงสัยของโครงการได  



 

477 

 

 - การเพ่ิมบุคลากรในการทํางานใหมากข้ึน และเขาถึงทุกพ้ืนท่ี เนื่องจากกลุมผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐท่ีมาลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ มีเปนจํานวนมากและกระจายตัวอยูท่ัวทุกพ้ืนท่ี ทําใหการ

จัดการฝกอบรมอาชีพไมสามารถกระจายไดท่ัวถึง จึงจัดจางบุคลากรในการเปนวิทยากรฝกอาชีพ และ

ทีมงานในการจัดอบรมใหท่ัวทุกพ้ืนท่ีท่ีมีผูเขารวมโครงการฯ 

 ขอดี  :การดําเนินกิจกรรมโครงการมีความท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน ลดภาระการเดินทางของผูเขารวม

โครงการ เมื อมีการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนใกลท่ีอยูอาศัย 

  ขอเสีย  :างวิทยากรและตองใชงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน ในเรื่องของการจัดจ

ทีมงาน และคาพาหนะและเชื้อเพลิงในการเดินทางไปจัดกิจกรรม 

 - การจัดอบรมในหลักสูตรท่ีตรงความตองการ โดยสํารวจความตองการฝกอาชีพจากผู

ลงทะเบียน เนื่องจากผูท่ีมาเขารวมโครงการฯ มีความตองการและความสนใจในการประกอบอาชีพท่ี

หลากหลาย เพ่ือเปนการสรางความสนใจท่ีจะพัฒนาอาชีพจึงใหผูมาลงทะเบียนเสนอการฝกอบรมอาชีพ

ท่ีตนเองสนใจ เพ่ือท่ีผูจัดกิจกรรมจะไดจัดใหตรงความตองการ 

 ขอดี : ผูเขารวมโครงการฯ มีความกระตือรือรนท่ีจะเขารับการฝกอาชีพ เพราะเปนการฝก

ทักษะท่ีตรงกับความตองการของตนเอง  

  ขอเสีย : หลักสูตรท่ีแตละคนเสนอมายอมมีความตองการท่ีหลากหลายและแตกตางกันมากมาย 

ทําใหตองจัดหาบุคลากรในการอบรมหลายหลักสูตร และบางหลักสูตรตองใชวัสดุอุปกรณในการทําท่ีมี

ราคาสูง มีความเสี่ยงท่ีผูรับการอบรมจะไมสามารถนําไปปฏิบัติไดในชีวิตจริง เนื่องจากมีตนทุนสูง 

- การเพ่ิมชองทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เนื่องจากการใหเหตุผล

ของผูท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการแตไมสามารถมาเขารวมกิจกรรมในวันท่ีหนวยงานธนาคารออมสินจัด

ข้ึนได ในปท่ีผานมาโดยใหเหตุผลวา ติดธุระในวันดังกลาว , ไมสบาย , ไปตางจังหวัด , ยายท่ีอยู เปนตน 

จึงคิดวาควรเพ่ิมชองทางใหผูมีบัตรสามารถเขารวมกิจกรรมการฝกอาชีพในวันท่ีตนเองสะดวก (มีการ

กําหนดกรอบระยะเวลา) เม่ือเพ่ิมโอกาสในการเลือกเวลาในการทํากิจกรรมใหตรงความตองการมากข้ึน

แลวจะทําใหมีจํานวนกลุมเปาหมายเขารับการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน 
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 ขอดี  :เปนเพ่ิมโอกาสในการเลือกเวลาในการทํากิจกรรมใหตรงความตองการมากข้ึนทําใหมี

จํานวนผูท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการเขารับการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน 

  ขอเสีย  :ตองจัดใหมีการบันทึกการติดตามการเขารับการอบรม  

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

 เม่ือพิจารณาจากขอดี ขอดี ทรัพยากรท่ีใช และงบประมาณในการดําเนินงาน การเพ่ิมชองทาง

ในเขารับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณอัตราความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 

14 ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จึงไดเสนอแนวคิดท่ีจะใหผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเกิดความสะดวกและความพอใจ

ในหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน โดยการใหผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีตนเองเปน

ผู เลือกกับสถาบันอาชีวศึกษาใกลบานหรือท่ีสะดวก ซ่ึงมีหลักสูตรการฝกอบรมอาชีพสําหรับ

บุคคลภายนอกจัดอยูเปนประจํา และมีความหลากหลายสามารถเลือกหลักสูตรไดตามความสนใจ ซ่ึง

จากการสัมภาษณผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจ เห็นดวย และ

ยินดีท่ีจะเขารวมโครงการฝกอบรมอาชีพตามกระบวนการดังกลาว จึงคิดวาในปตอไปหากธนาคารออม

สินไดทําขอตกลงรวมกับสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือจัดใหมีโครงการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยการ

ฝกอาชีพตามแนวทางท่ีกลาวมาจะทําใหมีผูเขารวมโครงการตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนดมากข้ึน และ

หากหลักสูตรการฝกอาชีพตรงตามความตองการของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐก็จะทําใหมีการนําไป

ประกอบอาชีพจริง กอใหเกิดรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนและทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในท่ีสุด 
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แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเช่ือ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการแกปญหาพนักงานสอบทาน

สินเชื่อมีความรูความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อยังไมเพียงพอ 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ และการสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวาสาเหตุเกิด

จากพนักงานสอบทานสินเชื่อมีประสบการณนอย เนื่องจากไมเคยปฏิบัติงานดานสินเชื่อมากอน อีกท้ังไม

มีคูมือ แนวทางหรือเทคนิคการสอบทานลูกหนี้ใหพนักงานใชเปนเครื่องมือชวยปฏิบัติงานสอบทาน

ธุรกรรมดานสินเชื่อ จากการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ผูศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการแกปญหา คือการ

จัดทําคูมือแนวทางหรือเทคนิคการสอบทานลูกหนี้แตละประเภท และมอบหมายใหหัวหนางาน หรือ

พนักงานท่ีมีความรูและประสบการณสอนงาน ใหคําแนะนํา หรือชวยเหลือ (Coaching) โดยใหมีการ

เรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) เนื่องจากเปนแนวทางท่ีสามารถทําไดงาย มี

ประโยชนในการปฏิบัติงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว อีกท้ังยังชวยเพ่ิมความรู ความสามารถให

พนักงานท่ียังขาดทักษะและความชํานาญใหมีแนวทางในการปฏิบัติงาน และชวยทําใหการปฏิบัติงาน

สอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

คําสําคัญ:  การสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ, ความรูความสามารถ 
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Abstract 

 This study aims to find the cause and solution of the problem that the credit 

reviewers have insufficient knowledge, abilities, or operational skills in reviewing credit. 

The data was collected using a questionnaire, a test and interview. The study found that 

the cause is due to credit reviewers have less experience because they have never 

worked about the credit before. Moreover, there aren't any manuals, guidelines, or 

techniques for credit reviewers to use as a tool for reviewing credit. From data analysis, 

the solution of the problem is making manuals, guidelines or techniques for reviewing 

each type of debtor. Then the supervisor or personnel with knowledge and experience 

must be assigned for teaching about the job, giving advices, or coaching by providing on-

the-job training to the credit reviewers. This process is simple and useful for both short-

term and long-term operations. Furthermore, it also helps to increase knowledge and 

abilities for personnel who lack of skills and expertise to have operational guidelines. In 

addition, it makes the credit review operation to be more efficient. 

 

Keywords:  Credit review, Knowledge and ability 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อเปนภารกิจท่ีสําคัญของธนาคาร ซ่ึงอยูภายใต

แนวนโยบายการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ของ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  เรื่องการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซ่ึง

กําหนดใหธนาคารตองมีหนวยงานท่ีเปนอิสระจากสายงานท่ีมีอํานาจอนุมัติการทําธุรกรรม ทําหนาท่ี

ยืนยันวากระบวนการพิจารณา รวมถึงพิธีการใหสินเชื่อตาง ๆ หลังการอนุมัติทุกข้ันตอนเปนไปตาม

ระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร  รวมท้ังความถูกตองในการจัดชั้นหนี้และการกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ เพ่ือคนหาจุดออนในกระบวนการพิจารณาการทําธุรกรรมดานสินเชื่อและสามารถใหขอเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงแกไขจุดออน และรายงานผลการสอบทานใหคณะกรรมการธนาคารทราบทุกไตรมาส เพ่ือให

การดําเนินงานดานสินเชื่อของธนาคารบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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จากการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อพบปญหาพนักงานสอบทานสินเชื่อมีความรู 

ความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อยังไมเพียงพอ โดยจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อของสวนงานท่ีเขาสอบทานพบวาปจจัย

เรื่องความรูความสามารถพนักงานไดรับคะแนนการประเมินต่ําท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยการประเมิน

อ่ืน และคะแนนการประเมินมีแนวโนมลดลง ท้ังนี้ หากพนักงานมีความรู ความสามารถไมเพียงพอจะ

สงผลกระทบใหพนักงานสอบทานสินเชื่อไมสามารถคนหาจุดออนในกระบวนการพิจารณา และพิธีการ

ภายหลังการอนุมัติการทําธุรกรรมสินเชื่อได สงผลใหไมสามารถใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน หรือ

ปรับปรุง/แกไขจุดออนในกระบวนการดานสินเชื่อได  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปญหาพนักงานสอบทานสินเชื่อมีความรูความสามารถ หรือทักษะใน

การปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อยังไมเพียงพอ 

2.  เพ่ือคนหาแนวทางการแกปญหา และพัฒนาความรูความสามารถ หรือทักษะในการ

ปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 โสภณ  ภูแกวลวน และฐิติวรรณ  สินธุนอก  (2557) การฝกอบรมพนักงานสามารถแบงตาม

ลักษณะการจัดฝกอบรมไดเปน 2 ประเภท คือ  

 1.  การฝกอบรมในรูปแบบ (Formal Training)  เปนการฝกอบรมท่ีมีรูปแบบชัดเจน ดําเนินการ

อยางเปนทางการ และเปนไปตามกําหนดการท่ีไดกําหนดไว โดยจะมีการกําหนดหัวขอวิชา และ

เนื้อหาวิชาไวอยางชัดเจน 

 2.  การฝกอบรมนอกรูปแบบ (Informal Training)  เปนการฝกอบรมท่ีมีจุดมุงหมายสราง

ความรู ความชํานาญเฉพาะดานตามหนาท่ีของผูเขารับการอบรม ซ่ึงรูปแบบการอบรม เนื้อหา และ

สถานท่ี สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอด เพ่ือใหเหมาะสมกับเปาหมายของการอบรม 

 รูปแบบการฝกอบรมแตละกิจกรรมจะมีลักษณะการเรียนรูท่ีแตกตางกัน สามารถจําแนกวิธีการ

อบรม หรือเทคนิคการฝกอบรมแบบตาง ๆ จํานวน 9 วิธี ไดแก การฝกอบรมแบบการบรรยาย การ
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ประชุมและการอภิปราย การใชกรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ   การจําลองแบบ  การสาธิตและการ

แสดงตัวอยาง การฝกทดลองการปฏิบัติงาน การฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน และการฝกอบรมแบบตัวตอตัว 

จิตติมา อัครธิติพงศ (2556) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือกระบวนการเรียนรูโดยผานกิจกรรม

ตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการงาน และเพ่ิมศักยภาพใหแก

บุคคล แบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก  ปฐมนิเทศ  การศึกษา  การฝกอบรม  การพัฒนาปจเจกบุคคล 

การพัฒนาสายอาชีพ  การพัฒนาองคการ  การพัฒนาตนเอง 

 จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2557) เทคนิคการ

ตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมือท่ีชวยผูตรวจสอบภายในใชในการรวบรวมขอมูล เพ่ือสนับสนุนขอคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะในการรายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึงบางครั้งอาจตองใชหลายเทคนิคในการรวบรวม

หลักฐาน เพ่ือใหงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเทคนิคการตรวจสอบ 13 วิธี ไดแก 

การสังเกตการณ การตรวจนับ การตรวจสอบเอกสาร การยืนยัน การสอบถาม การคํานวณ การวิเคราะห

เปรียบเทียบ  การตรวจสอบการผานรายการ การหารายการผิดปกติ  การตรวจทาน การวิเคราะห การ

สืบสวน และการประเมินผล 

 ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว (1943) ไดพัฒนาผังกางปลา (Fish 

Bone Diagram) ซ่ึงมีลักษณะคลายปลาเปนผังท่ีใชสําหรับการวิเคราะหปญหาและสาเหตุอยางเปนระบบ 

(Cause & Effect Diagram) ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนโครงกระดูกท่ีเปนตัวปลาใชรวบรวมปจจัยท่ี

เปนสาเหตุของปญหา  และสวนหัวปลาเปนสวนของปญหาหรือผลลัพธ โดยเขียนหัวปลาอยูทางขวามือ

และตัวปลาอยูทางซายมือ และกําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหา โดยใชหลักการ 4M เปนกลุม

ปจจัยเพ่ือใชแยกแยะสาเหตุตาง ๆ ไดแก M – Man พนักงานหรือบุคลากร  

M – Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก M – Material วัตถุดิบหรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ี

ใชในกระบวนการ M – Method  กระบวนการทํางาน   

      

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ปวีนิตย มากแกว (2557) การศึกษาดานความสามารถและทักษะในการทํางานดานการบริการท่ี

ดีดานการทํางานรวมกันเปนทีมท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานความรูวิทยาการ หรือความรูเทคโนโลยีใหม ๆ มีอิทธิพล

ตอสมรรถนะการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ สวนปจจัยดานการติดตามความรูใหม ๆ ในสาขา
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อาชีพหรืองานท่ีเก่ียวของดานความเชี่ยวชาญท้ังในเชิงลึกและเชิงกวาง ไมมีอิทธิพลตอสมรรถนะของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ 

จารุเนตร เก้ือภักดิ์ (2559) แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการศึกษาพบวาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีบุคลากร

สายสนับสนุนตองการแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานการศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา และการ

สงเสริมใหเพ่ิมทักษะทางดานภาษา 2) ดานการฝกอบรม ควรมีการสํารวจหัวขอหลักสูตรท่ีพนักงาน

ตองการฝกอบรม และจัดหาหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูและสามารถนําไป

ปรับใชในการปฏิบัติงานจริงได 3) ดานการพัฒนา ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีมาตรฐาน

ในการทํางาน และใชระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงานหรือชวยตัดสินใจแกไขปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ  

 ณัชพล งามธรรมชาติ (2559) แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายงาน

การผลิตบริษัท XYZ จํากัด ผลการศึกษาพบวาเพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณทํางานท่ีแตกตางกันไม

มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน แตระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยหากพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดดีกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษานอยกวา เนื่องจากการปฏิบัติงาน

จําเปนตองใชความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ไดแก พนักงานปฏิบัติงานในสวนงานภูมิภาค 

จํานวน 10 ฝายกิจการสาขา เนื่องจากเปนพนักงานท่ีไดรับการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ  และ

ผูบริหารและพนักงานสอบทานสินเชื่อทุกระดับ จํานวน 33 คน เนื่องจากมีหนาท่ีปฏิบัติงานสอบทาน

ธุรกรรมดานสินเชื่อ โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงเปนพนักงานปฏิบัติงานใน

สวนงานภูมิภาคจํานวน 50 คน และผูบริหารและพนักงานสอบทานสินเชื่อ จํานวน 33 คน  

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

2.1 ขอมูลปฐมภูมิ ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

     2.1.1  จัดสงแบบสอบถามใหพนักงานในสวนงานภูมิภาค โดยจัดสงแบบสอบถาม 

ผานชองทางการสื่อสารออนไลนตาง ๆ  เชน  แอพพลิเคชั่นไลน (LINE)  และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-

mail) เปนตน  



 

485 

 

      2.1.2  ทดสอบความรูเก่ียวกับกระบวนการใหสินเชื่อ และเทคนิคการสอบทานของพนักงาน

สอบทานสินเชื่อ  

     2.1.3  สัมภาษณผูบริหาร และพนักงานสอบทานสินเชื่อท่ีไดรับคะแนนการทดสอบ 

ต่ํากวารอยละ 70 ทุกคน และสัมภาษณพนักงานสอบทานสินเชื่อท่ีผานการทดสอบเพ่ิมเติม  

 2.2 ขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ของธนาคาร เชน คูมือการ

ปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประวัติการทํางานพนักงานสอบ

ทานสินเชื่อ เปนตน 

3. เครื่องมือท่ีใช 

 3.1 แบบสอบถามพนักงานปฏิบตัิงานสวนภูมิภาค เก่ียวกับการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดาน

สินเชื่อ และความรูความสามารถของพนักงานสอบทานสินเชื่อ ประกอบดวย  

     3.1.1 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน 

ประสบการณทํางาน และสังกัด โดยใชคําถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) ผูตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบจากคําตอบท่ีกําหนดไว 

     3.1.2 สวนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และความรู ความสามารถของ

พนักงานสอบทานสินเชื่อ ใชคําถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) จํานวน 7ขอ 

ลักษณะคําถามจะมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ (Five Point Scale) โดยผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบจาก

คําตอบท่ีกําหนดไว  

     3.1.3 สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ขอ โดยใช

คําถามแบบปลายเปด (Open ended Questions) เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบมีอิสระในการตอบคําถาม 

 3.2  แบบทดสอบความรูพนักงานสอบทานสินเชื่อ เก่ียวกับกระบวนการใหสินเชื่อและเทคนิค

การสอบทานของพนักงานสอบทานสินเชื่อ เพ่ือวัดความรู ความเขาใจของพนักงานสอบทานสินเชื่อ โดย

จัดทําเปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ระยะเวลาใน

การทําแบบทดสอบ 30 นาที โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

             คะแนนต่ํากวารอยละ 70 (ไดคะแนน 1 - 6 คะแนน) หมายถึง ไมผานการทดสอบ 

             คะแนนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป (ไดคะแนน 7 – 10 คะแนน) หมายถึง ผานการทดสอบ 

 3.3  แบบสัมภาษณพนักงานสอบทานสินเชื่อ โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure 

interview) กําหนดหัวขอการสัมภาษณไวเปนคําถามปลายเปด (Open – ended Questions) เพ่ือใหผู

ถูกสัมภาษณ ตอบคําถามไดอยางอิสระเปดโอกาสใหแสดงความคิด หรือทัศนคติไดอยางกวางขวาง รวม
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จํานวน 7 ขอ โดยสัมภาษณเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงาน ความรู ความสามารถ และทักษะของผูสอบ

ทานสินเชื่อ และปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ  

 3.4  ผังกางปลา (Fish Bone Diagram) วิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาพนักงานสอบ

ทานสินเชื่อมีความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานสอบทานสินเชื่อไมเพียงพอ 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

               4.1.1 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหคารอยละ 

                4.1.2 สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และ

ความรู ความสามารถของพนักงานสอบทานสินเชื่อ โดยใชการวิเคราะหคารอยละ และคาเฉลี่ย () 

วิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 

               4.1.3  สวนท่ี 3  ความเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใช

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

 4.2  แบบทดสอบความรู ความเขาใจพนักงานสอบทานสินเชื่อ โดยใชการวิเคราะหคา  

รอยละ และคาเฉลี่ย ()  สรุปผลระดับความรูของพนักงานสอบทานท้ังหมด เพ่ือจัดระดับกลุมพนักงาน

ตามผลการทดสอบความรู 

 4.3 วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณพนักงานสอบทานสินเชื่อเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอบทาน

ธุรกรรมดานสินเชื่อ โดยใชการวิเคราะหคารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือ

หาสาเหตุและแนวทางการแกปญหาจากขอมูลการสัมภาษณ 

 4.4  วิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาดวยผังกางปลา  โดยการกําหนดปญหาท่ีหัวปลา 

และเขียนสาเหตุหลักของปญหาไวในกางปลาแตละกาง โดยใชหลักการ 4M เพ่ือคนหาสาเหตุ และ

แนวทางแกปญหา ดังนี้  

                M – Man   พนักงาน หรือบุคลากร 

                M – Machine  เครื่องมือหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก 

                M – Material  วัตถุดิบหรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในกระบวนการ 

                M – Method  กระบวนการทํางาน 

 4.5  วิเคราะหแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเทคนิคการตรวจสอบ เพ่ือหาแนวทางใน

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบ

สัมภาษณ เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกปญหาพนักงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อมี

ความรู ความสามารถ และทักษะของพนักงานสอบทานสินเชื่อในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดาน

สินเชื่อไมเพียงพอ ดังนี้ 

1. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 50 ราย พบวาสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศ

หญิง (รอยละ 58.00) มีอายุ 31- 40 ป (รอยละ 42.00) มีประสบการณทํางานมากท่ีสุด 6-10 ป (รอยละ 

38.00)  มีตําแหนงพนักงานระดับ 4-7 และพนักงานระดับ 9 มากท่ีสุด (รอยละ 72.00)  สวนใหญสังกัด

ฝายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (ฝอล.) มากท่ีสุด (รอยละ 22.00)   

 1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบทดสอบ จํานวน 24 คน พบวาสวนใหญตําแหนงพนักงานระดับ 9 

(รอยละ 37.50) และมีอายุ 31- 40 ป จํานวน 12 คน (รอยละ 52.17) 

1.3 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ จํานวน 23 คน  สวนใหญตําแหนงพนักงานระดับ 9 (รอยละ 

30.43)  มีชวงอายุ 31-40 ป (รอยละ 52.17) และสวนใหญไมมีประสบการณทํางานดานสินเชื่อ (รอยละ 

52.17)  

2. ผลการวิเคราะหขอมูล  

2.1 จากแบบสอบถามพนักงานสังกัดภูมิภาคเก่ียวกับการปฏิบัติงานและความรู ความสามารถ

ของพนักงานสอบทานสินเชื่อมีระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ย ดังตารางท่ี 1  

 

 ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นพนักงานสังกัดภูมิภาค 
 

หัวขอ คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. พนักงานสอบทานสินเชื่อมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ 

3.26 ปานกลาง 

2. พนักงานสอบทานสินเชื่อมีความรูเก่ียวกับกระบวนการให

สินเชื่อ และวิธีปฏิบัติของธนาคารเปนอยางดี 

3.38 ปานกลาง 
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หัวขอ คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

3. พนักงานสอบทานสินเชื่อสามารถคนพบจุดออนของ

กระบวนการใหสินเชื่อ และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน

ตอสวนงานของทาน 

3.70 มาก 

4. พนักงานสอบทานสินเชื่อสามารถสรุปผลการสอบทานได

ชัดเจน และสามารถอธิบายใหเขาใจได 

3.70 มาก 

5. ทานสามารถนําประเด็นสําคัญหรือขอสังเกตจากรายงาน

ผลการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ ไปปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

4.00 มาก 

คาเฉล่ีย 3.61 มาก 

 

จากตารางท่ี 1  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และ

ความรูความสามารถของพนักงานสอบทานสินเชื่อเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.61)  ระดับความ

คิดเห็นสูงสุด คือหัวขอทานสามารถนําประเด็นสําคัญหรือขอสังเกตจากรายงานผลการสอบทานธุรกรรม

ดานสินเชื่อไปปรับปรุงการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน (คาเฉลี่ย 4.00) และหัวขอท่ีมีระดับความเห็น

ตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ย ไดแก พนักงานสอบทานสินเชื่อมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสอบทาน

ธุรกรรมดานสินเชื่อ  (คาเฉลี่ย 3.26) และหัวขอพนักงานสอบทานสินเชื่อมีความรูเก่ียวกับกระบวนการ

ใหสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติของธนาคารเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.38)   

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาสาเหตุท่ีพนักงานสอบทานสินเชื่อมีความรูความสามารถ และ

ทักษะในการปฏิบัติงานไมเพียงพอมากท่ีสุด เกิดจากไมมีประสบการณดานสินเชื่อมากอน หรือ มี

ประสบการณนอย (รอยละ 58.00) รองลงมา ไดแก ขาดเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน คูมือ 

แนวทางการสอบทาน (รอยละ 16.00) ขาดความมุงม่ันท่ีจะขวนขวายหาความรูเพ่ิมเติม     (รอยละ 

14.00)  สําหรับแนวทางแกไขวิธีท่ีจะพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

คือ จัดอบรมดานสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน (รอย

ละ 38.00)  รองลงมา คือฝกเรียนรูจากการทํางาน (On-The-Job Training) (รอยละ 34.00)  

2.2 ผลการทดสอบความรูความรูในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อของพนักงาน

สอบทานสินเชื่อ จํานวน 24 คน ไมผานการทดสอบจํานวน 14 คน หรือคิดเปนรอยละ 58.33 ผานการ
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ทดสอบจํานวน 10 คน หรือคิดเปนรอยละ 41.67 และมีคาคะแนนเฉลี่ย 5.46  คะแนน  ซ่ึงผลการ

ทดสอบความรูของพนักงานสอบทานสินเชื่อในภาพรวมไมผานการทดสอบ เนื่องจากไดรับคะแนนต่ํากวา

เกณฑท่ีกําหนด 

2.3 ผลจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานสอบทานสินเชื่อของสํานักสอบทานสินเชื่อ 

จํานวน 23 คน ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาความรู ความสามารถ และทักษะของ

พนักงานสอบทานสินเชื่อในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อไมเพียงพอ สรุปไดดังนี้ 

      2.3.1 ความรู ความสามารถ ทักษะของพนักงานสอบทานสินเชื่อ ผูใหสัมภาษณมีความเห็น

วาพนักงานสอบทานสินเชื่อตองมีความรูดานกระบวนการใหสินเชื่อ  ดานบัญชีการเงิน การวิเคราะหงบ

การเงิน ดานกฎหมาย ดานการตรวจสอบ ดานการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอบังคับของ

ธนาคาร และความรูเก่ียวกับธุรกิจของลูกคา รวมท้ังตองเปนผูท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ชางสังเกต ตั้ง

สมมุติฐาน เพ่ือหาสาเหตุจุดออนของกระบวนการใหสินเชื่อ เนื่องจากพนักงานสอบทานสินเชื่อตองผูท่ีมี

ความรูหลายดาน เพราะตองสอบทานกระบวนการใหสินเชื่อตั้งแตการรับลูกคา วิเคราะหความสามารถ

ในการชําระหนี้ การเบิกจายเงินกู การตรวจเยี่ยมลูกคา รวมถึงกระบวนการติดตามหนี้คางชําระ เพ่ือ

พิจารณาถึงความถูกตองเหมาะสมของกระบวนการใหสินเชื่อวาเปนไปตามหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติท่ี

ธนาคารกําหนดและระเบียบทางการ เพ่ือใหเห็นถึงจุดออนหรือขอบกพรองของกระบวนการใหสินเชื่อ 

และสามารถใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอธนาคาร 

      2.3.2 สาเหตุท่ีพนักงานสอบทานสินเชื่อมีความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน

สอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อไมเพียงพอ ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาสาเหตุเกิดจากพนักงานมี

ประสบการณยังไมเพียงพอ ไมศึกษาคนควาหรือหาความรูเพ่ิมเติม ไมมีการศึกษาคูมือวิธีปฏิบัติงานดาน

สินเชื่ออยางจริงจัง ไมมีความเขาใจธุรกิจของลูกคา คูมือหรือวิธีปฏิบัติของธนาคารท่ีเก่ียวกับการให

สินเชื่อมีจํานวนมาก มีวิธีปฏิบัติโครางการใหม ๆ เพ่ิมเติมหรือมีการปรับปรุงแกไขบอยครั้ง ไมมีการ

รวบรวมไวในท่ีเดียวกันทําใหพนักงานสอบทานคนหาติดตามไดไมครบถวน 

      2.3.3  การพัฒนาความรู ความสามารถ หรือของพนักงานสอบทานสินเชื่อ ผูใหสัมภาษณ

สวนใหญมีความเห็นวาควรพัฒนาความรูในเรื่องการวิเคราะหการใหสินเชื่อ การวิเคราะหงบการเงิน 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใหสินเชื่อ ทักษะดานการสื่อสาร ความรูในธุรกิจของลูกคาประเภทตาง ๆ 

เพ่ือใหมีความรูครอบคลุมในทุกธุรกิจ เชน ธุรกิจ SME เนื่องจากลูกคาของธนาคารมีความหลากหลาย

มากข้ึนจากเดิม เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการสอบทาน เชน การปฏิสัมพันธเพ่ือไดขอมูลท่ีแทจริง เทคนิค

โนมนาวในการรับทราบขอมูลหรือขอเท็จจริง เปนตน 
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      2.3.4  วิธีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะของพนักงานสอบทานสินเชื่อ ผูให

สัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาควรมีการจัดอบรมมุงเนนใหมีการทํา Work Shop เพ่ือเพ่ิมความรูใหกับ

พนักงาน โดยวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณ หรือวิทยาการจากธนาคารแหง

ประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเปนสวนงานท่ีกํากับดูแลธนาคาร เพ่ือทราบวิธีหรือเทคนิคในการสอบทาน 

จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูแบงปนประสบการณการสอบทานแบบพ่ีสอนนอง มีการสอนงานจาก

พนักงานท่ีมีประสบการณระหวางการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) มอบหมายใหพนักงานศึกษา

วิธีปฏิบัติดวยตนเองเพ่ิมเติม สรางพนักงานใหเปนผูเชี่ยวชาญในการสอบทานลูกคาแตละประเภทเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใหการสอบทานสินเชื่อ 

      2.3.5  การจัดทําคูมือ แนวทางหรือเทคนิคการสอบทานลูกหนี้ในแตละประเภท ผูให

สัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาจะชวยใหพนักงานสอบทานสินเชื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากลูกหนี้แตละประเภทมีประเด็นท่ีมีจุดควบคุมท่ีสําคัญแตกตางกัน     การ

สรุปเปนแนวทางการสอบทาน จึงเปนเครื่องมือชวยใหพนักงานใหมและพนักงานท่ียังขาดทักษะและ

ความชํานาญไดเปนอยางดี  ทําใหการสอบทานมีมาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน      ชวยให

การสอบทานรวดเร็วข้ึน เพราะมีเทคนิคพิเศษตาง ๆ ใหผูสอบทานสังเกตมากข้ึน 

      2.3.6  ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาควรจัดทําคูมือ แนวทาง เทคนิคการสอบทานลูกหนี้ในแตละ

ประเภทใหพนักงาน  ควรมีคลังความรูท่ีมีขอมูลท้ังภายในและภายนอกธนาคารท่ีเก่ียวของตอการดําเนิน

ธุรกิจดานสินเชื่อของธนาคาร  พิจารณาคัดเลือกพนักงานท่ีมีประสบการณดานสินเชื่อเปนลําดับแรก  

ควรจัดอบรม เพ่ิมความรู แลกเปลี่ยนความรู  แนะนําเทคนิคใหกับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานท่ี

โยกยายมาใหมใหมีความม่ันใจกอนปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  ควรลดปริมาณลูกคาท่ีตองสอบทานและเพ่ิมวัน

ทํางาน (Manday) ในการสอบทานลูกคาแตละรายใหมากข้ึน  

3. สรุปผลการศึกษา 

ผลจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ และการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานสอบทานสินเชื่อ

สามารถวิเคราะหปญหาและสาเหตุความรูความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรม

ดานสินเชื่อไมเพียงพอ สรุปไดในรูปแบบผังกางปลา ดังนี้ 
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สาเหตุหลักของความรู ความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ ดังนี้ 

1.  พนักงานสอบทานสินเชื่อมีประสบการณนอย เนื่องจากสวนใหญไมเคยมีประสบการณการ

ทํางานดานสินเชื่อมากอน และไมมีการศึกษาคนควาหรือหาความรูเพ่ิมเติม รวมท้ังยังไมมีความเขาใจ

ธุรกิจของลูกคา ทําใหพนักงานสวนใหญมีความรู ความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน 

ไมเพียงพอ เนื่องจากในการสอบทานสินเชื่อพนักงานตองมีความรูหลายดาน เชน ดานสินเชื่อ ดานบัญชี  

การวิเคราะหงบการเงิน ดานกฎหมาย ดานการตรวจสอบ ดานการบริหารความเสี่ยง เปนตน  

2.  พนักงานตองสอบทานลูกหนี้ทุกประเภท ซ่ึงลูกหนี้ของธนาคารมีหลายประเภท และแตละ

ประเภทมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ประกอบกับการสอนงานจากหัวหนางานยังไมเพียงพอ  

3.  ไมมีคูมือ แนวทางหรือเทคนิคการสอบทานลูกหนี้แตละประเภทเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน ทําใหการสอบทานไมเปนในแนวทางเดียวกัน 

4.  คูมือ วิธีปฏิบัติงานของธนาคารท่ีเก่ียวกับการใหสินเชื่อมีจํานวนมาก ทําใหพนักงานมีความรู

ไมครอบคลุมหรือเชี่ยวชาญในทุกประเภทลูกหนี้  อีกท้ังการอบรมเพ่ิมความรู ทักษะในการสอบทาน

สินเชื่อยังไมเพียงพอ  

 

 

 

ความรู

ความสามารถ 

หรือทักษะ 

ไมเพียงพอ 

วิธีการทํางาน 

เคร่ืองมือในการทํางาน วัตถุดิบ 

พนักงาน 

การอบรม 

เพิ่มความรู 

ไมเพียงพอ 

พนักงานตองสอบทาน 

ลูกหนี้ทุกประเภท มีประสบการณนอย 
ไมมีความเขาใจ

ธุรกิจของลูกคา 

คูมือ วิธปีฏิบัติงาน

ธนาคารมีจํานวนมาก 

ไมมีคูมือ /แนวทางใน

การสอบทานลูกหนี ้

แตละประเภท 

การสอนงานจาก

หัวหนายังไม

 

ไมศึกษาคนควาหรือ 

หาความรูเพิ่มเติม 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ 

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.  ผลการวิเคราะหสาเหตุพนักงานสอบทานสินเชื่อมีความรูความสามารถ หรือทักษะในการ

ปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อยังไมเพียงพอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเกิด

จากพนักงานไมมีประสบการณดานสินเชื่อมากอน หรือมีประสบการณนอยรอยละ 58.00 รองลงมา 

ไดแก ขาดเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน คูมือ แนวทางการสอบทาน รอยละ 16.00  และจาก

ผลการทดสอบความรูในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อของพนักงานสอบทานสินเชื่อ 

(คะแนนเฉลี่ยรวม 5.46 จาก 10 คะแนน) ซ่ึงมีผูทดสอบไมผานรอยละ 58.33 โดยหัวขอท่ีผูทําการ

ทดสอบเลือกคําตอบท่ีผิดมากท่ีสุด คือคําถามเก่ียวกับวิธีการดําเนินการหลังการใหสินเชื่อ รอยละ 75.00  

และจากการสัมภาษณพนักงานสอบทานสินเชื่อ พบวารอยละ 52.17 ไมมีประสบการณทํางานดาน

สินเชื่อมากอน ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นสวนใหญของผูใหสัมภาษณกลาววาสาเหตุท่ีพนักงานสอบทาน

สินเชื่อมีความรูไมเพียงพอ เกิดจากพนักงานไมมีประสบการณ ทักษะ ความชํานาญดานสินเชื่ออยาง

เพียงพอ แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของณัชพล งามธรรมชาติ (2559)  ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตบริษัท XYZ จํากัด พบวาประสบการณทํางาน

ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2.  ผลการวิเคราะหแนวทางการแกปญหา และพัฒนาความรูความสามารถ หรือทักษะในการ

ปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาแนว

ทางแกไขท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือการจัดอบรมดานสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะ และ

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน รอยละ 38.00  รองลงมา ไดแก การฝกเรียนรูจากการทํางาน (On-The-

Job Training) รอยละ 34.00 และจากผลการสัมภาษณ พบวาผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาควรจัดอบรม 

เพ่ิมความรู แลกเปลี่ยนความรู  มีการสอนงานจากรุนพ่ีท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ Coaching อยาง

ตอเนื่อง และการจัดทําคูมือ แนวทางหรือเทคนิคการสอบทานลูกหนี้ในแตละประเภทจะชวยใหการสอบ

ทานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซ่ึงผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับผลการศึกษาของจารุเนตร เก้ือภักด์ิ 

(2559) ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร พบวาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไดแก ดานการฝกอบรม ควรมีการ

สํารวจหัวขอหลักสูตรท่ีพนักงานตองการฝกอบรม และจัดหาหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการเพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะความรูและสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดจริง  และดานการพัฒนา ควรมีการ
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จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีมาตรฐานในการทํางาน และใชระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงานหรือชวย

ตัดสินใจแกไขปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของปวีนิตย มากแกว (2557) ท่ี

ศึกษาเรื่องการศึกษาดานความสามารถและทักษะในการทํางานดานการบริการท่ีดีดานการทํางานรวมกัน

เปนทีมท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร  กรุงเทพมหานคร พบวาการ

ติดตามความรู ใหม ๆ ในสาขาอาชีพหรืองานท่ีเก่ียวของดานความเชี่ยวชาญท้ังในเชิงลึกและเชิงกวาง ไม

มีอิทธิพลตอสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

ขอเสนอแนะ  

จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานสอบทาน

ธุรกรรมดานสินเชื่อไมเพียงพอ สามารถกําหนดแนวทางการแกไขปญหาได ดังนี้ 

แนวทางเลือกท่ี 1  จัดอบรมดานสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะและความชํานาญ

ในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ เชน กระบวนการวิเคราะหการใหสินเชื่อของลูกคาแตละ

ประเภท การวิเคราะหงบการเงิน ดานกฎหมายเก่ียวกับการใหสินเชื่อ ดานการตรวจสอบ เปนตน โดย

ลักษณะของการจัดอบรมควรมุงเนนการทํา Work Shop หรือยกกรณีศึกษาใหพนักงานไดทดลองปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากข้ึน โดยการเชิญวิทยากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญ เชน  

ผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเปนสวนงานท่ีกํากับดูแลโดยตรง  

แนวทางเลือกท่ี 2  พัฒนาพนักงานเปนผูเชี่ยวชาญในการสอบทานลูกคาแตละประเภท โดยการ

จัดประเภทลูกคาท่ีมีวิธีปฏิบัติใกลเคียงหรือเหมือนกัน เชน ลูกคาบุคคลและเกษตรกร  ลูกคาสหกรณใน

ภาคและนอกภาคการเกษตร ลูกคาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน และมอบหมายใหพนักงาน

สอบทานลูกคาท่ีพนักงานมีความรู และความเชี่ยวชาญ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู ความชํานาญ 

ประสบการณในการสอบทานประเภทลูกคาท่ีไดรับมอบหมาย โดยไมตองสอบทานลูกคาทุกประเภท ทํา

ใหพนักงานมีความรู ความเชี่ยวชาญในการสอบทานลูกคาประเภทท่ีไดรับมอบหมาย และสามารถ

ถายทอดความรูใหกับพนักงานอ่ืน ๆ ได  

แนวทางเลือกท่ี 3  จัดทําคูมือ แนวทางหรือเทคนิคการสอบทานลูกหนี้แตละประเภท เนื่องจาก

ปจจุบันสํานักสอบทานสินเชื่อไมมีคูมือหรือแนวทางการสอบทานลูกหนี้เปนลายลักษณอักษร ในการ

ปฏิบัติงานผูสอบทานจะใชประสบการณ หรือเทคนิคการสอบทานของตนเองในการสอบทานสินเชื่อ 

ดังนั้น หากมีคูมือหรือแนวทางการสอบทานลูกหนี้ในแตละประเภทจะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหพนักงานท่ีมี

ประสบการณหรือความรูไมเพียงพอ รวมท้ังพนักงานท่ียังขาดทักษะและความชํานาญมีแนวทางในการ
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ปฏิบัติงาน และชวยใหการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน เปนแหลงรวบรวมวิธีปฏิบัติ วิธีการสอบทาน 

เทคนิคการสอบทานในประเด็นท่ีมีความเสี่ยง หรือท่ีควรระมัดระวังเปนพิเศษ 

แนวทางเลือกท่ี 4  มอบหมายใหหัวหนางาน หรือพนักงานท่ีมีความรูและประสบการณในการ

สอบทานสินเชื่อสอนงาน ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ (Coaching) พนักงานท่ีมีประสบการณนอย โดยใหมี

การเรียนรูจากการปฏบิัติงาน (On-The-Job Training)  เพ่ือใหพนักงานไดเรียนรู และพัฒนาทักษะท่ีใช

ในการทํางานจริง เนื่องจากการปฏิบัติงานสวนใหญของพนักงานสอบทานสินเชื่อจะปฏิบัติงานในสวน

งานภูมิภาคเปนหลัก ดังนั้นการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจะทําใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ และมี

เทคนิคในการสอบทานสินเชื่อมากยิ่งข้ึน 

ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก 

แนวทาง ขอดี ขอเสีย 

แนวทางท่ี 1 1. พนักงานไดเพ่ิมพูนความรู พัฒนา

ทักษะในการปฏิบัติงานจากวิทยากรท่ีมี

ความรู 

2. นําความรู ทักษะ ปรับใชในการ

ปฏิบัติงานสอบทานสินเชื่อ 

3. สามารถจัดอบรม หรือเลือกหลักสูตร

อบรมจากภายนอกไดตลอดเวลา 

1. พนักงานมีพ้ืนฐานความรู และระดับ

การเรียนรูท่ีแตกตางกัน การจัดอบรม

อาจไดรับความรูไมเทากัน 

2. ตองใชคาใชจายในการอบรมจํานวน

มาก 

3. หลักสูตรการอบรมไมตรงตามความ

ตองการของผูรับการอบรมทุกคน 

แนวทางท่ี 2 1. มีพนักงานท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในแตละ

ประเภทลูกหนี้  

2. ชวยใหพนักงานมีความรู และมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

1. พนักงานมีความรูไมครอบคลุมลูกคา 

ทุกประเภทของธนาคาร  

2. ตองใชระยะเวลาในการพัฒนา

พนักงานใหมีความเชี่ยวชาญ 

แนวทางท่ี 3 1. พนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน

สอบทานสินเชื่อ สามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง  

2. การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน 

3. พนักงานใหมสามารถทํางานไดงายข้ึน 

4. ชวยประหยดังบประมาณในการ

ฝกอบรม   

1. พนักงานไมศึกษาวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม 

เนื่องจากสอบทานตามคูมือแนวทาง

หรือเทคนิคการสอบทานลูกหนี ้

2. ผูจัดทําคูมือ แนวทางหรือเทคนิคการ

สอบทานตองเปนผูท่ีมีความรู และ

ประสบการณ   
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แนวทาง ขอดี ขอเสีย 

แนวทางท่ี 4 1. พนักงานมีโอกาสไดเรียนรูจากผูท่ีมี

ความรูความสามารถ 

2. พนักงานไดฝกปฏิบัติในสถานการณจรงิ 

ทําใหมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

3. ชวยประหยดังบประมาณในการ

ฝกอบรม   

1. ผลการสอบทานไมสะทอนความเสี่ยง

ท่ีแทจริง เนื่องจากพนักงานยังไมมีความ

เขาใจและความชํานาญ 

จากการพิจารณาแนวทางการแกปญหา ผูศึกษาเลือกแนวทางในการแกปญหาจํานวน 2 

แนวทาง คือ แนวทางเลือกท่ี 3 จัดทําคูมือ แนวทางหรือเทคนิคการสอบทานลูกหนี้แตละประเภท และ

แนวทางเลือกท่ี 4 มอบหมายใหพนักงานท่ีมีความรูและประสบการณสอนงาน ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ 

(Coaching) โดยใหมีการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) เนื่องจากเปนแนวทางท่ีมี

ประโยชน และสามารถแกปญหาความรู ความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานสอบทานธุรกรรม

ดานสินเชื่อไมเพียงพอได และเปนแนวทางท่ีสามารถทําไดงาย มีประโยชนในการปฏิบัติงานท้ังในระยะ

สั้นและระยะยาว เปนแหลงรวบรวมวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใหสินเชื่อของธนาคารในแตละประเภทลูกคา

หรือโครงการ วิธีการสอบทาน เทคนิคการสอบทานในประเด็นท่ีมีความเสี่ยง หรือท่ีควรระมัดระวังเปน

พิเศษ ซ่ึงจะชวยใหพนักงานท่ียังขาดทักษะและความชํานาญมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ชวยเสริมสราง

ความรูความเขาใจในการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อไดดียิ่งข้ึน  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาแนวทางการแกปญหาเรื่องระยะเวลาท่ีใชในการสอบทาน

ธุรกรรมดานสินเชื่อ เนื่องจากปจจุบันพนักงานสอบทานสินเชื่อตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอบ

ทานในพ้ืนท่ีรอยละ 80 ของวันทํางานท้ังหมด ซ่ึงสงผลใหธนาคารมีคาใชจายดําเนินงานเพ่ิมข้ึน เชน คา

เบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาเดินทาง เปนตน และยังสงผลกระทบตอพนักงานสอบทานสินเชื่อทําให

ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวไมมีความสมดุลกัน ซ่ึงมีพนักงานขอโยกยาย

ตําแหนงทุกป ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่องหรือขาดผูท่ีมีความชํานาญในการสอบทานธุรกรรมดาน

สินเชื่อ ท้ังนี้  หากสามารถหาแนวทางแกปญหาดังกลาวไดจะสามารถชวยใหการปฏิบัติงาน  สอบทาน

ธุรกรรมดานสินเชื่อมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน   
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยดีจากความกรุณาของ ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหาตลอด 

จนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ  

ขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานสอบทานสินเชื่อ สํานักสอบทานสินเชื่อ  และพนักงาน 

สวนงานภูมิภาค ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกทาน ท่ีอนุเคราะหชวยตอบ

แบบสอบถาม ทําแบบทดสอบ ใหการสัมภาษณ และใหความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ี ๆ 

เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอด

มา 
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แนวทางแกไขปญหาผลการดําเนินงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สาขาลับแล ไมเปนไปตามเปาหมาย 

Solutions for performance problems of the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives (BAAC) at Lap Lae Branch which was not 

meeting the target 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางแกไขปญหาผลการดําเนินงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรสาขาลับแล ไมเปนไปตามเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทํา

ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแลมีผลการดําเนินงานแยลงและไมเปนไปตาม

เปาหมาย และเพ่ือศึกษาแนวทางแกไขผลการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรสาขาลับแลใหดีข้ึนและเปนไปตามเปาหมาย การวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางเลือกการแกไข

ปญหา ในการหาแนวทางเลือกการแกไขปญหาใชการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานจากระบบ BMIS 

ของธนาคาร ปบัญชี 2559 – 2561 ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลตามแนวนอน การวิเคราะหดวย

อัตราสวนทางการเงินของธนาคาร และการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและพนักงานในสาขา 

 จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีทําใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับ

แลมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายเกิดการสํารองหนี้สูญของเกษตรลูกคา แนวทางท่ีเหมาะสม

ในการแกปญหาผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย ควรจะใชแนวทางการปรับปรุงโครงสรางหนี้

ฟนฟูอาชีพหรือกูเงินเพ่ือฟนฟูการประกอบอาชีพจะเปนประโยชนแกเกษตรกรลูกคาและธนาคารมี

โอกาสไดรับการชําระหนี้สูงข้ึน โดยธนาคาร มีนโยบายการสรางเครือขายพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน )MOU) 

รวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระ สงเสริมการประกอบอาชีพ สรางผลิตผลหลักและการ
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keng_cy@hotmail.com 
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เชื่อมโยงธุรกิจเกษตร ท้ังดานการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด ปรับรูปแบบเปนการให

สินเชื่อตามวัตถุประสงค  เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึนอยางยั่งยืน 

 

คําสําคัญ: แนวทางแกไข ผลการดําเนิน  เปาหมาย 

 

Abstract 

This is a study of subject solutions for performance problems of the Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) at Lap Lae Branch which was not meeting 

the target. In this study, there were two objectives: to examine the reasons that the Bank 

of Agriculture and Agricultural Cooperatives in Lap Lae that had worsened its performance 

and did not meet the target, and to study the guidelines for improving the operational 

results of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives at Lap Lae branch and 

to meet the goals. The analysis for finding alternative solutions to problems was to find 

an alternative solution to the problem, use data analysis from the bank's BMIS system 

for the years 2016 - 2018 which consisted of horizontal data analysis, the analysis with 

bank financial ratios, and in-depth interviews of executives and staff in the field. 

From the study, it was found that the factors that caused the Bank of Agriculture 

and Agricultural Cooperatives at Lap Lae branch that did not meet the target, resulting 

in bad debt reserves of agricultural customers, were appropriate solutions to solve 

problems that have failed and should be the guidelines for debt restructuring, career 

rehabilitation, or borrowing for career rehabilitation be beneficial to farmers, customers 

and banks, more likely to receive debt repayment .In this case, the bank has a policy to 

create a network for sustainable development (MOU) with government agencies, private 

organizations and independent organizations to promote careers, create primary 

production, and link up agribusiness, including investment, other productions, processing 

and marketing, adjusting the form to granting credit according to the objectives in order 

to provide farmers with sustainable income. 
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Keywords: Guidelines for improving target performance, Goals, Results 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 จากนโยบายของรัฐบาลภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการชําระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ หรือ National e-Payment โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย ไดมาตรฐานสากล ตนทุนต่ํา รองรับธุรกรรมการชําระเงินของประชาชน 

ภาครัฐ และเอกชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบริการ “พรอมเพย” (Prompt Pay) ซ่ึงเปนบริการท่ีใช

สําหรับโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม สงผลใหสถาบันการเงินตางแขงขันกันดวยการลดคาธรรมเนียม 

ซ่ึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดประกาศยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการ

โอนเงินขามเขต โอนเงินตางธนาคารโดยไมจํากัดจํานวนและการโอนเงินระบบพรอมเพย ผานระบบ ธ.

ก.ส. A-mobile ซ่ึงเปนชองทางการใหบริการทางอินเทอรเน็ตแบงคก้ิงของ ธ.ก.ส. เริ่มตั้งแตวันท่ี 9 

เมษายน 2561 เปนตนไป  ทําให ธ.ก.ส. มีรายไดคาธรรมเนียมลดลง อีกท้ังเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 

ประสบปญหาภัยธรรมชาติและราคาผลผลิตตกต่ํา ซ่ึงสงผลตอรายไดของเกษตรกรลูกคาท่ีลดลงไม

เพียงพอสงชําระหนี้ทําใหมียอดหนี้คางชําระ (NPLs)  เพ่ิมข้ึน ทําใหธนาคารมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนจาก

รายการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

 ในปบัญชี 2561 สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ ไดกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI : Key 

Performance Indicators) ใหกับ ธ.ก.ส.สาขาลับแล ไดวาผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายใน

หลายดัชนีชี้วัด ไดแก สินเชื่อเติบโตเพ่ิมข้ึน เงินใหสินเชื่อเฉลี่ยตอจํานวนพนักงานเฉลี่ย อัตราสวน NPLs 

/ Loan คาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงาน และรายไดคาธรรมเนียมและ

บริการ สงผลตอรายไดและคาใชจายของสาขาทําใหภาพรวมผลการดําเนินงานของสาขาขาดทุน 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงนํามาสูการศึกษาแนวทางแกไขปญหาผลการดําเนินงานธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแล ไมเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือแกไขภาพรวมผลการ

ดําเนินงานของสาขาและสอดคลองกับนโยบายของ สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถซ่ึงกําหนดนโยบาย

สําคัญใหทุกสาขาในสังกัดตองมีผลการดําเนินงานดีข้ึนและเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือใหสงผลตอผลการ

ดําเนินงานภาพรวมของธนาคาร 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

         1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแลมีผลการ

ดําเนินงานแยลงและไมเปนไปตามเปาหมาย 
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        2. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขผลการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรสาขาลับแลใหดีข้ึนและเปนไปตามเปาหมาย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน 

               พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ไดใหความหมายของคําวา “งบการเงิน”  หมายถึง  

รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลง ฐานะการเงินของกิจการ ไมวาจะรายงาน

โดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแส เงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอ่ืนซ่ึงระบุไววาเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 

(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2554) โดยจุดมุงหมายของงบการเงิน คือ การนําเสนอฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของ กิจการอยางมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูล

เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ กระแสเงินสดของกิจการ   ซ่ึงเปนประโยชนตอการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินกลุมตางๆ นอกจากนั้น งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงาน

ของฝายบริหารซ่ึงไดรับมอบหมายใหดูแลทรัพยากร ของกิจการเพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน เปนการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางรายการในงบ 

การเงิน โดยอาจมาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน หรือมาจากท้ังงบแสดงฐานะทาง

การเงิน และงบกําไรขาดทุน ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจากการเปรียบเทียบอาจท่ีแตกตางกันออกไป อาจเปน

เปอรเซ็นต เทา เปนตน  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับ NPLs 

ธนาคารแหงประเทศไทย (2562) ระบุวา หนี้ ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL (Non-

performing Loan) คือ สินเชื่อคางชําระมากกวา 3 เดือนติดตอกัน (ถาคางจายคางวดติดกัน 30-90 วัน

เปนกลุมท่ีตองจับตามองเปนพิเศษเรียกวา Special mention (SM) เม่ือลูกคาคางชําระหนี้ หรือคางจาย

คางวดติดกัน 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะติดตามหนี้บอยข้ึน แตถาเปนสินเชื่อรถยนตจะสามารถเขาสู

ข้ันตอนยึดทรัพยไดแลว และบางสัญญากูถาผิดนัดชําระหนี้ตามท่ีกําหนดจะเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู (ท้ัง

เงินตนและดอกเบี้ยท่ีคางอยู) เชน สินเชื่อบานดอกเบี้ยปจจุบันอยูท่ี 6% เม่ือเบี้ยวไมจายหนี้ครบ 75 วัน 

ดอกเบี้ยเงินกูจะขยับเปน 13% หรือสินเชื่อเพ่ือการทําธุรกิจของ SME เม่ือลูกคาไปขอปรับโครงสรางหนี้

กับธนาคารแลว ธนาคารมักใหลูกคาเซ็นสัญญาเพ่ิมอีกใบ สวนใหญจะระบุวาถาผิดนัดชําระหนี้เพียง 1 

วัน ลูกคาตองจายดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนเปน 15% ทันที เปนตน ดังนั้น คําวา “สินเชื่อ” จึงเปนเงินท่ีสถาบัน
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การเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือนิติบุคคลโดยมีขอสัญญาผูกพันท่ีผูขอกูจะตองชําระคืนดอกเบี้ยและเงินตน

ใหกับผูใหกูซ่ึงโดยท่ัวไปการท่ีสถาบันการเงินจะใหเงินกูยืมแกลูกหนี้นั้นจะใชหลัก 5Cs (นิวัฒน กาญจน

ภูมินทร, 2559) 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุการคางชําระหนี้ 

  การคางชําระหนี้ของลูกหนี้ เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยากในการดําเนินงานของธนาคารเนื่องจาก

การอํานวยสินเชื่อแกลูกคาท่ีมาขอสินเชื่อ แมวาไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูแลวก็ตาม แตยังมี

ปจจัยหลายปจจัยท่ีสงผลใหลูกหนี้ไมสามารถชําระคืนหนี้คืนไดตามกําหนดท่ีระบุไวในสัญญา ธนาคารเอง

ก็มีระบบตรวจสอบ ติดตามหนี้ภายหลังจากท่ีไดใหกูแลว ซ่ึงตองหาวิธีการหรือมาตรการในการควบคุม

หนี้คางชําระใหอยูในระดับท่ีไมเกินเปาหมายท่ีกําหนดซ่ึงมูลเหตุของการคางชําระหนี้  พอจะสรุปไดดังนี้  

  3.1. เกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดหากปจจัยดังกลาว

เปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอตัวลูกหนี้ไดไดแก 

3.1.1 ภาวะเศรษฐกิจ เปนปญหาสําคัญของการประกอบธุรกิจ หากภาวะเศรษฐกิจดี

ยอมสงผลใหการประกอบธุรกิจมีการขยายตัวและเจริญรุงเรือง หากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหรือซบเซา

ยอมสงผลใหเกิดการชะลอตัวทางธุรกิจและการจางงานนอยลง รายไดของบุคคลลดลงตามซ่ึงในบาง

ธุรกิจอาจจะประสบปญหารุนแรงถึงข้ันลมละลายได 

   3.1.2 นโยบายของรัฐบาลการดําเนินธุรกิจยอมตองเปนไปในขอบเขตแหงกฎหมาย

ธุรกิจบางชนิด รัฐบาลอาจเห็นวามีความจําเปนตอการครองชีพของประชาชนก็อาจจะกําหนดใหมีการ

ควบคุมราคา เชน ปูนซีเมนตน้ําตาล เปนตน การกระทําเชนนี้ยอมเปนผลดีตอผูบริโภคแตถามีปจจัยอ่ืน

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะตองพิจารณาปรับนโยบายใหเหมาะสม 

   3.1.3 คานิยมและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยท้ังสองแมวาดูเปนเรื่องเล็กนอย

แตก็อาจจะทําใหธุรกิจบางประเภทเกิดปญหาข้ึนไดโดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ แฟชั่นเม่ือผูบริโภคมี

คานิยมเปลี่ยนแปลงไป หรือทางดานเทคโนโลยีเชน อุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟา ซ่ึงมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในราคาท่ีถูกลงและคุณภาพท่ีดีข้ึน 

 3.1.4 ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด เชน ไฟไหมภัยจากน้ําทวม

ผลผลิตไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอุบัติเหตุ 

 3.2 ปจจัยภายใน ซ่ึงสวนใหญเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคาร ท่ีเปนผูปลอยสินเชื่อเอง

และสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได ไดแก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การประเมินราคา
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หลักทรัพยท่ีไมเหมาะสม ระบบการติดตามและควบคุมหนี้ของธนาคาร และการอํานวยสินเชื่อของ

ธนาคารท่ีไมมีการกลันกรองท่ีดี เปนตน 

 3.3 ปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกหนี้ ไดแก การท่ีลูกหนี้นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการกูยืม 

เชน การนําไปเก็งกําไรในธุรกิจ หรือการยายถ่ินท่ีอยูการเปลี่ยนงาน การถูกเลิกจางงาน อีกนัยหนึ่งลูกหนี้

อาจถึงแกกรรมหรือเจ็บปวยเรื้อรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวหยาราง หรือใชจายเงินฟุมเฟอย มีหนี้สิน

ภายนอกมาก ทําการคาเกินตัว เปลี่ยนแปลงผูบริหาร การทุจริตของผูบริหารในกิจการ แมกระท่ังลูกหนี้

เจตนาบิดพลิ้วไมยอมชําระหนี้หรือนําเงินไปชําระหนี้ภายนอกกอนนําเงินไปชําระคืนแกธนาคาร หรืออาจ

ลูกหนี้ถูกเจาหนี้อ่ืน ๆ ดําเนินคดีและยึดทรัพยขายทอดตลาด เปนตน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

     สุนารี ถํ้ากระแสร (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดรายไดของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายป ระหวางปบัญชี 2537-2552 โดยใช

แบบจําลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยพหุคูณเชิงซอน (Multiple regression) ดวยวิธีกําลัง

สองนอยท่ีสุดเพ่ือประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายได

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประกอบดวย ปริมาณสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู

เกษตรกรลูกคาท่ีมีประวัติการชําระหนี้ไดครบถวนถูกตองตามกําหนดไมมีหนี้คางชําระติดตอกัน 4 ป 

และจํานวนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรอยางมี

นัยสําคัญ 

     ฤทัยรัตน ดวงชื่น (2558) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอศักยภาพการชําระหนี้ของลูกคา

เงินกู ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอศักยภาพการชําระหนี้ ของลูกคาเงินกู และเพ่ือศึกษาสภาวะปญหาตางๆ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอศักยภาพการชําระหนี้เงินของลูกคาเงินกูในระดับมากท่ีสุด คือ ปจจัย

ทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางสังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจพบวา จํานวนเงินกูจากธนาคาร รายไดจาก

ผลผลิต และสภาพการถือครองท่ีดิน เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอศักยภาพการชําระหนี้ของลูกคาเงินกู 

ปจจัยทางดานสังคมท่ีสงผลมากท่ีสุด ไดแก ภัยน้ําทวม ภัยแลง และ ราคาน้ํามัน เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ี

สงผลตอศักยภาพการชําระหนี้เงินกูของลูกคาในการชําระหนี้ตรงเวลาท่ีกําหนด 
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วิธีการศึกษา  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาลับแล 

จํานวน 12 คน เพ่ือสอบถามเก่ียวกับความเขาใจในการใชงานระบบ BMIS ของธนาคารและความเขาใจ

ในปจจัยดานตางๆ ท่ีสงผลตอรายไดและคาใชจายของสาขา ผูวิจัยใชวิธีการการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เนื่องจาก ธ.ก.ส. สาขาลับแล เปนสาขาท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุน เพ่ือ

นําไปสูแนวทางการแกไขปญหาตอไป   

 2. เครื่องมือทีใชในการศึกษา ไดแก 

2.1 รายงานผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ปจากระบบ BMIS ของ ธ.ก.ส.สาขาลับแล จ.

อุตรดิตถ ปบัญชี 2559-2561 

2.2 ขอมูลอัตราสวนทางการเงินของธนาคาร ซ่ึงเปนอัตราสวนทางการเงินเฉพาะของ

ธนาคารท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานของสาขา 

2.3 แบบสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารและพนักงานในสาขาลับแลจํานวน 12 คน โดยเปน

ลักษณะคําถามแบบปลายเปด เพ่ือสอบถามความเขาใจในการใชงานระบบ BMIS ของธนาคารและความ

เขาใจในปจจัยดานตางๆท่ีสงผลตอรายไดและคาใชจายของสาขาตามระบบ BMIS ของธนาคาร 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติภูมิ (Secondary Data) 

โดยทําการเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลหลัก  2 ประเภท ดังนี้          

3.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารและพนักงานในสาขาลับแลจํานวน 

12 คนเพ่ือสอบถามความเขาใจในการใชงานระบบ BMIS ของธนาคารและความเขาใจในปจจัยดานตางๆ

ท่ีสงผลตอรายไดและคาใชจายของสาขาตามระบบ BMIS ของธนาคาร 

3.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ปจากระบบ BMIS 

ของ ธ.ก.ส.สาขาลับแล จ.อุตรดิตถ ปบัญชี 2559-2561 และขอมูลจากตําราทางวิชาการในสวนของ

แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของรวมท้ังขอมูลจาก web site ตางๆ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ

วิเคราะหผลการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. สาขาลับแล 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. วิเคราะหขอมูลตามแนวนอน (Horizontal Analysis) คํานวณโดยใชรายงานผลการ

ดําเนินงาน  ปบัญชี 2559 เปนปฐานเปรียบเทียบกับรายงานผลการดําเนินงาน ปบัญชี 2560 และใช
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รายงานผลการดําเนินงาน ปบัญชี 2560 เปนปฐานเปรียบเทียบกับรายงานผลการดําเนินงาน ปบัญชี 

2560 และปบัญชี 2561 เพ่ือหาแนวโนมการเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน/ลดลงของปจจัยแตละดาน 

2. วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของธนาคาร ซ่ึงเปนอัตราสวนทางการเงินท่ีใชในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแล โดยใช

อัตราสวนทางการเงินปบัญชี 2559 เปนปฐานเปรียบเทียบกับอัตราสวนทางการเงิน ปบัญชี 2560 และ 

ปบัญชี 2561 เพ่ือหาแนวโนมการเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน/ลดลงของแตละปจจัย 

3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณนํามาทําการแยกประเด็นของขอมูล รวบรวมแลว

นําเสนอดวยวิธีการบรรยาย  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแลมีผล

การดําเนินงานแยลงและไมเปนไปตามเปาหมาย พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน

ยอนหลัง 3 ป (ปบัญชี 2559 – 2561) จากระบบ BMIS รายการเงินใหสินเชื่อ ของ ธ.ก.ส.สาขาลับแล 

พบสาเหตุท่ีสงผลทําใหคาใชจายการสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมสูงข้ึน  ซ่ึงธนาคารกําหนดแนว

ทางการจัดการหนี้ของลูกคาตามสถานะบัญชีเงินกูของลูกคา ไดแก หนี้สถานะปกติ หนี้สถานะ 0-3 เดือน 

และหนี้สถานะ NPLs โดยผูวิจัยดําเนินการเปรียบเทียบรายการเงินใหสินเชื่อและผลกําไรจากขอมูลผล

การดําเนินงานยอนหลัง 3 ป (ปบัญชี 2559 – 2561) จากระบบ BMIS สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. รายการเงินใหสินเชื่อ ในปบัญชี 2560 มีรายการท่ีเปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2559 โดยเงินให

สินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึน 76.92 ลานบาทหรอืคิดเปนรอยละ 5.30 NPL รวมลดลง 2.75 ลานบาทหรือคิดเปน

รอยละ 10.63 แยกตามประเภทเงินใหสินเชื่อ ดังนี้  

1.1 เงินใหสินเชื่อรวมดานบุคคล เพ่ิมข้ึน 81.08 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 6.62 แยก

เปนบุคคล -ปกติ เพ่ิมข้ึน 79.10 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 6.89 

1.2 เงินใหสินเชื่อรวมดานนิติบุคคล ลดลง 2.03 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.09   

1.3 เงินใหสินเชื่อรวมบัตรสินเชื่อเกษตรกร ลดลง 2.47 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5.54 

จําแนกเปน 

1.4 เงินใหกูยืมเบิกเกินบัญชี ลดลง 0.06 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.29 
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2. รายการเงินใหสินเชื่อ ในปบัญชี 2561 มีรายการท่ีเปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2560 โดยเงินให

สินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึน 68.86 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 4.51 NPL รวมเพ่ิมข้ึน 13.51 ลานบาทหรือคิด

เปนรอยละ 58.32 แยกตามประเภทเงินใหสินเชื่อ ดังนี้  

 2.1 เงินใหสินเชื่อรวมดานบุคคล เพ่ิมข้ึน 67.94 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5.21 แยก

เปนบุคคล -ปกติ เพ่ิมข้ึน 21.44 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.75  

2.2 เงินใหสินเชื่อรวมดานนิติบุคคล ลดลง 1.81 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.98 

แบงเปน นิติบุคคล -ปกติ ลดลง 3.11 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.70 และนิติบุคคล -คาง 0-3 เดือน 

ลดลง 1.3 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 100  

2.3 เงินใหสินเชื่อรวมบัตรสินเชื่อเกษตรกร ลดลง 1.61 ลานบาทหรอืคิดเปนรอยละ 4.63 

แบงเปนบัตรสินเชื่อเกษตรกร -ปกติ ลดลง 3.16 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9.98 และบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร-NPL เพ่ิมข้ึน 1.55 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 49.65 

2.4 เงินใหกูยืมเบิกเกินบัญชี เพ่ิมข้ึน 0.72 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 24.41 

ผลการวิเคราะหรายงานเงินใหสินเชื่อ 3 ปยอนหลัง (ปบัญชี 2559 – 2561) ธนาคาร ธ.ก.ส. 

สาขา โดยรายการเงินใหสินเชื่อดานลับแล มีผลการดําเนินงานภาพรวมการใหสินเชื่อเติบโตอยางตอเนื่อง 

บุคคลมีผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตในขณะเดียวกันรายการเงินใหสินเชื่อดานบุคคล หนี้

คาง0-3เดือน  NPL และรายการปรับปรุงโครงสรางหนี้-NPL ก็เพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะหนี้คาง 0-3 เดือน

และ NPL ในปบัญชี 2561 สงผลให ธ .ก.ส. สาขาลับแล ถูกตั้งคาใชจายเพ่ิมจากการสํารองหนี้สูญและหนี้

สงสัยจะสูญ 

 3. รายการรายได ในปบัญชี 2560 มีรายการท่ีเปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2559 โดยรายไดรวม

ลดลง 3.17 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.42 และรายการรายไดในปบัญชี 2561 มีรายการท่ี

เปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2560 โดยรายไดรวมลดลง 1.56 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.75   

 4. รายการคาใชจาย ในปบัญชี 2560 มีรายการท่ีเปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2559 โดยคาใชจาย

รวมเพ่ิมข้ึน 94.70 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 475.07 สําหรับรายการคาใชจายในปบัญชี 2561 มี

รายการท่ีเปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2560 โดยคาใชจายรวมเพ่ิมข้ึน 43.29 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

57.90  

 5. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิลดลง 97.87 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 86.92 รายการ

ชดเชยเงินโอนเพ่ิมข้ึน 2.06 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 20.25 และรายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิหลัง

ชดเชยเงินโอนลดลง 99.93 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 97.56 สําหรับรายการกําไร(ขาดทุน)           
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สุทธิ ในปบัญชี 2561 มีรายการท่ีเปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2560 โดยรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิลดลง 

44.86 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 304.53 รายการชดเชยเงินโอนลดลง 0.47 ลานบาทหรือคิดเปนรอย

ละ 3.85 และรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังชดเชยเงินโอนลดลง 44.38 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

1,777.69   

 จากขอมูลการวิเคราะหขางตนสรุปไดวา ผลการวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตรสาขาลับแลมีผลการดําเนินงานแยลงและไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก ธ.ก.ส. 

สาขาลับแล มีผลการดําเนินงานภาพรวมรายไดลดลงอยางตอเนื่องจากรายการดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ 

คาธรรมเนียมและบริการ และรายการปรับปรุงรายได ซ่ึงในขณะเดียวกันภาพรวมคาใชจายเพ่ิมสูงข้ึน

มากจากรายการหนี้สูญ,หนี้สงสัยจะสูญ และรายการชดเชยเงินโอนทําใหคาใชจายของสาขาลับแลสูงกวา

รายได 

สําหรับผลวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของธนาคาร ซ่ึงเปนอัตราสวนทางการเงินท่ีใชในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแล โดยใช

อัตราสวนทางการเงินปบัญชี 2559 เปนปฐานเปรียบเทียบกับอัตราสวนทางการเงิน ปบัญชี 2560 และ 

ปบัญชี 2561 เพ่ือหาแนวโนมการเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน/ลดลงของแตละปจจัย พบวา  

 1. อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก ในปบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2559 โดยมี

อัตราสวนลดลง 3.62% และอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากในปบัญชี 2561 เปลี่ยนแปลงจากป

บัญชี 2560 มีอัตราสวนลดลง 12.81% จากผลการเติบโตเงินรับฝากรวม โดยอัตราสวนทางการเงินนี้

ธนาคารยังไมนํามาประเมินเปน KPI ผลการดําเนินงานของสาขา แตจะแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของ ธ.

ก.ส.สาขาลับแลจากการดําเนินงานธุรกิจหลักและความสามารถในการหาเงินรับฝากเพ่ือนํามาใชในการ

ใหสินเชื่อมีไมเพียงพอ เนื่องจากมีเงินใหสินเชื่อสูงกวาเงินรับฝาก สงผลให ธ.ก.ส. สาขาลับแลมีคาใชจาย

เพ่ิมสูงข้ึนจากอัตราชดเชยเงินโอน (Transfer Price Rate) และทําใหกําไร(ขาดทุน)สุทธิลดลง 

 2. อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ ในปบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 

2559 โดยมีอัตราสวนเพ่ิมข้ึน 1.82% และอัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิในปบัญชี 2561 

เปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2560 มีอัตราสวนเพ่ิมข้ึน 0.02% แสดงถึงประสิทธิภาพทางการเงินในการสราง

รายไดและการควบคุมคาใชจายของกิจการ ซ่ึงในปบัญชี 2559 ธ.ก.ส.สาขาลับแลสามารถควบคุม

อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิไมเกินเกณฑประเมินผล KPI 

 3. อัตราสวน NPLs ตอ Loan ในปบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2559 โดยมีอัตราสวน

ลดลง 0.27% และอัตราสวน NPLs ตอ Loan ในปบัญชี 2561 เปลี่ยนแปลงจากปบัญชี 2560  มี
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อัตราสวนเพ่ิมข้ึน 0.78% แสดงถึงความสามารถในการบริหารหนี้ NPLs และความสามารถในการจาย

สินเชื่อของสาขา ซ่ึงในปบัญชี 2559 และปบัญชี 2560 ธ.ก.ส.สาขาลับแล สามารถบริหารหนี้ NPLs 

เทียบกับความสามารถในการจายสินเชื่อไดตามเปาหมายเกณฑประเมินผล KPI โดยสามารถบริหาร

จัดการยอดหนี้ NPLs ใหลดลงและสามารถเพ่ิมยอดการจายสินเชื่อใหมากข้ึน ซ่ึงสงผลตอการลด

คาใชจายการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพ่ิมรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ ทําใหผลการ

ดําเนินงานกําไร(ขาดทุน)สุทธิเพ่ิมข้ึน แตในปบัญชี 2561 ธ.ก.ส.สาขาลับแล ไมสามารถบริหารจัดการหนี้ 

NPLs ได ทําใหมีคาใชจายการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมสูงข้ึน อีกท้ังไมสามารถจาย

สินเชื่อเพ่ิมได สงผลใหอัตราสวน NPLs ตอ Loan สูงข้ึนและมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาลับแล จํานวน 12 คน

เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขผลการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแล

ใหดีข้ึนและเปนไปตามเปาหมาย สามารถสรุปแนวทางการดําเนินงาน โดยดําเนินการจัดกลุมเกษตรกร 

สอบทานศักยภาพและความสามารถในการชําระหนี้ 3 วิธี ไดแก 

 1. เกษตรกรลูกคาท่ีมีศักยภาพต่ําและยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพแตมีกระแส

เงินสดเพียงพอชําระหนี้ตามกําหนดชําระเดิมไดเพียงบางสวน รวมถึงมีลูทางในการฟนฟูอาชีพ (ปรับหนี้/

ฟนฟูอาชีพ) กรณีสัญญาท่ีมีสถานะหนี้เปนปกติหรือหนี้คางชําระ 0-3 เดือนใหสามารถกูเงินตามโครงการ

สินเชื่อเพ่ือฟนฟูการประกอบอาชีพ (รวมสัญญา) กรณีสัญญาท่ีมีสถานะหนี้เปนหนี้คางชําระ (NPLs) ให

ปรับโครงสรางหนี้ กรณีขยายระยะเวลาชําระหนี้แบบรวมสัญญา และดอกเบี้ยเดิมทุกสัญญามารวมเปน

บัญชีรวมดอกเบี้ย กําหนดระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 20 ป สามารถปลอดการชําระตนเงินไดไมเกิน 3 ป

แรก คิดดอกเบี้ยอัตรา MRR กรณีมีความจําเปนใหสามารถกูเงินฟนฟูการประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ  

    ขอดี  

   1. เกษตรกรลูกคาไดรับการแกไขปรับหนี้ใหเหมาะสมเพ่ือใหมีศักยภาพเพียงพอและมี

ความสามารถในการชําระหนี้ไดอยางแทจริง เนื่องจากท่ีผานมาอาจไดรับการเลื่อนงวดชําระหรือขยาย

ระยะเวลาชําระคืนหนี้เงินกูออกไปจากสาเหตุตางๆ เชน ประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิต

ตกต่ํา ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีคาใชจายในครัวเรือนสูง พักชําระหนี้ ผัดผอนเกณฑพิเศษ เปนตน 

  2. ธนาคารสามารถปองกันการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระ (NPLs) กรณีสัญญาท่ีมีสถานะ

หนี้เปนปกติหรือหนี้คางชําระ 0-3 เดือน โดยใหสามารถกูเงินตามโครงการสินเชื่อเพ่ือฟนฟูการประกอบ

อาชีพ (รวมสัญญา) เพ่ือลดคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
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   3. หากมีความจําเปนเกษตรกรลูกคาสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ท่ี มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหรือฟนฟูการประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดตามโครงการ

พิเศษตางๆ ท่ีธนาคารดําเนินการอยู 

    ขอเสีย 

  1. เกษตรกรลูกคาจะถูกจัดใหอยูในกลุมลูกคาปรับปรุงโครงสรางหนี้ สงผลตอประวัติ

การชําระหนี้ 

  2. การปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนการยืดระยะเวลาการขําระของสัญญาออกไป ซ่ึงมี

ความเสี่ยงสูงตอการพิจารณาใหกูเพ่ิมเติม เนื่องจากรายไดของเกษตรกรลูกคาข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง 

เชน นโยบายของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ ราคาผลผลิต ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน 

 2. เกษตรกรลูกคาท่ีมีเหตุผิดปกติ มีศักยภาพต่ําและมีหนี้เปนภาระหนัก แตยังมีลูทางใน

การฟนฟูอาชีพ หรือมีทายาทเขาเปนลูกคาแทน (ปรับหนี้/ลดหนี้) ใหลูกคาหรือทายาทปรับโครงสรางหนี้ 

โดยพักตนเงินครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50) และดอกเบี้ยเงินกูท้ังหมดไวกอน สําหรับตนเงินอีกครึ่งหนึ่ง (รอยละ 

50) ใหนํามาปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยขยายเวลาชําระหนี้ไมเกิน 20 ป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR – 3 

หากสามารถชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดเสร็จสิ้น ธนาคารจะพิจารณายกดอกเบี้ยเงินกูเดิม

และดอกเบี้ยเงินกูของตนเงินรอยละ 50 ท่ีพักไวใหกับเกษตรกรลูกคาหรือทายาทของเกษตรกรลูกคา 

สวนตนเงินท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50) ท่ีพักไวใหนํามาปรับโครงสรางหนี้ใหมตามศักยภาพ โดย

ขยายเวลาชําระหนี้ไมเกิน 10 ป และคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR –3 กรณีมีความจําเปนใหสามารถ

พิจารณาใหกูเงินเพ่ือฟนฟูการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาสนับสนุนเงินกูเพ่ือเปนเงินคาใชจายหรือคา

ลงทุนไดตามศักยภาพและตองไมเกินการผลิตท่ีแทจริง 

 ขอดี   

  1. เกษตรกรลูกคาไดรับการแกไขปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมีกระแสเงินสดเพียงพอใน

การชําระหนี้ 

  2. เสริมภาพลักษณธนาคารในการชวยเหลือลูกคาหากมีเหตุผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับตัว

ลูกคา ไดแก เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือปวยติดเตียงชวยเหลือตัวเองไมได และไมมี 

โอกาสหายจากการปวย หรือวิกลจริต/จิตฟนเฟอนรักษาไมหาย หรือบุคคลสาบสูญ (ตามคําสั่งศาล) หรือ

ชราภาพไมสามารถประกอบอาชีพได 
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    ขอเสีย  

  1. ทายาทเกษตรกรลูกคาจะถูกจัดใหอยูในกลุมลูกคาปรับปรุงโครงสรางหนี้ สงผลตอ

ประวัติการชําระหนี้ 

  2. การใหกูเงินเพ่ือฟนฟูการประกอบอาชีพตองพิจารณาอยางระมัดระวังและรอบคอบ

ตามความจําเปน เนื่องจากเปนการเพ่ิมภาระหนี้ใหกับลูกหนี้และอาจจะเกิดผลกระทบกับการรับชําระ

หนี้ของธนาคารในอนาคต  

 3. ใหเกษตรกรลูกคาสามารถกูเงินเพ่ือฟนฟูการประกอบอาชีพ ภายใตโครงการการจัดการ

หวงโซคุณคาสินคาเกษตรอยางบูรณาการ (Integrated Agricultural Value Chain Management) ซ่ึง

เปนโครงการเชื่อมโยงผูผลิต ผูรวบรวม/แปรรูป และตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลคาราคาผลผลิตสินคาเกษตร แตมี

ความเสี่ยงสูงซ่ึงธนาคารจะตองพิจารณาอยางระมัดระวังและรอบคอบตามความจําเปน เนื่องจากเปน

การเพ่ิมภาระหนี้ใหกับเกษตรกรลูกคาและอาจจะเกิดผลกระทบกับการรับชําระหนี้ของธนาคารใน

อนาคต วิธีนี้อาจเปนวิธีท่ีมีตนทุนในการดําเนินงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ (กรมสงเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาท่ีดินฯ) ในการใหความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ เชน การ

ปรับปรุงดิน เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต เปนตน ซ่ึงอาจมีคาใชจายประมาณ 25,000 

– 30,000 บาท 

 ขอดี   

 1. เปนการสรางสภาพคลองระยะยาวใหกับลูกคาท่ีเขาโครงการฯ และเพ่ิมมูลคาราคา

ผลผลิตสินคาเกษตร สงผลใหเกษตรกรลูกคามีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 2. ธ.ก.ส. สาขาลับแล มีรายไดดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อตามโครงการ เนื่องจากเกษตร

ลูกคาสามารถสงชําระหนี้ไดตามกําหนดจากการผลิตตามความตองการของตลาดท่ีมีคําสั่งซ้ือ 

 3. ธ.ก.ส. สาขาลับแล มีงบประมาณในการสนับสนุนการใหความรูเพ่ือพัฒนาอาชีพกับ

เกษตรกรลูกคา 

   ขอเสีย  

  1. มีความเสี่ยงสูงในการพิจารณาการใหสินเชื่อ ตองพิจารณาอยางระมัดระวังและ

รอบคอบตามความจําเปน เนื่องจากเปนการเพ่ิมภาระหนี้ใหกับลูกหนี้และอาจจะเกิดผลกระทบกับการ

รับชําระหนี้ของธนาคารในอนาคต เนื่องจากในพ้ืนท่ีดําเนินงานของ ธ.ก.ส. สาขาลับแล มักประสบปญหา

ภัยธรรมชาติ(ภัยแลง) ซํ้าซาก อีกท้ังยังมีตนทุนในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน  
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  จากการวิเคราะหผลสัมพันธเชิงลึกเพ่ือวิเคราะหแนวทางแกไขผลการดําเนินงานของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแลใหดีข้ึนและเปนไปตามเปาหมาย พบวา ปจจัย

ท่ีทําใหเกิดการสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมาจากเกษตรลูกคาประสบปญหาราคาผลผลิต

ตกต่ําและประสบภัยธรรมชาติ ผนวกกับ ธ.ก.ส. สาขาลับแล ใชมาตรการจัดการหนี้ของลูกคาเกษตรกรท่ี

ธนาคารกําหนดใหสาขาถือใชปฏิบัติงาน ท้ังกรณีมาตรการปกติ และมาตรการผอนปรนท่ีชวยเหลือลูกคา

ท่ีประสบปญหาในการผลิต การดําเนินการแกไขหนี้ NPLs ของธ.ก.ส. สาขาลับแล จะดําเนินควบคูไปกับ

การหารายไดเพ่ิมตามนโยบายของ สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงประกอบดวย นโยบายการสราง

รายได เรงการหาลูกคารายใหม เพ่ิมอัตราลูกคาทําธุรกิจ นโยบายการควบคุมคุณภาพหนี้ ควบคุมหนี้ 

NPLs ไมเกิน 2.3 และ นโยบายการบริหารคาใชจายลดการกันสํารองหนี้ 

  ดังนั้น แนวทางท่ี 3 เปนการเพ่ิมรายไดและสรางศักยภาพในการชําระหนี้ในระยะยาวจึงเปน

แนวทางท่ีเหมาะสมในฟนฟูอาชีพหรือกูเงินเพ่ือฟนฟูการประกอบอาชีพจะเปนประโยชนแกเกษตรกร

ลูกคาและธนาคารมีโอกาสไดรับการชําระหนี้สูงข้ึนโดยธนาคาร มีนโยบายการสรางเครือขายพัฒนาเพ่ือ

ความยั่งยืน (MOU) รวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระ สงเสริมการประกอบอาชีพ สราง

ผลิตผลหลักและการเชื่อมโยงธุรกิจเกษตร ท้ังดานการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด ปรับ

รูปแบบเปนการใหสินเชื่อตามวัตถุประสงค (Objective - Based Credit) สรางความรวมมือกับองคกร

ปกครองทองถ่ิน  เพ่ือสนับสนุนเงินทุนใหแกการพัฒนาภาคชนบท รวมท้ังการสนับสนุนสินเชื่อตามกรอบ

นโยบายรัฐ เพ่ือสรางความเขมแข็งและคุณภาพชีวิตของบุคคลในภาคชนบท เพ่ือชวยใหชาวบานและ

ชุมชนมีรายไดเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรและ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการ

รวมกลุมอาชีพ ท้ังในการวางแผนการผลิต การรวมกลุมอาชีพการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต  การพัฒนา

คุณภาพผลผลิต และการสนับสนุนใหใชเครื่องจักรกลอยางเต็มศักยภาพ อีกท้ัง ธ.ก.ส. สาขาลับแล ยังมี

การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย มีการรับฟงความเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมลูกคา โดยมี

การรวบรวมความเห็นจากการสํารวจ การสัมภาษณรวมท้ังมีการติดตามและรวบรวมความตองการของผู

มีสวนไดสวนเสียตางๆ พบวา ขอมูลท่ีเกษตรกรลูกคาตองการ คือ อยากให ธ.ก.ส สนับสนุนองคความรู

ใหแกเกษตรกรลูกคา เชน อบรมสงเสริมอาชีพ อบรมวิชาการตางๆ เปนตน เพ่ือสรางรายไดใหเพ่ิมมาก

ข้ึนและเพ่ิมขีดความสามารถในการชําระหนี้  

 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ การวัดผลการดําเนินท่ีดีข้ึนใหถึงเกณฑคามาตรฐานในแตละอัตราสวน

การเงิน พบวา  ในปบัญชี 2561 ธ.ก.ส.สาขาลับแล ไมสามารถบริหารจัดการหนี้ NPLs ได ทําใหมี

คาใชจายการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมสูงข้ึน 49.65  ในปบัญชี 2562 จึงมีการกําหนด
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เปาหมายเพ่ือลดจํานวน NPLs ลง 11.42 โดย จํานวน NPLs คงเหลือสิ้นป จะมีเปาหมายท่ี 38.23 ซ่ึงถือ

วามีตัวชี้วัดการดําเนินงานเพ่ือลด NPLs ท่ีชัดเจน โดยในปบัญชี 2562 มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI : 

Key Performance Indicators) ในการสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู กู  ในตาราง 9 ขอ 1 – 4 ซ่ึง

สอดคลองกับผลการวิเคราะห แนวทางการแกไขปญหาผลการดําเนินงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรสาขาลับแลไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแลมีผล

การดําเนินงานแยลงและไมเปนไปตามเปาหมาย พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน

ยอนหลัง 3 ป (ปบัญชี 2559 – 2561) จากระบบ BMIS รายการเงินใหสินเชื่อและวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงิน ของ ธ.ก.ส.สาขาลับแล พบสาเหตุท่ีสงผลทําใหคาใชจายการสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ

สูญเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของธนัยวงศ กีรติวนิชย ซ่ึงกลาววาการวิเคราะหอัตราสวนทาง

การเงิน เปนการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางรายการในงบ การเงิน โดยอาจมาจากงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน งบกําไรขาดทุน หรือมาจากท้ังงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน ซ่ึงผลลัพธท่ีได

จากการเปรียบเทียบอาจท่ีแตกตางกันออกไป 

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมรายไดลดลงอยางตอเนื่องจากรายการดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ 

คาธรรมเนียมและบริการ และรายการปรับปรุงรายได ซ่ึงในขณะเดียวกันภาพรวมคาใชจายเพ่ิมสูงข้ึน

มากจากรายการหนี้สูญ,หนี้สงสัยจะสูญ และรายการชดเชยเงินโอนทําใหคาใชจายของสาขา  ลับแลสูง

กวารายได เปนไปในทิศทางเดียวกับ สุนารี ถํ้ากระแสร (2553) ปริมาณสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู

เกษตรกรลูกคาท่ีมีประวัติการชําระหนี้ไดครบถวนถูกตองตามกําหนดไมมีหนี้คางชําระติดตอกัน 4 ป 

และจํานวนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรอยางมี

นัยสําคัญ 

 สาเหตุท่ีทําใหมี ธ.ก.ส. สาขาลับแล มี NPLs สูงมากเปนเพราะตัวลูกหนี้ หรือเกษตรกร มี

นโยบายของรัฐในการชวยเหลือเกษตรในเรื่องของการกูและการพักชําระหนี้ ซ่ึงกระทบตอการดําเนินงาน

ดานรายไดของ ธ.ก.ส. ในภาพรวม ผนวกกับสาขาลับแลเปนพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยธรรมชาติ(ภัยแลง) 

ซํ้าซาก ทําให ธ.ก.ส. สาขาลับแลตองมีคาใชจายการสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมมากข้ึน  

สอดคลองกับงานวิจัยของฤทัยรัตน ดวงชื่น (2558) และวนิดา จันทวงศ (2550, หนา 14-15)  ปจจัยท่ี
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เกิดจากตัวลูกหนี ้ไดแก การท่ีลูกหนี้นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการกูยืม เชน การยายถ่ินท่ีอยูการ

เปลี่ยนงาน การถูกเลิกจางงาน อีกนัยหนึ่งลูกหนี้อาจถึงแกกรรมหรือเจ็บปวยเรื้อรัง ทุพพลภาพ 

แมกระท่ังลูกหนี้เจตนาบิดพลิ้วไมยอมชําระหนี้หรือนําเงินไปชําระหนี้ภายนอกกอนนําเงินไปชําระคืนแก

ธนาคาร และปจจัยภายนอก ไดแก น้ําทวม ฝนแลง เปนตน 

 สําหรับผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาผลการดําเนินงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรสาขาลับแล ไมเปนไปตามเปาหมาย จากการวิเคราะหปบัญชี 2559 – 2561 พบวา 

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน 3 ปท่ีผานมา ตัวชี้วัดท่ีประสบความสําเร็จชัดเจน คือ เงินรับฝาก

เพ่ิมข้ึน  กลาวคือ ผลการดําเนินงานภาพรวมเงินรับฝากเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเงินฝากออม

ทรัพยทวีโชคในปบัญชี 2560 เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 22.26 และในปบัญชี 2561 เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 

38.19 ท้ังนี้อาจเปนเพราะสวนหนึ่งเปนผลจากการบริหารคุณภาพหนี้เสีย ซ่ึงสงผลตอการบริหารจัดการ

หนี้ NPLs ได แตในปบัญชี 2561 เปนผลสืบเนื่องมาจาก “รายไดจากการดําเนินงานเพ่ิม-สํารองหนี้สงสัย

จะสูญลด”  มีภาระคาใชจายดานพนักงานเพ่ิม  แตไมสามารถบริหารจัดการหนี้ NPLs ไดเปนผลจาก

ความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรลูกคาลดลง สอดคลองกับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศ

ไทย (2562) ระบุวา NPLS เปนสินเชื่อคางชําระมากกวา 3 เดือนติดตอกัน เปนกลุมท่ีตองจับตามองเปน

พิเศษเรียกวา ในปบัญชี 2562  ธ.ก.ส. สาขาลับแล ยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อเพ่ือลดความเสี่ยงใน

การเกิดหนี้ NPLs และดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารท่ีรัดกุมข้ึน ตลอดจนได

มีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดําเนินการดูแลและการแกไขลูกหนี้ท่ีถูกผลกระทบ

ดังกลาว โดยการสงเสริมใหมีโครงการดูแลเกษตรกรลูกคาใหมีรายไดเพ่ิมสูงข้ึน ดวยการวางแผนกลยุทธ

การการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI : Key Performance Indicators) ดังนั้น ธ.ก.ส. สาขาลับแล 

จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาผลการดําเนินงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลับแล ใหเปนไปตามเปาหมายตอไป  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ธ.ก.ส. สาขาลับแล เรงดําเนินการสอบทานศักยภาพและความสามารถในการชําระหนี้ 

(Loan Review) เพ่ือใหทราบถึงคุณภาพสินเชื่อ และศักยภาพและความสามารถในการชําระหนี้ท่ีแทจริง 

รวมถึงกําหนดแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการหนี้ของลูกคาใหเปนรูปธรรม เพ่ือแกไขปญหา

การเกิดหนี้ NPLs และเปนการบริหารจัดการหนี้เชิงรุก 
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 2. ธ.ก.ส. สาขาลับแล ควรจัดทํา MOU รวมกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 

เพ่ือสรางองคความรูใหแกเกษตรกรลูกคา สงผลใหเกิดการกูสินเชื่อเพ่ือฟนฟูการประกอบอาชีพ เพ่ือการ

สรางสภาพคลองในการชําระหนี้ระยะยาว 

 3. ธ.ก.ส สาขาลับแล ควรออกแบบแนวทางในการแกไขปญหาการลดหนี้ NPLs ท้ังในระยะสั้น 

และระยะยาว 

 4. ธ.ก.ส. สาขาลับแล ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการจัดเก็บหนี้เฉพาะพ้ืนท่ี 

 

กิติกรรมประกาศ 

 บทความฉบับนี้ ไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารยดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร อาจารย

ท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา 

ขอขอบคุณ เพ่ือนรวมงาน ธ.ก.ส.สาขาลับแล ท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลและขอขอบคุณ ครอบครัว 

บุพการีท่ีเปนแรงใจสําคัญสงผลใหทําการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ประสบความสําเร็จไปไดดวยดี 

ตลอดจนเพ่ือนรวมหลักสูตร ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือมาโดยตลอด 
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การเพ่ิมยอดผูใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile ธ.ก.ส.สาขานายูง 

Guidelines to Increase Users for BAAC A-Mobile Application of the BAAC 

Corporate Banking, Na Yung Branch 

 

มาลัยพร จามนอยพรม0

1 

Malaiporn Jamnoiprom1 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหาและสาเหตุท่ีมีผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน 

Application ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานายูง 

ท่ีมีปริมาณนอย และเพ่ือหาวิธีการแกไขและหาแนวทางสงเสริมใหมีผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึน โดยกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ลูกคาท่ีเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับสาขา แตไมไดลงทะเบียนใชบริการ 

Application ธ.ก.ส. A-Mobile จํานวน 400 ราย การกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของ เทโร ยามาเน 

และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมท้ังศึกษาในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดวยการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth interview) พนักงาน จํานวน 4 ราย ลูกคา จํานวน 5 ราย และนําทฤษฎี งานวิจัยท่ี

เก่ียวของมาใชในการสนับสนุนผลการวิเคราะห ไดแก ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการ

ยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ผลการวิจัย พบวา การรับรูถึงประโยชนและคุณคาท่ีจะ

ไดรับจากการใชบริการทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกคามีไมเพียงพอ มีผลตอ

การยอมรับ ทัศนคติ แรงจูงใจ ของลูกคา ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจของผูใชบริการ แสดงให

เห็นวา หากลูกคาไดรับรูถึงประโยชนและคุณคาท่ีจะไดรับจากการใชบริการ จะทําใหมีขอมูลเพียงพอ 

สามารถสรางแรงจูงใจ และนําไปสูพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน 

Application ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกคา ธ.ก.ส.สาขานายูง ตอไป 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: tonraksa@hotmail.com 
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คําสําคัญ: ธุรกรรมทางการเงิน, Application ธ.ก.ส. A-Mobile, พฤติกรรมผูบริโภค, การยอมรับ

เทคโนโลยี, แรงจูงใจ 

 

Abstract 

The objective of this research was to study the problems and reasons that there 

are few financial transaction users via the BAAC A-Mobile Application of Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives, Na Yung Branch, and to find solutions and 

guidelines to encourage more users. The samples were 400 clients who opened a savings 

account with a branch but did not register for the A-Mobile BAAC Application service. The 

sample size is determined by the Taro Yamane formula. The instrument used is a 

questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

and standard deviation. In both studies, qualitative research methods (Qualitative 

research) with in-depth interviews (In-depth interview) staff of 4, 5 clients. The relevant 

research theories used to support the results are consumer behavior theory, Technology 

Acceptance Model, and Maslow's General Theory of Human & Motivation. The results 

showed that there is not enough awareness of the benefits and value of using financial 

services through the BAAC     A-Mobile application, which affects the client's attitude and 

motivation. It affects the behavior of users' decisions. It shows that if clients are aware of 

the benefits and values, they have enough information to be able to create motivation. 

It leads to the behavior of decision to use financial transaction services through the BAAC       

A-Mobile Application of the clients of BAAC, Na Yung Branch. 

 

Keywords: financial transaction, BAAC A-Mobile Application, consumer behavior, 

technology acceptance, motivation 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร 5 ป     (ป

บัญชี 2560 – 2564) ท่ีมุงเนนการใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร สงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ และการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐท่ีสนับสนุนให

ประเทศไทยเปนสังคมไรเงินสด ซ่ึง ธ.ก.ส. ไดพัฒนาชองทางการใหบริการทางการเงิน โดยเปดใหบริการ 

Application ธ.ก.ส. A-Mobile เม่ือเดือนกรกฎาคม 2560 เปนตนมา ซ่ึงปจจุบันพบวา มีปริมาณลูกคา

สนใจลงทะเบียนใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile เพ่ิมข้ึนทุกป แตในปริมาณท่ีนอยมาก เม่ือ

เปรียบเทียบกับจํานวนผูมีบัญชีเงินฝากท้ังสิ้น 19,552 บัญชี โดยมียอดผูลงทะเบียนใชงาน ณ วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2562 จํานวน 342 ราย คิดเปนสัดสวนเพียง 2% เทานั้น  

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสาขาไมใหเปนไปตามแผน

ยุทธศาสตรของธนาคาร รวมไปถึงโอกาสท่ีจะตอยอดการสรางชองทางการใหบริการ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของลูกคา อันจะเปนการเพ่ิมรายไดใหแกธนาคารในอนาคต ผูศึกษาจึงมีความสนใจใน

การศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขางตน โดยศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการทาง

การเงินของลูกคาผาน Application การยอมรับเทคโนโลยี การรับรูถึงประโยชนและคุณคาจากการใช

บริการ รวมถึงแรงจูงใจในการใชบริการ  เพ่ือท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมปริมาณผูใชบริการธุรกรรมทางการเงิน

ผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ซ่ึงจะสงผลใหธนาคารมีศักยภาพ เทาทันตอพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ชวยในการลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน อันจะเปนประโยชนตอธนาคารและลูกคาของธนาคารในระยะยาวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือเปนการศึกษาถึงปญหา และสาเหตุ ท่ีมีผูใชบริการ Application ธ.ก.ส.A-Mobile ของสาขานา

ยูง เปนจํานวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนลูกคาท่ีมีบัญชีเงินฝากกับสาขา 

2. เพ่ือหาวิธีการแกไขปญหา และหาแนวทางสงเสริมใหมีผูใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile 

ของสาขานายูง เพ่ิมมากข้ึน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษามุงศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

นํามาใชในการคนหาสาเหตุ และกําหนดแนวทางแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมยอดผูใชบริการ Application ธ.

ก.ส. A-Mobile ของ ธ.ก.ส.สาขานายูง ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค    

  พฤติกรรมผูบริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา (Searching) การซ้ือ 

(Purchasing) การใช (Using)  การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย (Disposing)               ใน

ผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเอง ซ่ึงสามารถนําไปใชกําหนดกล

ยุทธตลาดท่ีจะชวยตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

  กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer Decision Process) หมายถึง กระบวน

การบูรณาการความรูตาง ๆ ท่ีผูบริโภคมีมาผสมผสานกันเพ่ือทําการประเมินตราสินคาท่ีเปนทางเลือก

และตัดสินใจเลือกตราสินคาท่ีคิดวาเหมาะสมท่ีสุด โดยข้ันตอนการตัดสินใจของผูบริโภค ประกอบไปดวย 

5 ข้ันตอน ไดแก การตระหนักในปญหาหรือความตองการ การแสวงหาขอมูลท่ีจะเปนทางเลือก การ

ประเมินทางเลือก การซ้ือ และการประเมินหลังการซ้ือ  

2. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 

  การวัดพฤติกรรมของบุคคลนั้น สามารถวัดไดจาก ความเชื่อ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) 

และความตั้งใจกระทํา (Intention) ซ่ึงผลของความตั้งใจในการกระทํากอใหเกิดการกระทํานั้นข้ึน โมเดล

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ประกอบดวยตัวแปรดังนี้  1) การ

รับรูวามีประโยชน (Perceived Usefulness) 2) การรับรูวางายตอการใช (Perceived Ease of Use) 3) 

ความตั้งใจท่ีจะกระทํา (Behavior Intention) 4) เจตคติตอการใช (Attitude Toward Using) และ 5) 

พฤติกรรมการใชจริง (Actual Use) ดังภาพ 
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  หรือทฤษฎีดังกลาวนี้มีปจจัยหลักไดแก  

  1)  การรับรูการใชงานงายในการใชงาน (Perceive Ease of Use) มีความงายในการเรียนรูท่ี

จะใชงาน โดยไมตองใชความพยายามมาก   

  2)  การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) มีการรับรูวาใชแลวจะกอใหเกิดประโยชน

อยางไรบาง   

  3)  ทัศนคติท่ีมีตอการใช (Attitude toward use) ทัศนคติท่ีดีของผูใชเทคโนโลยี หากผูใชรับรู

วาระบบใชงานงาย และมีประโยชน  

  4)  ความตั้งใจใช (Intention to use) ความตั้งใจท่ีผูใชพยายามใชงาน และความเปนไปไดท่ี

จะยอมรับ และมีการใชงานอยางตอเนื่อง 

3. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 

  หลักการของทฤษฎีแรงจูงใจ คือการจูงใจหรือ แรงจูงใจ (Motivation) กระบวนการท่ีบุคคล

กระทําหรือใชเพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีตองการ โดยพฤติกรรมท่ีแสดงจะมีสาเหตุหรือสิ่งเราท่ีแตกตางกัน จน

เปนแรงขับเคลื่อนทําใหเกิดการตอบสนองในรูปพฤติกรรม โดยไดจัดลําดับความตองการตามความสําคัญ 

คือ ความตองการทางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการการยก

ยอง และความตองการใหตนประสบความสําเร็จ  

  บุคคลจะตอบสนองความพึงพอใจใหกับตนเองในความตองการท่ีสุดเปนอันดับแรกกอน เม่ือ

ความตองการนั้นไดรับความพึงพอใจแลว ความตองการนั้นก็จะหมดไป และบุคคลจะพยายามสรางความ

พึงพอใจใหกับความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดในลําดับตอไป  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการธุรกรรมทางการเงิน 

Mobile Banking คือ 1) ปจจัยดานการอํานวยความสะดวก 2) ปจจัยการรับรูถึงประโยชนและความงาย

ของการใชงาน และ 3) ปจจัยดานความปลอดภัย เปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมในการใชบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผาน Application อันสอดคลองกับทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการ

ยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว 

  ธนวรรณ สํานวนกลาง (2559) วัยทํางานท่ีมีวุฒิภาวะ ความรูและความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีเปนหลัก มีความยอมรับในการใชบริการ M-Banking รับรูความเสี่ยง คุณภาพของการบริการ 

(Service Quality) และคุณภาพของระบบ (System Quality) โดยใหความสําคัญในดานคุณภาพของ

ขอมูลเปนอันดับแรก ตองการการอัพเดทขอมูลขาวสารท่ีครบถวน สมบูรณ จําเปน รายละเอียดในการ

ชี้แจงเง่ือนไขการใหบริการ ทันตอเหตุการณ และท่ีสําคัญตองเปนขอมูลท่ีมีความถูกตอง และนาเชื่อถือ 

เปนแนวทางในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application และ

พฤติกรรมในการตัดสินใจใชของผูบริโภค อันสอดคลองกับทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการ

ยอมรับเทคโนโลยี 

  วสุธิดา นุริตมนต และทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ (2561) การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรู

ความงายในการใชงาน พบวา ดานการสื่อสารแบบปากตอปาก ความไววางใจ และการรับรูความสามารถ 

มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี อันสอดคลองกับทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี 

  อนุชิต ศิริรัชนีกร (2562) แนวคิดเก่ียวกับเรื่อง “National e-Payment: พลิกโฉมประเทศ

ไทย สูการใช digital payment” เปนแผนยุทธศาสตรของภาครัฐ โดยวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย ไดมาตรฐานสากล ตนทุนต่ํา สามารถรองรับธุรกรรมการชําระเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวมมือของท้ังกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานของ

รัฐ สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในดาน   ตาง ๆ ท่ีสําคัญ 

ไดแก บริการพรอมเพย การขยายจุดรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ัวประเทศ การปรับกระบวนการรับ

จายเงินของภาครัฐสู e-Payment เต็มรูปแบบ การพัฒนาระบบการชําระเงินสําหรับตลาดทุน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง 

การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
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1.1 ลูกคาท่ีเปดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานายูง แตยังไมไดลงทะเบียนใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile จานวน 

19,210 ราย ซ่ึงการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของ เทโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) ผูศึกษา

กําหนดคาคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุมตัวอยางหรือคาคลาดเคลื่อนของการประมาณคาไวรอยละ 5 

หรือ 0.05 โดยไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับจํานวน 400 ราย 

1.2 ผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมพนักงาน จํานวน 

4 คน และกลุมลูกคา จํานวน 5 คน โดยกําหนดตัวผูใหสัมภาษณเปนการเฉพาะเจาะจง กลุมพนักงานซ่ึง

เปนบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการและใหคําแนะนําเก่ียวกับบริการ Application ธ.ก.ส. A-

Mobile โดยตรง ประกอบดวย หัวหนาการเงิน 1 คน และพนักงานการเงิน จํานวน 3 คน และกลุมลูกคา

เงินฝากรายใหญ จํานวน 3 ราย และลูกคาเงินกูรายยอย จํานวน 2 ราย 

2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

2.1 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดกําหนดใชแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน 

ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการรับรูการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส.      A-

Mobile 

สวนท่ี 4 พฤติกรรมความคาดหวังในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application      ธ.

ก.ส. A-Mobile 

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดวยการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนรายบุคคล โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

ลักษณะเปนการสัมภาษณโดยใชคําถามเหมือนกันทุกคน ซ่ึงเปนการพูดคุย ซักถามระหวาง            ผู

สัมภาษณและผูใหสัมภาษณ ซ่ึงคําถามจะเปนคําถามปลายเปดใหอธิบายเพ่ือใหไดคําตอบท่ีเปนจริงและ

เหตุผลท่ีละเอียดถ่ีถวน ซ่ึงเปนวิธีการวิจัย (Methodology) ท่ีเปดกวางและยืดหยุนได โดยสรางแบบ

สัมภาษณเชิงลึก จากแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของนํามาสรางแบบสัมภาษณ แบง

ออกเปน 4 สวน ใชสัมภาษณกลุมพนักงานและกลุมลูกคาดังนี้ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

สวนท่ี 2 ขอมูลข้ันตอนการแนะนําใหลูกคาลงทะเบียนใชบริการ Application ธ.ก.ส.       A-

Mobile ของพนักงาน และการรับรู และยอมรับการใชบริการ Application ธ.ก.ส.A-Mobile ของลูกคา 

เม่ือไดรับการแนะนําจากพนักงาน 

สวนท่ี 3 ขอมูลสภาพปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีเก่ียวของ ตอการใหบริการและการแนะนําให

ลูกคาลงทะเบียนใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile และพฤติกรรมการใชบริการ Application 

ธ.ก.ส. A-Mobile 

สวนท่ี 4 แนวทางแกไข ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและการแนะนําใหลูกคา

ลงทะเบียนใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile และขอเสนอแนะ แรงจูงใจท่ีทําใหลูกคาใชบริการ 

Application ธ.ก.ส. A-Mobile 

3. การรวบรวมขอมูล 

ใชวธิีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ วิธีทุติยภูมิ และเชิงคุณภาพ โดยการใชวิธีการสอบถามเก็บขอมูล 

มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือใชแบบสอบถามขอมูลในเขตอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และสัมภาษณพนักงานและ

ลูกคา ใชระยะเวลาการเก็บแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ในระหวางวันท่ี 24-30 สิงหาคม 2562 

4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 ทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบอยางครบถวนสมบูรณ นํามา

ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และนํามาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค แบงเปน 4 สวน ดังนี ้

     4.1.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก ประเภทลูกคา เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน นํามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage) 

     4.1.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงิน

ผาน Application นํามาหาคาเฉลี่ย (x�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) โดยวัดระดับความสําคัญตอความถ่ีในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน 

Application ดวย Likert Scale ออกเปน 5 ระดับ  

     4.1.3 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 3 พฤติกรรมการรับรูการใหบริการธุรกรรม

ทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ผานสื่อตางๆ นํามาหาคาเฉลี่ย (x�) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) โดยวัดระดับความสําคัญ
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ตอความถ่ีในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ดวย Likert Scale 

ออกเปน 5 ระดับ  

     4.1.4 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 4 พฤติกรรมความคาดหวังในการใชบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile โดยวัดระดับความสําคัญตอความคาดหวังใน

การใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ดวย Likert Scale ออกเปน 5 

ระดับ  

4.2 ทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยใชการวิเคราะหขอมูลวิธีการเชิงคุณภาพ เปน

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการตอบแบบ

สัมภาษณเชิงลึก (interview Research) จะถูกนํามาวิเคราะหและประมวนผล โดยการเชื่อมโยง

ความสัมพันธในดานตาง ๆ ตามขอเท็จจริงในเชิงเหตุผล ซ่ึงการวิเคราะหจะออกมาในลักษณะของการ

พรรณนาและนําไปสูคําตอบของวัตถุประสงคการศึกษาเพ่ือสรุปตามหลักวิชาการ และชี้ใหเห็นถึงแนว

ทางการแกปญหาการเพ่ิมยอดผูใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile ของ ธ.ก.ส.สาขานายูง ได

อยางชัดเจน 

 

5. ผลการศึกษา  

5.1 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ไดผลดังนี้ 

  5.1.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลท่ัวไป คามากท่ีสุด จํานวน (ราย) รอยละ 

1) ประเภทลูกคา ลูกคาเงินฝาก 200 50 

2) เพศ หญิง 205 51.25 

3) อายุ มากกวา 35 ป 234 58.50 

4) สถานะภาพ สมรส 158 40 

5) การศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญาตร ี 265 66.25 

6) อาชีพ เกษตรกร 222 55.50 

7) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท 150 37.50 

5.1.2 สวนท่ี 2 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและการรับรูถึงประโยชนหรือคุณคาของ

การใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application  
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ผลการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการเครือขาย

โทรศัพทมือถือบนเครือขาย AIS มากท่ีสุด และเปนระบบปฏิบัติการ Android มากท่ีสุด และมีการใช

บริการแอปพลิเคชั่นของธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด 

                    

 
แตท่ีสําคัญพบวา มีกลุมตัวอยางท่ียังไมมีการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นมาก

ถึง 135 คน หรือคิดเปนรอยละ 34 และสวนใหญจะเปนลูกคาเงินฝาก จํานวน 91 คน                                  

พฤติกรรมการรับรู ถึ งประโยชนหรือคุณคาของการใชบริการธุรกรรมทางการเ งินใน

โทรศัพทมือถือผานแอปพลิเคชั่นของกลุมตัวอยางท่ีใชบริการแอปพลิเคชั่นธนาคารอ่ืนอยูแลว จํานวน 

265 คน พบวา กลุมตัวอยางดังกลาวรับรูถึงความสะดวก รวดเร็ว ไมตองตอคิว มากท่ีสุด  
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  พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นตอเดือนของกลุมตัวอยางท่ีใช

บริการแอปพลิเคชั่นธนาคารอ่ืน จํานวน 265 คน จากคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางดังกลาว มีการเช็ค

ยอดเงินในบัญชีบอยครั้งมากท่ีสุด  

 
5.1.3 สวนท่ี 3 การศึกษาพฤติกรรมการรับรูและการยอมรับการใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile 

    ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมรูวามีการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผาน 

Application ธ.ก.ส. A-Mobile และเปนกลุมลูกคาเงินฝากมากท่ีสุด 
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  สวนกลุมตัวอยางท่ีรูจักวามีการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส.     A-

Mobile ในจํานวน 103 ราย สวนใหญรูจักผานชองทาง พนักงานแนะนํา และใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile แลว จํานวน 75 คน  

 
  และในสวนท่ีรูจักแตไมไดใชบริการ จํานวน 28 คน หรือคิดเปนรอยละ 27.18 พบวา สวนใหญ

ไมใชบริการ เพราะใชแอปพลิเคชั่นของธนาคารอ่ืนเปนประจําอยูแลว  
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  พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile         ตอ

เดือน ของกลุมตัวอยางท่ีใชบริการ จํานวน 75 คน จากคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางดังกลาว มีการเช็ค

ยอดเงินในบัญชีบอยครั้งมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.20  

 
  5.1.4 สวนท่ี 4 การศึกษาพฤติกรรมความคาดหวังในการใชบริการธุรกรรมทางการเงิน

ผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile 

  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมความคาดหวังในการใชบริการหรือมี

โอกาสใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile อันดับแรกไดแก ระบบท่ีมีการ

ใชงานงาย ข้ันตอนไมยุงยาก ซับซอน และบริการท่ีไมมีคาธรรมเนียมหรือถูกกวาผูใหบริการ   รายอ่ืน มี

คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.99 
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  สวนการแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส.             A-

Mobile นั้น พบวา กลุมตัวอยางจะมีการแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการถึง 86% 

5.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ จํานวน 9 ชุด แบงออกเปน 2 กลุมไดผลดังนี้ 

  5.2.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

  กลุมท่ี 1 พนักงาน 

  ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง ถึงรอยละ 75 อยูในชวงอายุ 31-40 ป ถึงรอยละ 75 จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนงตั้งแต 4 ปข้ึนไป 

  กลุมท่ี 2 ลูกคา 

  ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง ถึงรอยละ 80 อยูในชวงอายุ 31-40 ป ถึงรอยละ 80 จบ

การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 

  5.2.2 สวนท่ี 2 ขอมูลข้ันตอนการแนะนําใหลูกคาลงทะเบียนใชบริการ Application     ธ.

ก.ส. A-Mobile ของพนักงาน และการรับรู และยอมรับการใชบริการ Application ธ.ก.ส.   A-

Mobile ของลูกคา เม่ือไดรับการแนะนําจากพนักงาน 

  กลุมท่ี 1 พนักงาน 

  ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ มีความรูความเขาใจใน

ผลิตภัณฑดังกลาวพอสมควร แตก็มีการเปดคูมือดูควบคูไปดวย ในการแนะนําใหขอมูลแกลูกคาไมมีการ

ลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจน เม่ือมีการแนะนําใหลูกคาทราบถึงผลิตภัณฑดังกลาว ลูกคามีความสนใจ แตมี
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ความกังวลในเรื่องการใชงานท่ียุงยาก และเม่ือใหลูกคาลงทะเบียนและทดลองใชงาน ลูกคารับรูถึงการใช

งานงาย และสะดวกในการใชงาน 

  กลุมท่ี 2 ลูกคา 

  ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ มีความรูความเขาใจใน

ผลิตภัณฑดังกลาวนอยมาก และบางสวนไมทราบวามีการใหบริการ และคิดวาการใชงานตองยุงยากมี

ข้ันตอนหลายอยาง ซับซอน และเม่ือลูกคาไดรับการแนะนําขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑดังกลาว ดวยขอมูล

ท่ีครบถวน ชัดเจน ลูกคามีความสนใจ และเม่ือลงทะเบียนใชงาน ลูกคาสามารถใชงานได และมีความพึง

พอใจท่ีไดใชงาน 

  5.2.3 สวนท่ี 3 ขอมูลสภาพปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีเกี่ยวของ ตอการใหบริการและ

การแนะนําใหลูกคาลงทะเบียนใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile และตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile 

  กลุมท่ี 1 พนักงาน 

  ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ พนักงานไมสามารถให

คําแนะนํา และขอมูลแกลูกคาไดในเวลาอันนอย เนื่องจากปริมาณลูกคาท่ีมาใชบริการหนาเคานเตอรมี

จํานวนมาก จึงไมสามารถใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑดังกลาวไดครบถวน ชัดเจน 

  กลุมท่ี 2 ลูกคา 

  ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ท่ีผานมาไมไดรับขอมูล

เก่ียวกับผลิตภัณฑดังกลาว บางสวนทราบขอมูลเพียงเล็กนอย จึงไมสามารถตัดสินใจท่ีจะใชบริการ

ผลิตภัณฑดังกลาวได 

  5.2.4 สวนท่ี 4 แนวทางแกไข ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและการแนะนํา

ใหลูกคาลงทะเบียนใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile และขอเสนอแนะ แรงจูงใจท่ีทําให

ลูกคาใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-Mobile 

  กลุมท่ี 1 พนักงาน 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ควรมีการใหความรูแกพนักงาน

ใหมีความชํานาญ โดยกําหนดหรือมอบหมายใหมีกลุมพนักงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการใหบริการ
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และแนะนําขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑดังกลาว เพ่ือออกประชาสัมพันธใหขอมูลแกลูกคากลุมเปาหมาย 

และใชสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลายเพ่ือใหเขาถึงกลุมลูกคาไดมากยิ่งข้ึน 

  กลุมท่ี 2 ลูกคา 

  ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ตองการใหพนักงานให

คําแนะนําท่ีชัดเจน ครบถวน และอยากทราบถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชบริการผลิตภัณฑดังกลาว

วามีอะไรบาง 

 

สรุปผลการวิจัย 

  1. ประเด็นแรก: การรับรูถึงขอมูลการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application    ธ.

ก.ส. A-Mobile มีไมเพียงพอ ขาดการสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารใหกับลูกคาอยางครบถวน และ

ชัดเจน ทําใหลูกคามีขอมูลไมเพียงพอท่ีจะนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจ และนําไปสูพฤติกรรมการใช

บริการของลูกคา โดยสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงหากลูกคามีขอมูลการใชบริการ

แอปพลิเคชั่นท่ีครบถวน ชัดเจน ยอมงายตอการตัดสินใจท่ีจะใชบริการมากยิ่งข้ึน 

  2. ประเด็นท่ีสอง: การรับรูถึงประโยชนหรือคุณคาท่ีจะไดรับจากการใชบริการทางการเงินผาน 

Application ธ.ก.ส. A-Mobile มีนอยมาก การสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึง การรับรูการใชงาน

งายของ Application ธ.ก.ส. A-Mobile และประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับ จะสงผลตอทัศนคติของลูกคาตอ

การใชงาน และสงผลใหลูกคามีความต้ังใจท่ีจะใชงาน และเปนไปไดท่ีจะยอมรับ และมีการใชงานอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงถาหากลูกคาไดรับรูถึงประโยชน และรับรูในการใชงานงายของแอปพลิเคชั่น ยอมทําใหลูกคา

มีทัศนคติท่ีดี สงผลใหมีความตั้งใจท่ีจะใชงาน งายตอการท่ีจะยอมรับการใชงานแอปพลิเคชั่นดังกลาว

ดวย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีนั่นเอง 

  3. ประเด็นท่ีสาม: จากการรับรูถึงขอมูลการใหบริการ และการรับรูถึงประโยชนหรือ    คุณ

คาท่ีจะไดรับจากการใชบริการทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile มีนอยมาก สงผลให

แรงจูงใจท่ีลูกคาจะมาใชบริการมีนอย เนื่องจากมีรับรูขอมูลไมเพียงพอ เม่ือสิ่งเราหรือแรงขับเคลื่อนมี

นอย ยอมทําใหเกิดการตอบสนองในรูปพฤติกรรมนอย ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการ

ดังกลาวดวยเชนกัน ดังนั้น การท่ีจะสรางแรงจูงใจตอลูกคาใหหันมาใชบริการ ตองทําใหลูกคาไดรับรูถึง

ขอมูลท่ีครบถวน ชัดเจน กระตุนใหเกิดความตองการทางกาย ความตองการความปลอดภัย ความ



 

530 

 

ตองการทางสังคม ความตองการการยกยอง และความตองการใหตนประสบความสําเร็จ ซ่ึงสอดคลอง

กับทฤษฏีแรงจูงใจนั่นเอง 

  ดังนั้น ผูศึกษาจึงขอสรุปสาเหตุของปญหาท่ีมีจํานวนลูกคาลงทะเบียนใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile เปนจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน

ลูกคาท่ีมีบัญชีเงินฝากของสาขาอยูแลว คือ การประชาสัมพันธเก่ียวกับผลิตภัณฑ Application ธ.ก.ส. 

A-Mobile มีนอยมาก ทําใหลูกคาไมทราบหรือทราบขอมูลไมครบถวน ชัดเจน เพียงพอ ถึงประโยชนการ

ใชงานท่ีจะไดรับ หรืองายตอการใชงาน ทําใหมีแรงจูงใจไมเพียงพอท่ีจะเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองใช

บริการ เกิดทัศนคติท่ีไมดี สงผลตอกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา ซ่ึงมีผล

ตอการตัดสินใจในการใชบริการผลิตภัณฑดังกลาว 

 

อภิปรายผล 

การศึกษานี้เปนการศึกษาแนวทางการแกปญหาเก่ียวกับการเพ่ิมปริมาณผูใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

นายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีมีจํานวนลูกคา ท่ีลงทะเบียนใชบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile เปนจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบ

กับจํานวนลูกคาท่ีมีบัญชีเงินฝากของสาขาอยูแลว และเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน จาก

การศึกษาพบวา การรับรูถึงการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile มี

นอย ลูกคาสวนใหญไมทราบวามีการใหบริการ หรือทราบ แตมีขอมูลท่ีไมครบถวน ชัดเจนเพียงพอใน

การตัดสินใจใชบริการ เนื่องจากลูกคาสวนใหญท่ีทราบมาจากการท่ีมาใชบริการท่ีสาขาและมีพนักงาน

แนะนํา จึงถือวามีการสื่อประชาสัมพันธถึงลูกคานอยมาก โอกาสท่ีลูกคาจะนําขอมูลมาตัดสินใจในการใช

บริการจึงมีนอย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงสงผลกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ตามทฤษฎี

พฤติกรรมผูบริโภค การรับรูถึงประโยชนหรือ คุณคาท่ีจะไดรับจากการใชบริการทางการเงินผาน 

Application ธ.ก.ส. A-Mobile มีนอยมาก ซ่ึงมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอการยอมรับและความตั้งใจใชบริการ

ของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงสงผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

รวมถึงแรงจูงใจท่ีลูกคาจะมาใชบริการมีนอย เนื่องจากมีรับรูขอมูลไมเพียงพอ ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมใน

การตัดสินใจใชบริการ ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคดวยเชนกัน 
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ขอเสนอแนะ 

  ผูศึกษาขอนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา 3 แนวทาง ดงันี ้        

1. แนวทางท่ี 1 การใหพนักงานเปนส่ือประชาสัมพันธ พนักงานของธนาคารเปนสื่อประชาสัมพันธท่ีดี

อยางหนึ่ง ท่ีจะสื่อใหเห็นถึงคุณคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑดังกลาวตอลูกคาไดอยางครบถวน ชัดเจน 

ซ่ึงพนักงาน ธ.ก.ส. มีความสัมพันธอันดีกับลูกคาซ่ึงสวนใหญเปนเกษตรกร หรือชาวชนบท มาอยาง

ยาวนาน การนําเสนอผลิตภัณฑ Application ธ.ก.ส. A-Mobile ใหแกลูกคาไดรับรูไดอยางถูกตอง 

ชัดเจน ขอมูลเพียงพอ สามารถตอบขอสงสัยไดทันที เม่ือไดรับขอมูลท่ีครบถวน จะทําใหลูกคาเกิดความ

ม่ันใจซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจใชบริการตอไป 

  ขอดี พนักงานมีความชํานาญและมีทักษะ สงผลใหการสื่อสารประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ 

ทําใหลูกคาไดรับขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สอบถามไดทันที นาเชื่อถือ และม่ันใจในแหลงขอมูล 

ทําใหตัดสินใจใชบริการไดงายข้ึน การลงพ้ืนท่ีทําใหทราบปญหาจากสถานการณจริงและนํามาเปน

แนวทางพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 

  ขอเสีย มีคาใชจายในการดําเนินการ สาขามีอัตราพนักงานนอย ทําใหเพ่ิมปริมาณงานใหกับ

พนักงาน 

  งบประมาณ  

  1) คาใชจายในการประชุม 1,500 บาท  

  2) คาแบบพิมพ 1,000 บาท  

  3) คาปายสื่อประชาสัมพันธ 2,000 บาท  

  4) คาใชจายเบ็ดเตล็ด 500 บาท รวมท้ังสิ้น 5,000 บาท 

2. แนวทางท่ี 2 การใหลูกคาเปนส่ือกลางหรือตัวแทนในการประชาสัมพันธ สิ่งแรกท่ีลูกคาจะม่ันใจใน

การใชบริการผลิตภัณฑนี้ ตองไดรับการยืนยันหรือไดเห็นตัวอยางวามีคนใชบริการแลวไดรับคุณคา หรือ

ประโยชนอยางแทจริง การบอกตอจากลูกคาท่ีใชบริการแลว จึงถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะเปนแรงจูงใจใน

การตัดสินใจมาใชบริการ และยังสามารถกระจายขอมูลไดอยางรวดเร็ว และท่ัวถึง 

  ขอดี เปนการเพ่ิมความรู  และทักษะใหกับเครือขายและกลุมลูกคา เพ่ือเปนตัวแทน

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคาร ท่ีสําคัญสามารถสื่อสารประชาสัมพันธไดตรงกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี

ไดอยางท่ัวถึง 
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  ขอเสีย มีคาใชจายในการดาเนินการ เครือขายและกลุมลูกคาไมมีความชํานาญและทักษะ

พอท่ีจะสื่อสารไดดี ซ่ึงตองใชเวลาในการพัฒนาเครือขายและกลุมลูกคาใหมีความชํานาญและมีทักษะ 

  งบประมาณ  

  1) คาสื่อประชาสัมพันธและสิ่งพิมพ 1,500 บาท  

  2) คาของชํารวย 3,000 บาท  

  3) คาใชจายเบ็ดเตล็ด 500 บาท รวมท้ังสิ้น 5,000 บาท 

3. แนวทางท่ี 3 การเพ่ิมชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธ โดยใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 

  1) เพ่ิมชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานชองทาง Line ของกลุมหัวหนาสวนราชการ 

  2) เพ่ิมชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานชองทาง Facebook 

  3) เพ่ิมชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานรถโมบายประชาสัมพันธ 

  4) เพ่ิมชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานวิทยุ 

  ขอดี ขอมูลสงถึงผูรับรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณคาใชจาย ใชปริมาณบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานนอย 

  ขอเสีย ผูรับสารและผูสื่อสารไมไดสงสารกันตัวตอตัว การสื่อสารอาจมีความเขาใจ

คลาดเคลื่อน ไมตรงกลุมเปาหมาย ผูรับสารเม่ือไดรับสารแลวอาจไมสนใจ เนื่องจากไมมีผูสงสารกระตุน

ความสนใจ ตอบขอสงสัยในทันที 

  งบประมาณ  

  1) คาจางประชาสัมพันธทางวิทยุ 2,000 บาท  

  2) คานามันรถโมบาย 1,500 บาท รวมท้ังสิ้น 3,500 บาท 

4. แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล (The Purpose Solution) 

  แนวทางเลือกท่ีจะนํามาแกไขสาเหตุดังกลาว ไดแก แนวทางท่ี 1 การใหพนักงานเปนสื่อกลาง

ในการประชาสัมพันธ รวมกับแนวทางท่ี 2 การใหลูกคาเปนสื่อกลางหรือตัวแทนในการประชาสัมพันธ 

  เนื่องจาก แนวทางท่ี 1 การใหพนักงานเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ เปนแนวทางท่ี

สอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการทําแบบสอบถามกลุมเปาหมาย ซ่ึงการให

พนักงานเปนผูสื่อสารประชาสัมพันธ ยอมมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง ชัดเจน และจะทําใหแผนการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกัน แนวทางท่ี 2 การใหลูกคาเปนสื่อกลางหรือตัวแทน
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ในการประชาสัมพันธ ก็จะเปนแนวทางเสริมท่ีจะชวยใหเขาถึงกลุมลูกคาไดมากข้ึน สามารถกระจาย

ขอมูลไปยังกลุมท่ีพนักงานยังเขาไมถึง เนื่องจากปริมาณลูกคามีจํานวนมาก ในขณะท่ีพนักงานมีจํานวน

ไมเพียงพอ ยิ่งบุคคลท่ีเขาไปแนะนํามีตําแหนงทางสังคมท่ีนาเชื่อถือ และมีการใชงานจริง เห็นประโยชน

หรือคุณคาท่ีไดรับแลว ยอมทําใหลูกคานาไปตัดสินใจในการใชผลิตภัณฑดังกลาวไดงายข้ึนอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการทําการวิจัยแบบผสม เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมสัดสวนธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสและสาเหตุของปญหาผู ท่ีไมใชบริการเครื่องบริการอัตโนมัติ (Self Service) และ

แอปพลิเคชั่น MyMo By GSB ของธนาคารออมสินเขตราชบุรี โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดการ

และพนักงานธนาคารออมสินในเขตราชบุรี เก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค สาเหตุและแนว

ทางแกไข นอกจากนี้ทําการวิจัยแบบเชิงปริมาณ จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ดานพฤติกรรม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการบริหารลูกคาสัมพันธ การวิเคราะหขอมูลไดใช การวิเคราะหเชิง

เนื้อหา การใชคาความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะหความแตกตาง 

Independent Sample T-test ผลการศึกษาพบวาสาเหตุเกิดจาก เครื่องบริการอัตโนมัติ (Self 

Service) มีปญหาคอนขางบอย ไมทันสมัย ใชงานยาก และสิทธิประโยชนตางๆ นอย ทําใหลูกคาไมสนใจ

ใชผลิตภัณฑของธนาคารออมสิน แนวทางแกไขปญหาคือ ควรพัฒนาระบบของเครื่องบริการอัตโนมัติ

ของธนาคารออมสินใหมีความทันสมัยและครบครันใชงานไดงาย สะดวก เกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด และ

การใหพนักงานใหคําแนะนําเชิญชวนลูกคา แจงสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับจากการทําบัตรเอทีเอ็ม

ประเภทตางๆ และบริการท่ีเก่ียวของ รวมไปถึงการบริการหลังการขาย 

คําสําคัญ: สัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เครื่องบริการอัตโนมัติ แนวทางการแกปญหา 
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Abstract 

 This study is a mixed method research. The objectives are conducting the 

guideline for increasing the proportion of electronic transaction and identify the causes 

of users who do not use the automatic cash deposit machine (ADM), automatic teller 

machine (ATM), and mobile banking (MyMo) of Government Savings Bank in Ratchaburi 

Province by collecting data from interviews with managers and employees of the 

Government Savings Bank in Ratchaburi Province, which related to strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats (SWOT), and problems and solutions. In addition, the 

quantitative research is conducted by using questionnaire surveys related to behaviors, 

marketing mix factors, and customer relationship management (CRM). Regarding to data 

analysis in this study, the content analysis, statistic frequency, mean, standard deviation, 

and analysis of differences of independent sample t-test are deployed. As the study 

outcomes, the problems are those automated self-service machines are usually 

unfunctional, old-fashioned, non-user-friendly, and low benefits; therefore, users are 

disinterested in bank’s products. The solutions are developing the bank's automated 

service machine system to be modern, versatile, cover multiple services, and least errors. 

Also, bank’s staffs should advise, convince, and notify costumers related to various 

benefits from making each type of ATM cards and related services including after-sales 

service. 

Keywords: electronic transaction share, electronic transaction proportion, automatic 

service machine, guideline, solution 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารออมสินไดมีนโยบายการทําธุรกรรมตางๆ ใหเขากับยุคสมัยใหม 4.0 โดยการลดการ

ใหบริการหนาเคานเตอรธนาคารมาใชเทคโนโลยีในการใหบริการลูกคา เชิญชวนใหลูกคาทําธุรกรรมผาน

ตูเอทีเอ็ม และตูรับฝากเงินอัตโนมัติ โดยไดเริ่มมีการนับอัตราการใหบริการท้ังชองทางเคานเตอรธนาคาร

และเครื่องอิเล็กทรอนิกสตางๆ มีการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางป 2561 - 2562 ซ่ึงในป 2562 สาขาใน

เขตราชบุรี จํานวน 5 สาขา ยังมีสัดสวนท่ีต่ํากวาเปาหมายธนาคารกําหนด ดังนั้นจึงควรศึกษาหาแนว

ทางการเพ่ิมสัดสวนในการทําธุรกรรม Electronic Transaction ใหเปนไปตามเปาหมาย 

ธนาคารออมสินเขตราชบุรี จัดอยูในสายงานกิจการสาขา 2 ภาค 4 ซ่ึงประกอบไปดวย 12 สาขา 

ไดแก ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี ธนาคารออมสินสาขาบานโปง ธนาคารออมสินสาขาโพธาราม 

ธนาคารออมสินสาขาดําเนินสะดวก ธนาคารออมสินสาขาปากทอ ธนาคารออมสินสาขาจอมบึง ธนาคาร

ออมสินสาขาบางแพ ธนาคารออมสินสาขาสวนผึ้ง ธนาคารออมสินสาขาศรีสุริยวงศ ธนาคารออมสิน

สาขารอยัลพารค ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีบานโปง และธนาคารออมสินสาขาวัดเพลง ซ่ึงในแตละสาขา

จะมีลูกคาทุกประเภทหลายระดับ ทําเลท่ีตั้งโดยรวมเปนแหลงเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ลักษณะและ

พฤติกรรมของลูกคาโดยสวนมาก เปนดังนี้ 

1. เนนความสะดวก ไมชอบความยุงยากในการธุรกรรมตางๆ 

2. เนนความรวดเร็ว ไมชอบการรอคอย เวลาคอนขางมีจํากัด 

3. ลูกคาฐานรากไมคอยเขาใจรายละเอียดของผลิตภัณฑธนาคาร และหลีกเลี่ยงท่ีจะรับฟงขอมูล

จากพนักงาน 

4. ลูกคาท่ีมีฐานเงินฝากสูง เนนการทําธุรกรรมท่ีสะดวก รวดเร็ว ตองการความเอาใจใสจาก

พนักงาน 

ในสวนของธนาคารออมสิน เขตราชบุรี ไดดําเนินการบริหารงานโดยตระหนักถึงนโยบายองคกร

เปนสําคัญ ทําใหการดําเนินงานทางดานสินเชื่อและเงินฝากมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตท้ังนี้ท้ังนั้นสัดสวน

การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transaction) ของธนาคารออมสิน เขตราชบุรี ยังมีสัดสวน

นอยกวาเปาหมาย ถึงแมไดมีการชักชวนและแนะนําใหบริการกับลูกคาใหทําธุรกรรมผานเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสของธนาคาร ไมวาจะเปน เครื่องถอนเงินเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินเอดีเอ็ม การทําธุรกรรม

ผานโทรศัพทมือถือดวย Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย

ดานบุคคลหรือพนักงาน ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและ ปจจัยดาน

กระบวนการกับการเลือกใชบริการเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ และเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน 

2. เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมสัดสวนธุรกรรม Electronic Transection ของธนาคารออมสิน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transaction) คือ กิจกรรมใดๆ ท่ีกระทําข้ึนระหวาง

หนวยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองคกรเอกชนหรือองคกรของรัฐใด ๆ เพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจ การคา 

และการติดตองานราชการ โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือแตบางสวน ยกตัวอยาง เชน การ

ซ้ือ-ขายสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต, การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, การสมัครสมาชิกผานระบบ

ออนไลน, การตกลงทําสัญญาซ้ือ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามขอบังคับตางๆ บนเครือขาย, การโอนเงิน

ดวยระบบอัตโนมัติผานระบบเครือขาย, การสื่อสารรับ-สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยเครือขายการสื่อสาร 

และการสอบถามขอมูลผานระบบออนไลน เปนตน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 24 

กรกฎาคม 2562) 

การใหบริการทําธุรกรรมผานอิเล็กทรอนิกสธนาคารออมสิน มีดังตอไปนี้ 

1. การถอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร (Self Service) 

2. การฝาก – ถอนเงินเครื่องเอดีเอ็มของธนาคาร (Self Service) 

3. บริการรับฝากเงินนอกสถานท่ีผานเครื่อง SUMO 

4. การทําธุรกรรมผาน Mobile Banking (MyMo) และ Internet Banking 

ธุรกิจธนาคารมีภาวการณแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง แมวาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ธนาคาร

ออมสินไดมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงาน และการบริการในทุกดานใหเขากับ

สถานการณ เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมและเพ่ือรองรับลูกคารายใหมใหครอบคลุมทุกกลุมลูกคา ทุกอาชีพ 

และทุกชวงวัย 
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สวนประสมทางการตลาด 

Philip Kotler ไดใหแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing 

Mix) ซ่ึงเปนแนวคิดของธุรกิจท่ีแตกตางจากสินคาอุปโภคและบริโภคท่ัวไปจําเปนตองใชสวนประสม

การตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธการตลาด ซ่ึงประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได (Tangible 

Products) และผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได (Intangible Products) 

2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 

(Value) กับราคา (Price) ของบริการนั้น 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมใน

การนาเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการท่ี

นําเสนอ ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลท่ีตั้ง และชองทางในการนําเสนอบริการ 

4. ดานการสงเสริม (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีเปนหัวใจสําคัญในการติดตอสื่อสารแก

ผูใชบริการเพ่ือแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดการใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ  

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ถือวามีความสําคัญตอธุรกิจบริการเปน

อยางมาก เนื่องจากธุรกิจบริการตองอาศัยคนเปนเครื่องมือในการทางาน ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานสามารถ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ

โดยพนักงานนั้นตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม และมี

ความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ 

6. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation) เปนการนําเสนอ

ใหลูกคาไดเห็นในเชิงรูปธรรม การสรางคุณภาพโดยรวมของการใหบริการใหกับภาพลักษณองคกรหรือ

หลักฐานท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพของการใหบริการ เพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา 

7. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการ ท่ี

นําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูใชบริการเกิดความ

ประทับใจ 

สวนประสมการตลาดท้ัง 7 อยางขางตน ถือเปนสิ่งสําคัญในการนาไปปรับใชกับองคกรเพ่ือ

กําหนดกลยุทธตางๆ ทางดานการตลาดของธุรกิจ โดยจะตองมีการจัดสวนประสมแตละอยางใหมีความ
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เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจและของอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันไป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน

การใหบริการอยางดีท่ีสุดในทุกดานขององคกร (Thai Hotels and Travel, 2558) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management: CRM) หรือการ

สรางความสัมพันธกับลูกคา หมายถึงการสรางและรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่องในระยะเวลายาวนาน

กับกลุมลูกคาเปาหมาย เพ่ือท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความพอใจและความจงรักภักดีอยูกับธุรกิจใหนานท่ีสุด 

จนกวาธุรกิจหรือลูกคาจะสูญไป และตนทุนการแสวงหาลูกคารายใหม (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

พณัญญา โพธิ์ตั้งธรรม (2560) ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ  

26 - 35 ป สถานภาพสมรสจดทะเบียน มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. มีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 

20,000 บาท ผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการเครื่องบริการอัตโนมัติของธนาคาร

ออมสิน สาขาบิ๊กซี สําโรง 2 ไดแก ความสะดวก ความรวดเร็ว ความทันสมัย ความปลอดภัย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 และพบวา ผูใชบริการเครื่องบริการอัตโนมัตินั้นท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยแตกตางกัน มีความสามารถในการใชบริการ มีความพึงพอใจ มี

พฤติกรรมในการใชบริการเครื่องบริการอัตโนมัติท่ีแตกตางกัน 

กรกช ปานลักษณ (2559) ผลการศึกษาวิจัย 1. ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  ชวงอายุอยูระหวาง 21-30 ป  การศึกษา

ระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 2. พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรม

ออนไลนผานแอปพลิเคชั่น MYMO by GSB  สวนใหญเขาใชบริการเพ่ือเช็คยอดบัญชี ตามดวยการโอน

เงินระหวางบัญชี และตรวจสอบรายการบัญชียอนหลัง  โดยความถ่ีตอเดือนในการเขาใชบริการ 4-6 ครั้ง

ตอเดือน  จํานวนเงินท่ีทําธุรกรรมในแตละครั้งนอยกวา 5,000 บาท และชวงเวลาท่ีใชบริการคือ  

18.01 – 0.00 น. 

3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเขาใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม 

เรียงตามลําดับการมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไปนอยท่ีสุด ดังนี้ ปจจัยกายภาพ, ปจจัยดานราคา, ปจจัยดาน

สถานท่ี, ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือบริการ, ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ และสุดทายปจจัย

ดานสงเสริมการขาย  4.ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน เพศ,ระดับอายุ ,การศึกษา 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  ทําใหเกิดการตัดสินใจเขาใชบริการธุรกรรมออนไลนผานแอปพลิเคชั่น MYMO 



 

540 

 

ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตในสวนของปจจัยดานเพศนั้น จะสงผลใหเกิดการตัดสินใจ

ท่ีแตกตางกันเพียง 3 ขอเทานั้น ในขอ 1 (ทานตระหนักถึงประโยชนของ MYMO จึงตัดสินใจใชบริการ) 

ขอ 2 (ทานไดศึกษาขอมูลของ MYMO โดยละเอียดแลวจึงตัดสินใจใชบริการ) และขอ 4 (ทาน

เปรียบเทียบความคุมคาของราคา กับการใหบริการ MYMO กอน แลวจึงตัดสินใจใชบริการ)  แตสวนใน

ขอ 3 (ทานตระหนักถึงความนาเชื่อถือของธนาคารออมสิน จึงตัดสินใจใชบริการ) นั้น  ความแตกตางของ

เพศ ไมทําใหเกิดความแตกตางในการตัดสินใจดานนี้ 5.ปจจัยดานพฤติกรรม ประเภทธุรกรรมท่ีใชบริการ

, ความถ่ีตอเดือน , จํานวนเงินท่ีใชบริการ และชวงเวลาท่ีเขาใชบริการ ท่ีแตกตางกัน  ทําใหมีการ

ตัดสินใจเขาใชบริการธุรกรรมผานแอปพลิเคชั่น MYMO by GSB ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05  6. สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑหรือบริการ ,ดานราคา , ดานสถานท่ี , ดานสงเสริม

การขาย , ดานบุคลากร , ดานกระบวนการ และดานปจจัยกายภาพ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขา

ใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชั่น MYMO by GSB อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

นันทพร พรมมา (2558) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 - 40 ป  

สถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เปนสวนใหญ มีรายไดระหวาง 10,000 - 20,000 บาทตอเดือน สวนมากใชบริการทางการเงินผานเครื่อง

ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพ่ือเบิก - ถอน เงินสด ชวงเวลาท่ีใชบริการ คือ 11.00 - 15.00 น. ความถ่ีใน

การใชบริการทางการเงินผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จํานวน 3 - 4 ครั้งตอเดือน โดยมีจํานวน

เงินท่ีใชบริการในแตละครั้งอยูระหวาง 5,001 - 10,000 บาท ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามใน

การใชบริการทางการเงินผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม จังหวัด

นครพนม อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังทางดานปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

อัฒชาพันธ  วรรณสุวงศ  (2561)  ผลการศึกษาพบวา  ลูกค าส วนใหญ เปนเพศหญิง  

มีอายุ 26 - 35 ป รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท อาชีพเกษตรกร ใชบริการโอนเงินผานหนา

เคานเตอรฝากและถอนดวยใบฝากเงิน ใชบริการชวงเวลา 10.01-12.00 น. สัปดาหละ 1-2 วัน ใชบริการ

ประเภทโอนเงิน วัตถุประสงคเพ่ือโอนเงิน และเหตุผลท่ีใชบริการเพราะความนาเชื่อถือของธนาคารออม

สิน มีความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนายและดานกระบวนการอยูในระดับมากท่ีสุด ดานลักษณะ

ทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานราคาอยูในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
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ระดับปานกลาง เพศมีความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนายและดานลักษณะทางกายภาพแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อายุมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคคล ดานกระบวนการ

และดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รายไดมีความพึงพอใจดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการและดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ และอาชีพมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคคล และดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ลูกคาท่ีโอน

เงินผานออนไลนกับลูกคาท่ีโอนเงินหนาเคานเตอรมีพฤติกรรมการโอนเงินแตกตางกัน ลูกคาท่ีโอนเงิน

ผานออนไลนกับลูกคาท่ีโอนเงินหนาเคานเตอรมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมสัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transaction) 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสินเขตราชบุรี” ประกอบดวย 

1. วิธีการเก็บขอมูล (Data Collection) 

การเก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้ 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดย (1) ทําการสัมภาษณพนักงาน/ลูกจางสาขาในเขตราชบุรีท่ีมี

สัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ไมเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 5 สาขา ไดแก สาขาดําเนินสะดวก สาขา

ปากทอ สาขาบางแพ สาขาศรีสุริยวงศ และสาขาวัดเพลง จํานวน 2 ราย ท้ัง 5 สาขา โดยแบงเปน 

ผูจัดการสาขา 1 ราย ผูชวยผูจัดการสาขา 1 ราย และพนักงาน/ลูกจาง 8 ราย รวมท้ังสิ้น 10 ราย  (2) 

ขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม ใหกับลูกคาท่ีใชและไมใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self 

Service) และ Mobile Banking (MyMo By GSB) ของธนาคารออมสิน โดยแจกแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยางท่ีเปนลูกคาธนาคารออมสินเขตราชบุรีในสาขาท่ีมีสัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 5 สาขา จํานวน 236 ราย เปนผูตอบแบบสอบถามเองในรูปแบบสอบถามออนไลนผาน 

http://doc.google.com 

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือและบทความ งานวิจัย

และการศึกษาคนควาท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสถิติตางๆ เพ่ือนํามากําหนดแนวทาง การสรางเครื่องมือใน

การศึกษา ไดแก ขอมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานธนาคารออมสินภาค 4 ตัวชี้วัดตาม

http://doc.google.com/
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แผนงาน/ทิศทางนโยบาย/เปาหมายธุรกิจของธนาคาร หัวขอการเพ่ิมข้ึนของสดัสวนธุรกรรม Electronic 

Transaction โดยแหลงขอมูลหลักจากฝายบริหารสัดสวนธุรกิจ แหลงขอมูลเปรียบเทียบจากระบบงาน 

OBA และระบบงาน Data Warehouse (ฝายบริหารขอมูลลูกคา) 

กลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาท่ีใชและไมใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self 

Service) และ Mobile Banking (MyMo By GSB) ของธนาคารออมสินเขตราชบุรีในสาขาท่ีมีสัดสวน

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสนอยสุด ท้ัง 5 สาขา ไดแก สาขาดําเนินสะดวก สาขาปากทอ สาขาบางแพ สาขา

ศรีสุริยวงศ และสาขาวัดเพลง 

การกําหนดขนาดตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง  

ผูท่ีเคยใชบริการเงินฝากผานธนาคารเนื่องจากประชากรมีความหลากหลายและมีจํานวนมาก 

ทําใหไมสามารถทราบจํานวนประชากรเปาหมายท่ีแทจริงได จึงกําหนดกลุมตัวอยางตามกรณีท่ีไมทราบ

จํานวนประชากร ซ่ึงใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางเพ่ือประมาณสัดสวนของประชากรโดยกําหนด

ระดับความแปรปรวนสูงสุดท่ี p = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.5 กําหนดระดับความเชื่อม่ัน 

95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% หรือ 0.05 ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยาง

สามารถคํานวณไดดังนี ้

n =
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝

e2
 

โดยท่ี n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

Z = คาปกติมาตรฐานท่ีไดจากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

p = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณหรือสัดสวนของคุณลักษณะท่ีสนใจในกลุมตัวอยาง 

q = โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณซ่ึงเทากับ 1-p ในกรณีของกลุมตัวอยาง 

e = ระดับความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยางท่ียอมรับได 

โดยในงานวิจัยนี้กําหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% ดังนั้น คา Z = 1.96 และระดับความ

คลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยางท่ียอมรับได คือ 5% ดังนั้น คา e = 0.05 เม่ือแทนคาจะไดวา 
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n =
(1.96)2(0.5)(1 − 0.5)

(0.05)2
 

ดังนั้น    n = 384.16 

 

จากการคํานวณขางตนพบวาในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% จะ

ไดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง เพ่ือใหมีความสมบูรณจึงจัดทําแบบสอบถามเพ่ิมเปน 

400 ตัวอยาง เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวน และเพ่ือ

ใหผลท่ีไดมีความแมนยําในการวิเคราะหสมมติฐาน โดยการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุมผูบริโภคท่ีใชบริการธนาคารออมสินเขตราชบุรีท้ัง 

5 สาขา โดยแบงเปนสาขาละ 80 ราย แตเนื่องดวยขอจํากัดเรื่องการรบกวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการ จึง

ลดลงเหลือ 236 ตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือทีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

การศึกษาครั้งนี้ มีเครื่องมือ คือ 

1. แบบสัมภาษณพนักงาน /ลูกจาง ธนาคารออมสิน เขตราชบุรี แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 

ขอมูลท่ัวไป สาเหตุท่ีสัดสวนธุรกรรม Electronic Transaction ไมเปนไปตามเปาหมาย จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส อุปสรรค สวนประสมการตลาด และการบริหารลูกคาสัมพันธ 

2. แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับลูกคาผูท่ีใชและผูท่ีไมใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส 

(Self Service) และ Mobile Banking (MyMo By GSB) ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ มีคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเลือกใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) 

และ Mobile Banking (MyMo By GSB) วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 

สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวยคําถามใน 7 ดาน คือ ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผู

ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ วิเคราะหโดยใชสถิติดวยคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยลักษณะแบบสอบถามจะมีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple Choices) ลักษณะ
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ปลายปดใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงแบงระดับความเห็นออกเปน 5 ระดับ

จากนอยไปมาก (Likert Scale) สามารถแบงเกณฑการใหคะแนนไดดังนี้ 

            ตารางท่ี 1 เกณฑการใหคะแนนการแบงระดับความเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความเห็น ระดับคะแนนของคําถาม ระดบัคะแนน 

มากท่ีสุด 5 คะแนน 4.21 - 5.00 

มาก 4 คะแนน 3.41 - 4.20 

ปานกลาง 3 คะแนน 2.61 - 3.40 

นอย 2 คะแนน 1.81 - 2.30 

นอยท่ีสุด 1 คะแนน 1.00 - 1.80 

สวนท่ี 4 การบริหารลูกคาสัมพันธ ประกอบดวย การสรางความสัมพันธ การรักษาความสัมพันธ 

การขยายความสัมพันธ การแพรความสัมพันธ และการติดตามและประเมินผลวิเคราะหโดยใชสถิติดวย

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยลักษณะแบบสอบถามจะมีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple 

Choices) ลักษณะปลายปดใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงแบงระดับ

ความเห็นออกเปน 5 ระดบัจากนอยไปมาก (Likert Scale) สามารถแบงเกณฑการใหคะแนนไดดังนี้ 

     ตารางท่ี 2 เกณฑการใหคะแนนการแบงระดับความเห็นการบริหารลูกคาสัมพันธ 

ระดับความเห็น ระดับคะแนนของคําถาม ระดบัคะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน 4.21 - 5.00 

เห็นดวย 4 คะแนน 3.41 - 4.20 

ไมแนใจ 3 คะแนน 2.61 - 3.40 

ไมเห็นดวย 2 คะแนน 1.81 - 2.30 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน 1.00 - 1.80 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน

ธนาคารออมสินภาค 4 ตัวชี้วัดตามแผนงาน/ทิศทางนโยบาย/เปาหมายธุรกิจของธนาคาร หัวขอการ

เพ่ิมข้ึนของสัดสวนธุรกรรม Electronic Transaction โดยแหลงขอมูลหลักจากฝายบริหารสัดสวนธุรกิจ 

แหลงขอมูลเปรียบเทียบจากระบบงาน OBA และระบบงาน Data Warehouse (ฝายบริหารขอมูล
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ลูกคา) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

หลังจากนั้นนํามากําหนดกลยุทธ TOWS Matrix 

การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจาก

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบเองโดยตรงหรือสงให

ในรูปแบบสอบถามออนไลนผาน http://doc.google.com โดยไดมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 236 ราย 
 

สรุปผลการวิจัย  

จากผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน

เขตราชบุรี จํานวน 5 สาขา ไดแก สาขาดําเนินสะดวก สาขาปากทอ สาขาบางแพ สาขาศรีสุริยวงศ และ

สาขาวัดเพลง โดยมีประสบการณทํางาน 2 – 24 ป สวนใหญระบุวาสาเหตุท่ีสัดสวนธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากสวนมากเปนกลุมลูกคาฐานรากและเปนผูสูงอายุ ทําไม

เปน ไมกลาทําธุรกรรมดวยตนเอง และมีความเคยชินกับการใชบริการหนาเคานเตอรผานพนักงาน

มากกวาทําธุรกรรมดวยตนเองผานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เครื่องบริการอัตโนมัติเสียบอย แนวทางท่ีจะ

แกไขปญหา ไดแก เปลี่ยนระบบใหทันสมัย เร็วข้ึน ใหความรูความเขาใจกับลูกคามากข้ึน รวมถึง อาจมี

สิ่งจูงใจ รางวัลใหกับลูกคาในการทําธุรกรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ ของธนาคาร ใหพนักงาน

คอยแนะนําการใชงานบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส ประชาสัมพันธและอธิบายใหเห็นถึงขอดี และ

วิธีการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือสมารทโฟนใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคาเห็นความสะดวกสบายและคุนเคย

กับการทําธุรกรรมดวยตนเองมากข้ึน โดยสวนใหญผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา พนักงานและ

ลูกจางธนาคารออมสินเขตราชบุรีประเมินวาจุดแข็ง คือ เปนธนาคารท่ีมีความนาเชื่อถือ มีสาขา

ครอบคลุม สวนจุดออน คือ มีการประชาสัมพันธนอย ความลาสมัยของเครื่องบริการอิเล็กทรนิกส (Self 

Service) ADM, ATM ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเนื่องจากเครื่องขัดของบอย เครื่อง ADM เสีย

คอนขางบอย ทําใหลูกคาหงุดหงิดหากมีการฝากเงินแลวเงินติดตู  และการบริการชําระบิลใน

แอปพลิเคชั่น MyMo ท่ียังไมครอบคลุม โอกาสในการเพ่ิมสัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร

ออมสิน ไดแก ลูกคากลุมเด็กนักเรียน กลุมลูกคาฐานราก ตั้งกลุมเปาหมายวัยทํางานใหรับเงินเดือนกับ

ธนาคารออมสินใหมากข้ึน และอุปสรรค คือ ชวงอายุและกลุมลูกคาเดิมของธนาคารท่ีมีอายุคอนขางมาก 

ทําใหไมนิยมใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสดวยเหตุผลท่ีทําไมเปนและไมกลาจะทดลองใชงาน ความเชื่อม่ันของ

ลูกคาท่ีมีตอเครื่องมือ เครื่อง ATM เสียบอย ลูกคาขาดความม่ันใจในการใชงาน และเครื่องบริการ

อิเล็กทรอนิกสตางธนาคารมีความทันสมัยกวา 
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 จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามของผูท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 236 ราย ผลการศึกษา

พบวากลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง อายุ 21 – 30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการ

ใชบริการและตัดสินใจใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ Mobile Banking 

(MyMo By GSB) 117 ราย เหตุผลท่ีใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ Mobile 

Banking (MyMo By GSB) เนื่องจากความสะดวกสบายในการใชบริการ มีการใชงาน 1 – 5 ครั้งตอ

เดือน ใชทําธุรกรรมโอนเงิน ผูท่ีตัดสินใจไมใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ 

Mobile Banking (MyMo By GSB) ของธนาคารออมสิน 119 ราย สาเหตุท่ีไมเลือกใชเพราะมีข้ันตอน

สมัครท่ียุงยาก (30 ราย)/ สิทธิประโยชนนอย (34 ราย)/ ไมมีของแถมในการสมัคร (12 ราย) และอ่ืนๆ 

(42 ราย) เชน ไมมีบัญชีธนาคารออมสิน เงินเดือนเขาธนาคารอ่ืน ตู ATM มีไมท่ัวถึง เปดบัญชีเพ่ือออม

เทานั้น ซ่ึงมีความตองการใหลดปญหาเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) ในการฝาก-ถอนเงิน  

รูปแบบ/การใชงานของแอปพลิเคชัน MyMo By GSB ใหใชงานไดงายข้ึน  

ในดานสวนปจจัยทางการตลาดพบวา คะแนนเฉลี่ยระดับความสําคัญในการใชบริการเครื่อง

บริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ Mobile Banking (MyMo By GSB) ของธนาคารออมสินเขต

ราชบุรี อยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือแบงเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑและบริการมีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาธนาคารออมสินเปนธนาคารท่ีมีชื่อเสียง และมีความนาเชื่อถือ ดวยเหตุนี้จึงเปน

แนวทางในการเพ่ิมจํานวนสัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสินเขตราชบุรี ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการเลือกใช / ไมใชบริการ เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self 

Service) หรือ Mobile Banking (MyMo By GSB)  ของธนาคารออมสิน เขตราชบุรี สงผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด 
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ปจจัยทางการตลาด 

เลือกใช ไมเลือกใช 

t p ( n = 117 ) ( n= 119 ) 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

ดานผลิตภัณฑและบริการ 

1. การใหบริการมีคุณภาพ/มาตรฐาน 4.18 0.638 3.54 0.734 7.171 0.000 

2. เปนธนาคารที่มีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือ 4.41 0.604 4.00 0.664 4.968 0.000 

ดานราคา 

3. คาธรรมเนียมดานเงินฝาก (เชน ฝาก/โอนเงนิตางสาขา เปนตน) มี

ความเหมาะสม 
4.14 0.787 3.34 0.786 7.738 0.000 

4. ไมเสียคาธรรมเนียมการโอนเงินสาํหรับแอปพลิเคชั่น MyMo By GSB 4.42 0.220 3.67 0.845 7.292 0.000 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

5. มีอุปกรณและเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยในการใหบริการ (เชน เคร่ืองฝาก

เงิน/ถอนเงิน/ปรับสมุดอัตโนมัต ิการใหบริการผานมือถือ/อินเตอรเน็ต) 
4.15 0.761 3.44 0.744 7.317 0.000 

6. มีเคร่ืองบริการอิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสินเพียงพอตอการ

ใหบริการ (เชน เคร่ืองถอนเงิน / เคร่ืองฝากเงิน) 
4.04 0.824 3.26 0.887 7.014 0.000 

7. มี Call center คอยใหบริการยามฉุกเฉิน (เชน การอายัดบัตร ATM 

บัตรเครดิตบัตรกดเงินสด เมื่อเกิดสูญหาย) 
4.10 0.770 3.39 0.679 7.490 0.000 

ดานการสงเสริมการตลาด 

8. มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยางสม่าํเสมอ (เชน 

โทรทัศน วิทยุหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต) 
4.12 0.721 3.24 0.883 8.355 0.000 
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9. การแจกโบรชัวรที่มีขอมูลเก่ียวกับการใชบริการเคร่ืองบริการ

อิเล็กทรอนิกส (Self Service) หรือ Mobile Banking (MyMo By GSB)   
3.95 0.786 3.08 0.907 7.818 0.000 

ดานพนักงานผูใหบริการ 

10. พนักงานมีทักษะ ความรู ความเขาใจในผลิตภัณฑและการใหบริการ

เปนอยางดี และตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน 
4.27 0.652 3.70 0.671 6.690 0.000 

11. พนักงานอํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษาและชวยแกไข

ปญหาอยางด ี
4.23 0.687 3.78 0.691 5.008 0.000 

12. พนักงานที่ใหบริการมีมารยาทที่ดี ยิ้มแยมแจมใส มีความนอบนอม

ตอการใหบริการกับลูกคา 
4.27 0.690 3.92 0.715 3.816 0.000 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

13. การออกแบบและตกแตงสถานที่มีความสวยงาม 4.05 0.753 3.53 0.699 5.521 0.000 

14. ระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาใชงาน ของธนาคารมีความ

นาเชื่อถือ (เชน การเขาใชแอปพลิเคชั่น MyMo By GSB / การตั้งคารหัส

บัตรเอทีเอ็ม) 

4.33 0.643 3.72 0.688 7.041 0.000 

15. เคร่ืองมือและอุปกรณในการใหบริการของธนาคารมีความทันสมัย

และสามารถไดรับบริการที่รวดเร็ว 
4.20 0.710 3.59 0.796 6.197 0.000 

16. รูปแบบแอปพลิเคชั่น MyMo By GSB ของธนาคารนาสนใจ นาใช

งาน 
4.23 0.700 3.53 0.734 7.510 0.000 

ดานกระบวนการ 

17. ข้ันตอนการใชบริการเคร่ืองบริการอิเล็กทรอนกิส (Self Service) ใช

งานงาย/ไมซับซอน 
4.20 0.660 3.55 0.710 7.291 0.000 
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18. ข้ันตอนในการเขาใชบริการแอปพลิเคชั่น MyMo By GSBสะดวก/

รวดเร็ว/ใชงานงาย/ไมซับซอน 
4.27 0.715 3.53 0.757 7.761 0.000 

19. สามารถทํารายการธุรกรรมการเงินไดถูกตองแมนยําและรวดเร็ว 4.26 0.700 3.66 0.764 6.388 0.000 

20. มีความเชื่อมั่นในระบบการปองกันความปลอดภัยของขอมูล (เชน 

เทคโนโลยีการเขารหัสที่ปองกันการฉอโกงโดยบุคคลหรือความผิดพลาด

ทางเทคนิค) 

4.27 0.665 3.76 0.058 6.102 0.000 

เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางจากแบบสอบถามตามการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) พบวา คะแนน

เฉลี่ยระดับความคิดเห็นในการบริหารลูกคาสัมพันธอยูในระดับความคิดเห็นเห็นดวย เม่ือแบงเปนราย

ดานพบวาดานการติดตามลูกคามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการสอบถามถึงปญหาของการใช

บริการเพ่ือจะไดนําไปแกไข เปนแนวทางในการเพ่ิมจํานวนสัดสวนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร

ออมสินเขตราชบุรี ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลการวิ เคราะหการเลือกใช  / ไมใชบริการ เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส 

(Self Service) หรือ Mobile Banking (MyMo By GSB)  ของธนาคารออมสิน เขตราชบุรี สงผลตอการ

บริหารลูกคาสัมพันธ 

การบริหารลูกคาสัมพันธ 

เลือกใช ไมเลือกใช 

T p ( n = 117 ) ( n= 119 ) 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

การสรางความสัมพันธ 

1.การชักชวนลูกคาใหสนใจใชบริการเคร่ืองบริการอิเล็กทรอนิกส (Self 

Service) และ Mobile Banking (MyMo By GSB) โดยพนักงาน 
4.26 0.544 3.83 0.629 5.543 0.000 

2. การเก็บฐานขอมูลลูกคา เพื่อสรางความสัมพันธ 4.24 0.652 3.66 0.762 6.228 0.000 
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3. การนําเสนอเคร่ืองบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ 

Mobile Banking (MyMo By GSB) ใหลูกคาเขาใจ 
4.25 0.586 3.88 0.653 4.523 0.000 

การรักษาความสัมพันธ 

4. การมีของสมนาคุณในการสมคัรบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตร ATM) และ

แอปพลิเคชั่น MyMo By GSB คร้ังแรก มีสวนกระตุนใหทานสนใจสมัคร 
4.32 0.585 4.00 0.651 4.030 0.000 

5. การแจงขาวสารที่เปนประโยชนผานชองทางตางๆ 

(จดหมาย, SMS, E-Mail) 
4.30 0.606 3.80 0.708 5.835 0.000 

การขยายความสัมพันธ 

6. การวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินของลูกคาตาม

รายบุคคล เพื่อนําเสนอชองทางการใชบริการใหเหมาะสม 
4.28 0.523 3.98 0.567 4.210 0.000 

7. การจัดกิจกรรมทางการตลาด การออกบูทเพื่อประชาสัมพนัธ 4.27 0.582 4.03 0.682 3.006 0.003 

8. การใชเทคโนโลยีที่มปีระสทิธภิาพในการจัดการขอมูลของลูกคา เพื่อ

สรางความสัมพันธ 
4.37 0.551 4.04 0.573 4.448 0.000 

การแพรความสัมพันธ 

9. การสรางความประทับใจในการใหบริการแกลูกคา 4.34 0.560 4.11 0.686 2.851 0.005 

10. การทําใหลูกคาใชบริการอยางตอเนื่อง 4.32 0.570 4.14 0.692 2.202 0.029 

11. การทําใหลูกคาแนะนาํไปยงับุคคลที่ใกลชดิ 4.32 0.627 3.91 0.792 4.482 0.000 

การติดตามลูกคา 

12. การนําขอเสนอแนะของลูกคามาพัฒนา 4.27 0.567 4.05 0.622 2.878 0.004 

13. การสอบถามถึงปญหาของการใชบริการเพื่อจะไดนาํไปแกไข 4.38 0.553 4.17 0.668 2.604 0.010 
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14. การติดตามสอบถามถึงความพึงพอใจของทานหลังจากใชบริการ

อยางสม่ําเสมอ 
4.31 0.636 4.12 0.703 2.176 0.031 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและตัดสินใจใชบริการและไมใชบริการเครื่องบริการ

อิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ Mobile Banking (MyMo By GSB) ของธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

พบวา 

1. ผูท่ีใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ Mobile Banking (MyMo By 

GSB) เนื่องจากความสะดวกสบายในการใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับ พณัญญา โพธิ์ตั้งธรรม (2560) ท่ี 

ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาธนาคารออมสินตอปจจัยท่ีเลือกใชบริการเครื่องบริการ

อัตโนมัติของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี สําโรง 2 ผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการ

เครื่องบริการอัตโนมัติของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี สําโรง 2 ไดแก ความสะดวก ความรวดเร็ว ความ

ทันสมัย ความปลอดภัย 

2. ระดับความสําคัญในการใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ Mobile 

Banking (MyMo By GSB) ของธนาคารออมสินเขตราชบุรี โดยภาพรวมแปลผลอยูในระดับความสําคัญ

มาก เม่ือแบงเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑและบริการมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานพนักงานผู

ใหบริการ ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

การสงเสริมการตลาด ซ่ึงแตกตางจาก กรกช ปานลักษณ (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เขาใชบริการธุรกรรมออนไลนผานแอปพลิเคชั่น MYMO by GSB ของธนาคารออมสิน ซ่ึงปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเขาใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม เรียงตามลําดับการมี

อิทธิพลมากท่ีสุด ไปนอยท่ีสุด ดังนี้ ปจจัยกายภาพ , ปจจัยดานราคา , ปจจัยดานสถานท่ี , ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑหรือบริการ , ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ และสุดทายปจจัยดานสงเสริมการ

ขาย 

3. จากการสัมภาษณผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน

เขตราชบุรีประเมินวาจุดแข็งของเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) และ Mobile Banking 

(MyMo By GSB) ของธนาคารออมสิน ไดแก ธนาคารนาเชื่อถือ มีสาขาครอบคลุม ซ่ึงสอดคลองกับ  
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อัฒชาพันธ วรรณสุวงศ (2561) ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจตอการใชบริการโอน

เงินในรูปแบบออนไลนและเคานเตอรของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวา

เหตุผลท่ีใชบริการเพราะความนาเชื่อถือของธนาคารออมสิน มีความพึงพอใจดานชองทางการจัด

จําหนายและดานกระบวนการอยูในระดับมากท่ีสุด ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล 

ดานราคาอยูในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง 

4. การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ในการใชบริการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส (Self Service) 

หรือ Mobile Banking (MyMo By GSB) ของธนาคารออมสินเขตราชบุรี คะแนนเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นในการบริหารลูกคาสัมพันธโดยภาพรวมแปลผลอยูในระดับความคิดเห็นเห็นดวย เม่ือแบงเปนราย

ดานพบวา ดานการติดตามลูกคาการนําขอเสนอแนะของลูกคามาพัฒนา  ,การสอบถามถึงปญหาของการ

รติดตามสอบถามถึงความพึงพอใจของทานหลังจากใชบริการอยางใชบริการเพ่ือจะไดนําไปแกไข, กา

สมํ่าเสมอ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548) ท่ีกลาววา ผูบริหาร

จะตองติดตามและประเมินผลการสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องเพ่ือหาแนวทางการแกไข เสนอบริการ

ท่ีตรงใจลูกคามากข้ึน วิเคราะหหาสาเหตุหากมีการสูญเสียลูกคาหรือลูกคาไมมาติดตอกับธุรกิจเปน

เวลานาน 

ขอเสนอแนะ  

1. ธนาคารออมสินควรพัฒนาระบบของเครื่องบริการอัตโนมัติของธนาคารออมสินใหมีความ

ทันสมัยและครบครัน ใชงานไดงายและสะดวก เกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 

2. ธนาคารออมสินควรจัดใหมีพนักงานท่ีมีทักษะและความรูในการใหบริการ คอยตอบขอ

ซักถามจากลูกคาไดอยางชัดเจนเม่ือลูกคาเกิดปญหาในการใชงาน การแกไขปญหาใหรวดเร็วท่ีสุด รวมไป

ถึงการบริการหลังการขาย 

3. ธนาคารออมสินควรวิเคราะหพฤติกรรมและความตองการใชงานในการทําธุรกรรมประเภท

ตางๆ ของลูกคารายบุคคล การใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลของลูกคา เพ่ือสราง

ความสัมพันธและนําเสนอผลิตภัณฑตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคา 

4. ธนาคารออมสินควรมีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑตางๆ หลากหลายชองทาง เพ่ือเขาถึง

ลูกคาใหมากยิ่งข้ึน ทําใหลูกคามีความประทับใจ เชื่อม่ันในผลิตภัณฑของธนาคาร และพึงพอใจตอการ

ใหบริการ มีการเชิญชวนบอกตอ 
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กิตติกรรมประกาศ 

        การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. นภวรรณ 

คณานุรักษ อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาการคนควาอิสระท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไข

เนื้อหา  ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระและทานอาจารยในสาขาวิชาการตลาดทุก

ทานท่ีคอยใหความชวยเหลือและแนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมา ดังนั้นทางผูจัดทําขอขอบพระคุณทาน

ตางๆ เหลานี้เปนอยางสูง 
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การเติบโตสินเช่ือของ ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

ไมเปนไปตามเปาหมาย (KPI) 

Loan growth of BAAC, Kabinburi Branch Prachinburi Province  

has not met its targets (KPI) 
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บทคัดยอ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ

ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ มีหนาท่ีใหบริการดานการเงินใหกับอาชีพเกษตรกร กลุมเกษตรกร 

สหกรณการเกษตร และอาชีพท่ีเก่ียวเนื่องกับเกษตรกร ผูศึกษาไดทําการศึกษาและคนหาปญหา 

พบวา 3 ปยอนหลัง ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรีไมสามารถปลอยสินเชื่อใหไดตามเปาหมาย สงผลกระทบ

กับสาขา ไดแก รายไดสวนดอกเบี้ยลดลง รายไดคาธรรมเนียมและประกันสินเชื่อตางๆลดลง ไม

สามารถควบคุมอัตราสวน NPL/Loan ใหอยูในอัตราสวนท่ีเหมาะสมได สาขามีคาใชจายตอรายได

เพ่ิมสูงข้ึน และภาพลักษณของสาขาท่ีไมสามารถขยายฐานสินเชื่อได เปนตน ซ่ึงในปบัญชี 2562 ไดมี

การกําหนดเปาหมายใหกับสาขาตองมีการเติบโตสินเชื่อเพ่ิมอีก 139,970,000 บาท ผูศึกษาได

ออกแบบแบบสอบถาม 100 ราย เพ่ือทําการศึกษาความพึงพอใจ การศึกษาปจจัยตางๆ เชน ชวง

อายุ หลักประกัน จํานวนลูกคา เปนตน โดยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณจากผูบริหาร ธ.ก.ส.

สาขากบินทรบุรี และทําการรวบรวมขอมูล แปรความหมาย โดยการแจกแจงความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ย

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ไดพบวาการท่ีไมสามารถปลอยสินเชื่อ

ไดตามเปาหมายไดเนื่องมาจากปญหาดังตอไปนี้ ชวงอายุของลูกคา รายไดของลูกคา จํานวนท่ีดิน

ลูกคา จํานวนพ้ืนท่ีการทําการเกษตร ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย การเสนออนุมัติสัญญาเงินกู 

ข้ันตอนการขอสินเชื่อท่ีซับซอน พนักงานมีความรูดานผลิตภัณฑและเครื่องมือในการทํางาน โดยผู

ศึกษาไดเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา ดังนี้ แนวทางท่ี 1 การแกปญหาลูกคาอายุมาก 

โดยการรับสมาชิกใหม จํานวน 270 ราย แนวทางท่ี 2 การแกไขเรื่องราคาประเมินอสังหาริมทรัพย

แบบแยกสวน 1,000 แปลง โดยท้ัง 2 แนวทางจะสามารถเพ่ิมการเติบโตของสินเชื่อไดประมาณ 

143,500,000 – 157,000,000 บาท  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: tana5775@gmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Boonlert_jit@utcc.ac.th 
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คําสําคัญ:  การเติบโตสินเช่ือ, สินเช่ือ, ปญหาการขยายสินเช่ือ 

 

Abstract 

The Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) is a specialized 

financial institution under the supervision of the government, responsible for providing 

financial services to farmers and careers related to farmers. The Article owner has 

studied and searching for problems found that in the past 3 years, the BAAC branch 

of Kabinburi was not able to grant enough credits to achieve its goals, causing the 

impact on branches, such as decrease revenue in the interest category, fee income 

and credit insurance income. Branch was also unable to control the NPL / Loan ratio 

to be in the appropriate ratio. Branch has higher expenses per income and the branch 

reputation was unable to expand the credit base. In the fiscal year 2019, there is a 

target for branches to have an additional loan growth of 139,970,000 baht. The study 

conducted 100 surveys to study the satisfaction, other factors such as age, collateral, 

number of customers, etc. by conducting questionnaires and interview forms from 

executives BAAC, Kabinburi Branch. And gathering and compiling  meaningful data by 

means of frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation, it was 

found that the inability to grant loans as targeted was due to the following problems,  

age, income, number of land ownership, number of agricultural land area, the 

property appraised value, the loan approval proposal, the complexity of procedure 

for requesting loan. Staffs do not have enough products knowledge and worktools 

knowledge. The study has chosen the appropriate solution to solve the problem as 

follows. Method 1: Solving problems of old age customers by acquiring 270 new 

members. Method 2: The revision of appraised modular property valuation of 1,000 

plots. Both methods can then increase loan growth by approximately 143,500,000 - 

157,000,000 baht. 

 

Keywords: loan growth, loans, problems of loan expansion 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี ไดดูแลลูกคาเกษตรกรและลูกคาท่ัวไป

ท้ังหมด 12 ตําบล มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานจาก ธ.ก.ส.สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี จะ

กําหนดเปาหมาย(KPI) ใหกับสาขาตางๆ ภายใตการกํากับดูแล เปาหมายท่ีสําคัญตัวหนึ่งก็คือ การ

เติบโตสินเชื่อเพ่ิมข้ึน ไดมีการกําหนดเพ่ิมข้ึนทุกๆป หากสาขาไมสามารถดําเนินการใหไดตาม

เปาหมายไดนั้นจะไดรับผลกระทบดังนี้ การขาดหายไปของรายไดจากดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียม

ตางๆ ไมสามารถควบคุมอัตราสวน NPL/Loan ใหเหมาะสมได มีคาใชจายตอรายไดเพ่ิมข้ึน และ

ภาพลักษณความม่ันคงของสาขา เปนตน ซ่ึงในปบัญชี 2562 สาขากบินทร-บุรีตองเติบโตสินเชื่อเพ่ิม

อีก 139,970,000 บาท เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย แตในชวง 3 ปท่ีผานมา ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี ไม

สามารถขยายสินเชื่อใหเปนไปตามเปาหมายได จึงเล็งเห็นแลววามีความจําเปนตองทําการศึกษา

ปญหาดังกลาวเพ่ือจะไมใหสาขาไดรับผลกระทบจากการขยายสินเชื่อไมไดตามเปาหมาย และเพ่ือ

นําไปปรับปรุง แกไข เพ่ือประโยชนของธนาคารตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาการท่ี ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี    นั้นท่ี

ไมสามารถดําเนินการปลอยสินเชื่อเพ่ิมข้ึนไดเปนไปตามเปาหมาย(KPI) ซ่ึงมีวัตถุประสงคการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

        1.การศึกษาความพ่ึงพอใจและภาพลักษณของ ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี กับกลุมลูกคาผูกูเงิน

ธนาคาร  

        2.ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการท่ีสาขานั้นไมสามารถปลอยสินเชื่อเพ่ิมข้ึนไดตามเปาหมาย เชน 

ชวงอายุลูกคา การประกอบอาชีพ หลักประกันเงินกู ความเขาใจเก่ียวกับการกูเงินกับธนาคาร ความ

ซับซอนในการขอสินเชื่อ ความสามารถในการชําระหนี้ เปนตน 

        3.การวางแผนและสรางกลยุทธในการปฎิบัติงานใหสามารถเพ่ิมยอดการจายสินเชื่อใหเปนไป

ตามเปาหมายท่ีทาง ธ.ก.ส.จังหวัดนั้นมอบหมายให 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สุรัสดา มีดวง (2558) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของ

ธนาคารออมสิน สํานักราชดําเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยทางจิตวิทยา 

ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู  การเรียนรู  และทัศนคติ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑและบริการดานราคาดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและดานกระบวนการใหบริการ 
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พบวาปจจัยท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อพบคาสูงสุด ไดแก อัตราดอกเบี้ย รองลงมาคือระยะเวลา

การผอนชําระ วงเงินสินเชื่อสูงสุดท่ีธนาคารใหได การใหบริการท่ีดีของพนักงาน คาธรรมเนี่ยมในการ

ใหบริการ เปนตน 

การตพิชชา กองคนขวา (2561) การศึกษาสภาพปญหาการปลอยสินเชื่อเพ่ือวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) : สถาบันการเงินในจังหวัดพะเยา โดยใชปจจัย 6 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ

การวิเคราะห 6 C’s ไดแก ความเพียงพอของเงินทุน คุณภาพของสินทรัพย ความสามารถในการ

บริหาร ความสามารถในการทํากําไร สภาพคลอง และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจ ผูวิจัยพบวา

สวนใหญแลวสถาบันการเงินจะทําการอนุมัติสินเชื่อใหกับกลุมลูกคารายเกาหรือรายใหญของธนาคาร 

และมีการตั้งเกณฑการพิจารณาอันเปนการกีดกันทางออมตอกลุมผูประกอบการรายใหมท่ีเพ่ิมเริ่ม

กิจการ และไมมีความยืดหยุนตอสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดยาก อีก

ปญหาของผูประกอบการคือ การขาดความรูในการจัดทําบัญชีรายรับ/รายจาย ท่ีไมถูกตองและไมมี

ความนาเชื่อถือ อันเปนผลใหสถาบันการเงินไมสามารถอนุมัติสินเชื่อใหได 

ธนายุส บุญทอง (2558)  ศึกษาผลของการเขาถึงสินเชื่อไดอยางเพียงพอตอผลิตภาพการ

ผลิตของครัวเรือนเกษตรกรไทย เพราะมีเกษตรอีกจํานวนไมนอยท่ีไมสามารถเขาถึงสินเชื่อไดอยาง

เพียงพอท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได เม่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผล

ตอความสามารถในการเขาถึงสินเชื่อไดอยางเพียงพอของครัวเรือนเกษตร พบวา ประกอบดวย 4 

ปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานศักยภาพการชําระคืนหนี้ ปจจัยคุณลักษณะสินเชื่อ เชน อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อ วัตถุประสงคสินเชื่อ และหลักทรัพยคํ้าประกัน ปจจัยดานคุณลักษณะครัวเรือน เชน จํานวน

ปการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน ขนาดครัวเรือน รวมถึงถ่ินฐานท่ีอยูอาศัย และปจจัยดาน

คุณลักษณะของฟารม เชน ขนาดฟารม ปริมาณน้ําฝน การเขาถึงระบบชลประทาน และการขาด

แคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง ในการเขาถึงสินเชื่อ โดยหากเดิมครัวเรือนไมสามารถเขาถึงสินเชื่อ

ไดอยางเพียงพอ แตเม่ือไดรับสินเชื่ออยางเพียงพอ จะสงผลใหผลิตภาพการผลิตของครัวเรือนเพ่ิม

สูงข้ึนถึง 2,092.28 บาท/ไร 

มณิสรา ยงวานิชจิต และพีรพงษ ฟูศิริ (2558) ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อ ธนาคาร

ออมสิน สาขายุติธรรม โดยใชเกณฑวัดการบริการ 5 ดาน ไดแก ดานความเปนรูปธรรม ดานความ

สะดวกในการเขาถึง ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ ดานความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคา ดานการตอบสนองการใหบริการของพนักงานสินเชื่อ เปนตน 

ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในทุกๆดาน แตธนาคารควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ

พนักงานสินเชื่ออยางตอเนื่อง และเพ่ิมจุดบริการสินเชื่อและกิจกรรมระหวางรอใหมากข้ึน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมขอมูลในการศึกษา ไดแก การออกแบบสอบถามเก็บขอมูลจากลูกคาผูกู

เงิน ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี ท้ัง 12 ตําบล 100 กลุมตัวอยาง ตามกรอบระยะเวลาศึกษาและปริมาณ

ลูกคาท่ีเขามาติดตอธนาคาร สัมภาษณผูบริหาร ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี 1 ราย และขอมูลสารสนเทศ

ตางๆ เชน ปริมาณเงินกู ปริมาณเงินฝาก จํานวนลูกคา ผูกู อัตราดอกเบี้ย ประวัติการชําระหนี้ลูกคา 

เปนตน 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  

1.แบบสัมภาษณผูบริหาร ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี ตามหัวขอตางๆ ไดแก  

- พ้ืนท่ีการเพาะปลูกของเกษตรกร  

- กระบวนการปลอยสินเชื่อของธนาคาร  

- ความสามารถของพนักงานสินเชื่อ  

- งานนโยบายรัฐท่ีกระทบตองานหลักของธนาคาร 

- ผลกระทบตอการไมสามารถปลอยสินเชื่อไดตามเปาหมาย 

2.แบบสอบถามลูกคา (Questionnaire) ท่ีประกอบดวย 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของลูกคา เชน เพศ อายุ อาชีพ จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตร 

ระดับการศึกษา รายได หลักประกันในการขอสินเชื่อ จํานวนและชวงเวลาการมาใชบริการ  

สวนท่ี 2 สํารวจความพึงพอใจการใชบริการ โดยจะแบงการแสดงความเห็น

ออกเปน 5 ระดับ ตามชวงคะแนน ดังนี้ 

 ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจตามชวงคะแนน 

ชวงคะแนน ความพึงพอใจแตละชวงคะแนน 

1 นอยท่ีสุด 

2 นอย 

3 ปานกลาง 

4 มาก 

5 มากท่ีสุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.ทําการสอบถามลูกคาท่ีเขามาติดตอขอบริการสินเชื่อท่ี ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี โดยใช

แบบสอบถามท่ีออกแบบไวท้ังหมด จํานวน 100 ราย และสัมภาษณผูบริหารสาขากบินทรบุรี 1 ราย 

โดยใหพนักงานพัฒนาธุรกิจเปนผูสอบถามลูกคา 

 2.ขอมูลจากระบบสารสนเทศธนาคารของสาขากบินทรบุรี ตั้งแตป 2558 มาจนถึงปปจจุบัน 

(3 ปยอนหลัง) ในการวิเคราะห ไดแก ปริมาณเงินกูคงเหลือ ปริมาณเงินฝาก จํานวนลูกคาผูกู อัตรา

ดอกเบี้ย ประวัติการชําระหนี้ลูกคา จํานวนลูกคา  ผูกูแบงตามชวงอายุ เปนตน 

การวิเคราะหขอมูล 

1.การวิเคราะหปจจัยบุคคลของแบบสอบถามในรูปแบบของรอยละ ในขอมูลพ้ืนฐานของ

ลูกคา ไดแก เพศ อายุ อาชีพ จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตร ระดับการศึกษา รายได หลักประกันในการ

ขอสินเชื่อ จํานวนและชวงเวลาการมาใชบริการจากจํานวนกลุมตัวอยาง และแบบสัมภาษณผูบริหาร

สาขากบินทรบุรี 

2.การวิเคราะหทางสถิติ  

2.1 การวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) ดูการแจกแจงและเปนคากลางของขอมูล 

2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation , SD) เพ่ือเปนการวัดการ

กระจายของขอมูลท่ีเก็บจากกลุมตัวอยาง 

 3.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของธุรกิจ 

  3.1 SWOT Analysis 

  3.2 TOWS Matrix 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

1.จากแบบสอบถามลูกคา รอยละ 36 และขอมูลสารสนเทศ รอยละ 30 พบวาชวงอายุของ

ลูกคาสวนใหญอยูท่ีชวง 51-60 ป พบวาเปนชวงอายุท่ีสูงเกินกวาท่ีจะสามารถขยายการผลิตทาง

การเกษตร  

2.จากแบบสอบถามลูกคา เรื่องรายไดตนเอง 100,000-300,000 บาท รอยละ 47 จํานวน

เงินกู 100,001-500,000 รอยละ 43 จํานวนท่ีดินตนเองจํานวน 0-10 ไร จํานวนท่ีดินทําการเกษตร

จํานวน 0-10 ไร รอยละ 31 เนื่องจากการพิจารณาการขอสินเชื่อนั้นตองคํานึงถึงท่ีมาของรายได 

และหลักประกันทําใหขยายสินเชื่อไดในวงเงินจํากัด  

3.เง่ือนไขของการพิจารณาสินเชื่อ ตามบทสัมภาษณพบวาธนาคารมีการจายสินเชื่อ

การเกษตรแบบเดิมๆ มีเง่ือนไขซับซอนเก่ียวกับการจายสินเชื่ออ่ืนนอกจากการเกษตร แตเม่ือ
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พิจารณาราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยซ่ึงธนาคารสาขากบินทรบุรีนั้นยึดตามราคานิติกรรมของ

สํานักงานท่ีดินท่ีราคาประเมินท่ีนอย และสาขายังหลีกเลี่ยงการประเมินราคาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

4.ระดับการศึกษาของลูกคาผูกูเงิน จากแบบสอบถามลูกคาสวนใหญมีระดับการศึกษาท่ี

ระดับประถมศึกษา รอยละ 51 และสอดคลองกับชวงอายุของเกษตรกรจากระบบสารสนเทศ ชวง

อายุ 51-60 ป และอายุ 71 ปข้ึนไป ท่ีสวนใหญจะมีระดับการศึกษาอยู ท่ีประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา  

5.ผลกระทบจากการตอบสนองนโยบายรัฐบาลเนื่องจากเปนธนาคารภายใตการกํากับของ

รัฐบาล จากแบบสัมภาษณของผูบริหาร พบวาการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือตอบสนองนโยบาย

ของรัฐตางๆสงผลใหพนักงานปฏิบัติงานหลักของธนาคารไดลดลง  

6.ลูกคาไมเคลื่อนไหว พบวาลูกคาผูกูเงิน ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี 8,244 ราย มีลูกคาท่ีไมเขา

มาทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารมากกวา 1 ป มากถึง 2,849 ราย คิดเปนรอยละ 34.56 ซ่ึง

ลูกคาในสวนนี้ไมไดเขามาทําธุรกรรมการกูเงินตางๆกับธนาคาร  

7.ดานพนักงาน จากแบบสัมภาษณของผูบริหาร พบวาพนักงานยังขาดความรูและความ

เชี่ยวชาญเก่ียวกับผลิตภัณฑสินเชื่อของธนาคาร ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการลูกคาได 

และใชระยะเวลานานในกระบวนการขอสินเชื่อและมีข้ันตอนท่ีซับซอน  

8.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของธุรกิจ และการกําหนดกลยุทธ 

 8.1 SWOT Analysis ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 จุดแข็ง (Strength) ธ.ก.ส.เปนสถาบันการเงินภายใตการกํากับดูแลของรัฐ      มีความม่ังคง

และนาเชื่อถือ มีผลิตภัณฑสินเชื่อหลากหลาย ใหบริการลูกคาเกษตรกรมายาวนานจึงไดฐานลูกคา

เกษตรกรท่ีจงรักภักดีจํานวนมาก มีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาเสมือนดังคนในครอบครัว และธนาคาร

ยังมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยางตอเนื่อง 

 จุดออน (Weakness) ผลิตภัณฑสินเชื่อนอกภาคการเกษตรไมสามารถตอบสนองความ

ตองการลูกคาได พนักงานยังขาดประสบการณในการวิเคราะหลูกคานอกภาคการเกษตรและลูกคา

รายใหญ ข้ันตอนการบวนการขอสินเชื่อรายใหญธนาคารซับซอนและใชระยะเวลานาน ไมสามารถ

ตอบสนองความตองการลูกคาไดทันเวลา 

 โอกาส (Opportunities) นโยบายเศรษฐกิจและการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเนนไปท่ี

กลุมเกษตรกร จ.ปราจีนบุรี เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพ

การเกษตรและนอกภาคการเกษตร จึงมีความตองการเงินทุนเพ่ิมสูงข้ึน โครงสรางลูกคาธนาคารอยู

ในวัยสูงอายุ และมูลคาหลักประกันท่ีดินจํานองปจจุบันมีเพ่ิมสูงข้ึน จึงมีโอกาสการขยายสินเชื่อและ

กลุมลูกคาใหมเพ่ิมได 
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 อุปสรรค (Treats) เกิดการแขงขันของการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินอ่ืน เนื่องจาก

ผลิตภัณฑสินเชื่อเริ่มมีความคลายคลึงกัน สภาพเศรษฐกิจของสินคาการเกษตรไทยนั้นราคาผลผลิต

ตกตํ่ามาเปนระยะเวลานานทําใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลง การตอบสนองงานนโยบาย

รัฐบาลมากข้ึนกระทบกับเวลาปฎิบัติงานหลักของธนาคาร 

 8.2 TOWS Matrix ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 กลยุทธ เชิ งรุก (SO) เ พ่ิมกลุมลูกคาใหมๆแทนลูกคา เดิม ท่ี มีอายุมาก ซ่ึงมีความรู  

ความสามารถ และมึเทคโนโลยี ทบทวนราคาท่ีดินจํานองใหสอดคลองกับราคาท่ีแทจริงท่ีสูงข้ึน และ

แนะนําผลิตภัณฑสินเชื่อท่ีตอบสนองความตองการลูกคาเพ่ือขยายสินเชื่อได 

 กลยุทธเชิงปรับ (WO) อบรมเพ่ิมความรูความเชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑสินเชื่อ และการ

วิเคราะหสินเชื่อในภาคและนอกภาคการเกษตร และปรับปรุงกระบวนการขอสินเชื่อรายใหญใหมี

ความสะดวก และรวดเร็วมากข้ึน 

 กลยุทธเชิงรับ (ST) จัดกิจกรรมมอบกําไรสูสังคม (CSR) เพ่ือสรางความพันธอันดีกับชุมชน 

และองคกรอ่ืนๆใหแนบแนนอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความไดเปรียบจากสถาบันการเงินอ่ืน 

 กลยุทธเชิงเปลี่ยน (WT)  ผลักดันสินเชื่อท่ีไดรับเงินทันที เชน สินเชื่อเงินดวน ขยาย

อํานาจอนุมัติของสาขาเพ่ิมข้ึนจะทําใหสามารถอนุมัติสัญญาเงินกูไดอยางรวดเร็ว เพ่ือดึงความเชื่อม่ัน

และภาพลักษณท่ีดีของธนาคารแขงขันกับสถาบันการเงินอ่ืน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลและสาเหตุของปญหา สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้ 

1.จากผลการศึกษาพบวาลูกคาผูกู ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี มีปญหามาจากลูกคาสวนใหญ

อายุ 51-60 ป จากงานวิจัยของเอกรัฐ วงศวระกุล (2553) ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อท่ีอยูอาศัย ควรใหผูกูตองมีอายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป แตไมเกิน 60 ป แตพบวาปญหาของ

เกษตรกรท่ีมีอายุสูงมากสงผลใหศักยภาพในการขยายการผลิตทางการเกษตรไดลดลง ไมตองการ

เงินทุนเพ่ิม ทําใหไมสามารถขยายเงินกูได ดังนั้นสาขาตองสรางแรงจูงใจในการทําทายาทของลูกคา

เขาแทนบิดามารดาท่ีมีอายุมาก 

 2.เรื่องของรายได จํานวนเงินกู จํานวนท่ีดินตนเอง จํานวนท่ีดินท่ีทําการเกษตร ของลูกคา 

ท้ังหมดนี้เปนปจจัยท่ีสงผลตอการวิเคราะหวงเงินกูและคํานวณไดจากมาตรฐานการผลิตการเกษตร

ของธนาคาร หากปจจัยดังกลาวมีจํานวนนอย สงผลใหไมสามารถสนับสนุนเงินทุนท่ีลูกคาตองการได 

สาขาตองพิจารณารายไดอ่ืนนอกจากการเกษตรและพิจารณาท่ีเชาในการทําการเกษตรในการ

วิเคราะหเงินกู 
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 3.เง่ือนไขของการพิจารณาสินเชื่อ ในการจายสินเชื่อธนาคารมีเง่ือนไขซับซอน ใชเวลานาน 

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยท่ีนอยตํ่ากวาธนาคารพานิชยท่ีใชบริษัทภายนอกเปนผูประเมิน 

(Third Party) ทําใหธนาคารเกิดปญหาไมสามารถตอบสนองเงินทุนท่ีลูกคาตองการอยางรวดเร็ว ไม

สามารถสูกับคูแขง และไมสามารถกําหนดวงเงินกูเพ่ิมข้ึนได หากสาขาเปลี่ยนแปลงการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยใหมีราคาประเมินท่ีสูงข้ึน เง่ือนไขและระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อใหสะดวก รวดเร็วจะ

สามารถตอบสนองความตองการเงินทุนของลูกคาได  

4.ระดับการศึกษาของลูกคาผู กู เ งินของสาขา สวนใหญจะมีระดับการศึกษาอยู ท่ี

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทําใหเกิดปญหาตอการพัฒนาการเกษตรใหมๆ การใชนวัตกรรม การ

แปรรูป การพัฒนาชองทางการตลาด สงผลใหลูกคาไมมีความตองการเงินทุนในการพัฒนาและขยาย

ธุรกิจเพ่ิม สาขาก็ไมสามารถปลอนสินเชื่อเพ่ิมได สาขาควรสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ให

บุตรหรือทายาทเขาแทนผูกูเดิม 

5.ผลกระทบจากการตอบสนองนโยบายรัฐบาลท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดปญหาท่ีพนักงาน

ปฏิบัติงานหลักของธนาคาร (Core Bank) ไดลดลง เชน การรับลูกคาใหม การตรวจท่ีดิน การ

วิเคราะหเงินกู ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมเงินกูของธนาคาร สาขาควรจางลูกจาง

ชั่วคราวทํางานนโยบายรัฐ 

 6.ลูกคาไมเคลื่อนไหว บางสวนเปนลูกคาท่ีมีอายุมาก บางสวนเปนลูกคาท่ีมีศักยภาพการทํา

การเกษตร แตไมตองการสินเชื่อเนื่องจากปจจัยตางๆยุงยาก ซ่ึงถาสามารถนําเสนอเสนอผลิตภัณฑท่ี

ตรงตอความตองการได รวดเร็วและทันตอความตองการเงินทุน จะสามารถขยายสินเชื่อไดเพ่ิมได

จํานวนมาก 

7.ดานพนักงานท่ีขาดความรูและความเชี่ยวชาญเก่ียวกับผลิตภัณฑสินเชื่อท่ีธนาคารได

ออกมามากมายเพ่ือตอบสนองความตองการลูกคา จึงไมสามารถเลือกผลิตภัณฑสินเชื่อท่ีจูงใจลูกคา

ได 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา 

ทางเลือกท่ี 1 การแกไขลูกคามีอายุมาก โดยออกโครงการทายาทเขาแทนลูกคาเดิม ท่ี

สามารถใชอัตราดอกเบี้ยเทากับลูกคากูเงินเดิมท่ีรอยละ 6.75 %  และลดหยอนหลักประกันท่ีดินคํ้า

ประกันสูงสุดไมเกินรอยละ 80 เพ่ือใหไดลูกคาท่ีมีศักยภาพและตองการเงินทุน งบประมาณ

ประชาสัมพันธ 30,000 บาท 

ทางเลือกท่ี 2 การแกไขปญหารายได ท่ีดินของตนเองและท่ีดินทําการเกษตรท้ังหมด สาขา

ตองพิจารณารายไดการเกษตรจากท่ีดินของตนเองและท่ีดินเชาเพาะปลูก รายไดนอกภาคการเกษตร

อ่ืนๆ และสามารถพิจารณาใชบุคคลคํ้าประกันเพ่ิมเติม ขยายวงเงินกูเพ่ิมได ไมเสียงบประมาณ 
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ทางเลือกท่ี 3 การแกไขปญหาเก่ียวกับราคาประเมินท่ีดิน ตองคิดอัตราการเพ่ิมข้ึนของราคา

ประเมินท่ีดินติดทางและท่ีดินตอจากติดทางแทนการประเมินราคานิติกรรมท่ีดินเปนหลัก จะสามารถ

เพ่ิมราคาประเมินท่ีดินไดจํานวนมาก และขยายวงเงินกูเพ่ิมได งบประมาณทําเอกสารใหม 10,000 

บาท 

ทางเลือกท่ี 4 การแกไขเง่ือนไขการพิจารณา อนุมัติ คําขอสัญญาเงินกูท่ีซับซอนและใชระยะ

เวลานาน แบงออกเปน สวนพนักงานรับลูกคา สวนของการสงอนุมัติ สวนของอํานาจการอนุมัติ โดย

ใชโปรแกรมสนับสนุนการปฎิบัติงาน ทําใหบริการเงินทุนลูกคาไดรวดเร็ว ใชงบประมาณจํานวนมาก 

ทางเลือกท่ี 5 การแกไขการตอบสนองงานนโยบายของรัฐ สาขาตองมีการจางพนักงาน

ชั่วคราวมาปฎิบัติงานในสวนท่ีไมมีความซับซอน จางไตรมาสละ 1 เดือน เพ่ือใหพนักงานปฎิบัติงาน

หลักธนาคาร บริการสินเชื่อลูกคาอยางรวดเร็วข้ึน เฉลี่ยเดือนละ 9,420 บาท          4 ไตรมาสเปน

คาใชจาย 37,680 บาท 

แนวทางเลือกการแกไขท่ีผูศึกษาเลือก 

ทางเลือกท่ี 1 การแกไขลูกคาท่ีอายุมาก ระดับการศึกษา และลูกคาไมเคลื่อนไหว 

เหตุผลท่ีเลือกแนวทางนี้เนื่องมาจากขอมูลสารเทนเทศของธนาคาร สาขากบินทรบุรีนั้นไดมีลูกคา

ชวงอายุ 51-60 ป มากท่ีสุดถึง 2,473 ราย รองลงมา คือ ชวงอายุ 71 ปข้ึนไป 2,014 ราย ลูกคาท่ีไม

เคลื่อนไหวเกิน 1 ป 2,849 ราย โดยธนาคารไดมีการจัดโครงการจัดประชุมรวมหัวหนากลุมประจําป

อยางนอยปละ 2 ครั้ง ซ่ึงไดเปนการประชาสัมพันธขาวสารใหแกหัวหนากลุมลูกคา ดังนั้นโครงการ

การเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากการท่ีรับทายาทเขาแทนลูกคาเดิมท่ีมีอายุมากโดยมีแรงจูงใจในชวงเวลา

โครงการ ไดแก อัตราดอกเบี้ยเทากับลูกคาเดิมท่ีมีอายุมาก รอยละ 6.75 และสามารถใชเกณฑ

ลดหยอนการใชหลักประกันท่ีดินไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินท่ีดิน แนวทางนี้จะสามารถ

ขยายการเติบโตสินเชื่อไดจํานวนมาก 

ทางเลือกท่ี 3 การแกไขเก่ียวกับราคาประเมินท่ีดิน  

ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี นั้นไดกําหนดใหใชราคาประเมินท่ีดินของสาขาเปนราคานิติกรรมของ

สํานักงานท่ีดิน ทําใหราคาประเมินไดนอยสงผลใหสามารถปลอยเงินกูไดนอยตามไปดวย โดยจะ

เปลี่ยนรูปแบบการประเมินราคาท่ีดินเปนการประเมินแบบแยกสวนของท่ีดิน เปนดังนี้ 
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แบบเดิม แบบใหม 

ท่ีดิน 10 ไร 

ราคานิติกรรม ไรละ 52,000 บาท 

ราคาประเมินรวม 520,000 บาท 

ท่ีดิน 10 ไร  

ราคานิติกรรม ไรละ 52,000 บาท 

สวนท่ี 1 พ้ืนท่ี 1 ไร เพ่ิมข้ึนไมเกิน 200 % 

           ราคาประเมิน 156,000 บาทตอไร 

           156,000 x 1 = 156,000 บาท  

สวนท่ี 2 พ้ืนท่ี 9 ไร เพ่ิมข้ึนไมเกิน 100 % 

           ราคาประเมิน 104,000 บาทตอไร  

           104,000 x 9 = 936,000 บาท 

ราคาประเมินรวม 1,092,000 บาท 

แนวทางนี้นั้นจะสามารถเพ่ิมข้ึนของราคาประเมินอสังหาริมทรัพยท่ีดินได ประมาณรอยละ 

100 สงผลใหสามารถปลอยสินเชื่อไดเพ่ิมข้ึนอยางมากตามราคาประเมินท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

       - เกณฑชี้วัดการรับสมาชิกใหม  

  โดยคิดจากลูกคากูเงินธนาคารท้ังหมด 8,244 ราย อัตราการเติบโตของสมาชกิใหมตองเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 3-5 ของสมาชิกท้ังหมด และการปลอยเงินกูเฉลี่ยข้ันต่ํารายละ 50,000 - 100,000 บาท 

ตั้งเปาหมายลูกคาใหมไวท่ี 270 ราย ยอดการปลอยสินเชื่อเพ่ิมข้ึน 13,500,000 – 27,000,000 บาท 

โดยพนักงานดานสินเชื่อ ธ.ก.ส.สาขากบินทรบุรี มีท้ังหมด 7 คน เปาหมายเฉลี่ย 39 รายตอพนักงาน

สินเชื่อ 1 คน และแบงการติดตามเปาหมายทุกๆ ไตรมาส เฉลี่ยไตรมาสละ 10 ราย 

       - เกณฑชี้วัดการแกไขเก่ียวกับราคาประเมินท่ีดิน  

  สาขาไดตั้งเปาหมายการทบทวนการตรวจสอบประเมินท่ีดิน 1,000 แปลง หากเฉลี่ยท่ีดินแปลงละ 

5 ไร เปาหมายการทบทวนราคาประเมินท่ีดิน 1,000 แปลง เทากับ 5,000 ไร ราคาประเมินท่ีดินคิด

จากราคานิติกรรม 52,000 บาทตอไร จะเพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,000 x 52,000 = 260,000,000 บาท 

หากประเมินแบบแยกสวนของท่ีดินจะมีราคาประเมินเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 100 จะมีราคาประเมิน

ท่ีดินเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีก 260,000,000 บาท สามารถเสนอยื่นของสินเชื่อโดยใชหลักทรัพยคํ้าประกัน

ข้ันตํ่าไดไมเกินรอยละ 50 จะสามารถขยายเงินกูไดเพ่ิมอีก 130,000,000 บาท มีการติดตามการ

ประเมินท่ีดินทุกๆ ไตรมาส 

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)  

การเติบโตสินเชื่อไมเปนไปตามท่ีดาคการณ เหตุผลมากจาก 

        1.ลูกคาไดรับขาวสารไมท่ัวถึงจากการประชุมผานหัวหนากลุม  
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การแกไข โดยการเขาไปทําการประชุมตามหมูบาน และสงเอกสารใหผูนําชุมชนชวยประกาศ

ประชาสัมพันธ 

        2.ลูกคาประสบการชะลอตัวของเศษฐกิจ ทําใหเกิดการชะลอการขอสินเชื่อ 

การแกไข จัดโครงการชวยเหลือและกระตุนเศษฐกิจโดยมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือเปนการชวยเหลือ

ลูกคาเดิมท่ีใชบริการของธนาคาร 

        3.ลูกคาเกษตรกรไมมีความตองการในการขอสินเชื่ออันเนื่องมาจากพ้ืนท่ีการเกษตรและราคา

ผลผลิตการเกษตรตกต่ํา 

การแกไข ตองมีการขยายฐานลูกคาใหมๆ นอกจากเกษตรกร อาจตองมีการเพ่ิมผลิตภัณฑสินเชื่อ

รูปแบบใหมใหตอบสนองความตองการสินเชื่อหลากหลายประเภทมากข้ึน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1.ประชุมชี้แจง KPI ป 2562 ผูจัดการสาขา      1,000 บาท

2.วิเคราะหสถานการณการ

ทํางานปจจุบัน

หัวหนาหนวย

พนักงานสินเชื่อ
1,000 บาท

3.วางแผนการดําเนินงาน 

และวางกลยุทธ

ผูจัดการสาขา       

หัวหนาหนวย 

พนักงานสินเชื่อ

1,000 บาท

4.ประชุมหัวหนากลุมลูกคา 

ประชาสัมพันธการรับลูกคา 

การตรวจสอบที่ดิน

ผูจัดการสาขา       

หัวหนาหนวย 

พนักงานสินเชื่อ

30,000 บาท

5.วางแผนการปฎิบัติงาน 

เนนที่การับลูกคาใหม และ

ตรวจสอบที่ดิน

ผูจัดการสาขา 

หัวหนาหนวย
1,000 บาท

6.ตรวจสอบที่ดิน           

และสอบรับลูกคาใหม
พนักงานสินเชื่อ 100,000 บาท

7.ประชุมปรับเปลี่ยน

แผนการดําเนินงาน         

ใหมีประสิทธิภาพ

ผูจัดการสาขา      

หัวหนาหนวย 

พนักงานสินเชื่อ

5,000 บาท

8.ประชุมติดตามผลปฎิบัติ 

งานและรายงานปญหา 

อุปสรรค

พนักงานสินเชื่อ 3,000 บาท

9.สรุปผลกรดําเนินงาน
ผูจัดการ       

หัวหนาหนวย
3,000 บาท

งบประมาณ

การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการเติบโตสินเชื่อ ตาม KPI ปบัญชี 2562

กิจกรรม
ผูรับผิดชอบตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคมเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน
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ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใหความสําคัญในการแกไขปญหาการท่ี ธ.ก.ส.สาขากบินทร-บุรี ไม

สามารถเติบโตสินเชื่อไดเปนไปตามเปาหมาย (KPI) จึงขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ 

 การแกไขเก่ียวกับราคาประเมินอสังหาริมทรัพย หากสาขาเปลี่ยนไมยึดตามราคานิติกรรมจาก

สํานักงานท่ีดิน ตองทําการประเมินราคาท่ีดินแบบแยกสวนของการประเมิน ไดแก สวนท่ีดินติดทาง และ

สวนท่ีดินตอจากติดทาง จะสามารถใหไดราคาประเมินใกลเคียงกับราคาเปนจริงท่ีสามารถซ้ืองายขาย

คลอง แตตองมีราคาประเมินไมสูงเกินไปราคาซ้ืองายขายคลองท่ีดินตามความเปนจริง 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1.การศึกษาครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยาง 100 ราย ใน อ.กบินทรบุรี เทานั้น ซ่ึงไมสามารถครอบคลุม

ลูกคาท่ีมีจํานวนมากได เพ่ือเปนการขยายขอบเขตและไดขอมูลของลูกคาไดครบถวน หลากหลาย ควร

เพ่ิมระยะเวลาการเก็บขอมูลและเก็บขอมูลหลาย ธ.ก.ส.สาขาเพ่ือไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบ  

 2.แบบสอบถามควรใหลูกคานั้นไดใหความสําคัญในการประเมินความพึงพอใจใหดานตางๆมาก

ยิ่งข้ึนใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมีความแตกตางเพ่ือการวิเคราะหตอไป และการออกแบบแบบสอบถาม

ควรใหเขาใจไดงาย สั้น กระชับ เนื่องจากผูรับการสอบถามเปนเกษตรกร 

 3.การสัมภาษณควรมีการสัมภาษณผูบริหารหลายๆตําแหนง รวมท้ังสัมภาษณพนักงานสินเชื่อ 

ท้ังสาขาตนเอง และสาขาอ่ืน เพ่ือใหไดขอมูลและแนวความคิดท่ีแตกตางกัน และหลากหลาย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

        การศึกษาเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

อาจารยท่ีปรึกษาศึกษาคนควาอิสระ อาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล ผูอํานวยการหลักสูตร และ

อาจารยท่ีปรึกษารวมท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไข ตลอดจนใหกําลังใจในการ

ทําการศึกษาคนควาอิสระ 

        ขอขอบคุณ ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี ผูจัดการเดชาธร เบญจนวพร ผูจัดการธีรพงศ ตาด-เล็ก ผูชวย

ผูจัดการสมศักดิ์ สมเสถียรพล หัวหนาหนวยปรีชา คงสวัสดิ์ ท่ีไดใหขอมูล ใหคําแนะนําแนวทาง

การศึกษาคนควาอิสระและใหความชวยเหลอืตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญา

ทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือการทําการศึกษาคนควาอิสระ 
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แนวทางการแกไขปญหาผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของ

ธนาคารไมเปนไปตามเปาหมาย 

Solution Method of Bank’ Fee Based Income (FBI) Performance not 

Meeting the Target 

 

วรารินทร มุงนคร0

1 

Wararin Mungnakorn1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (Fee based Income : FBI) ของธนาคารไมเปนไปตามเปาหมาย มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาสาเหตุของปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบทําใหผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมของธนาคารไมเปนไปตามเปาหมาย และเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาและเครื่องมือท่ี

เหมาะสมกับการดําเนินงานของธนาคาร จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบทําใหรายได

คาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารมีแนวโนมลดลง ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายของธนาคาร

ท่ีขาดการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกและขาดเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการใชบริการ

ทางการเงินของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยนิยมใชบริการผานชองทางออนไลน และการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารท่ีลาชากวาคูแขงขันรายอ่ืนภายในอุตสาหกรรมการเงิน ซ่ึงจากปจจัย

ผลกระทบดังกลาวไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพรอมท้ังศึกษาจากกลุมตัวอยางสามารถกําหนด

แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยการพัฒนาทีมงานและเครื่องมือเพ่ือแกปญหาผลการดําเนินงาน

ดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมไมเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงมีเปาหมายผลการดําเนินงานดาน

รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมเพ่ิมสูงข้ึน 15% เปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

 

คําสําคัญ : รายไดคาบริการและคาธรรมเนียม, เปาหมาย, ปญหา, ธนาคาร 
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Abstract 

The Study of solution methods of Fee based Income (FBI) cannot meet the 

target. It has an objective to study the causes of problems and obstacles that affects to 

Bank’s FBI performance lower than the target and to examine the appropriate tools and 

solution methods to Bank’s performance. From the study, it is found out that factors 

affecting to Bank’s FBI are likely to decrease, consisting of setting Bank’s goal which is 

lacking in depth-analysis and operational support tools, changing consumers behavior in 

financial service is prefer to using online service, Bank’s financial technology development 

is lagging behind the other banks within the financial industry. From the mentioned 

impact factors is to study and analyze the data as well as study from the samples whose 

determination the way to solve those problems. By developing teams and tools to solve 

the lagging of FBI performance, the key of success is to increase 15% of FBI performance. 

 

Keywords: Fee based Income (FBI), objective, problem, bank 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย             

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และ

สหกรณการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 

ตลอดจนสามารถใหบริการทางดานการเงินการธนาคาร โดยผลการดําเนินงาน ปบัญชี 2561 ธนาคารมี

มูลคาสินทรัพยรวมจํานวน 1,874,371 ลานบาท เติบโตรอยละ 7.50 มีจํานวนเงินฝาก 1,617,760 ลาน

บาท เติบโตรอยละ 5.75 และเงินใหสินเชื่อ 1,449,504 ลานบาท เติบโตรอยละ 5.86  

 ปจจุบันการแขงขันของธุรกิจธนาคารมีแนวโนนท่ีรุนแรงข้ึนอยางมาก โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ

ท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม (Fee based 

Income : FBI) ของธนาคาร โดยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคาร ประกอบดวย การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) นโยบายสนับสนุนระบบการชาํระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกสหรือ National e-Payment ของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี
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เลือกใชบริการทางการเงินผานระบบออนไลนเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะการใชบริการผานชองทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ซ่ึงในป 2560 มีการใชบริการมากกวา 1,224 ลานครั้ง และมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนกวาป 

2559 ถึงรอยละ 109.35 เนื่องจากการใชบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาธรรมเนียม ประกอบ

กับผลกระทบท่ีเกิดจากการแขงขันดานรายไดคาธรรมเนียมภายในอุตสาหกรรมการเงินท่ีมีความรุนแรง

เพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยภายในองคกรท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการ

และคาธรรมเนียมของธนาคาร คือ การกําหนดเปาหมายรายไดคาบริการและธรรมเนียมของธนาคารไม

สอดคลองกับการดําเนินงานของธนาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการขาดเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จากปจจัยดังกลาวขางตนจึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมของธนาคารต่ํากวาเปาหมาย และมีแนวโนมลดลง  

 จากปจจัยปญหาตางๆ ท่ีสงผลกระทบทําใหผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียม (Fee based Income : FBI) ตํ่ากวาเปาหมาย จึงไดทําการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการ

แกไขปญหาดังกลาว เพ่ือใหผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมสําเร็จไดตาม

เปาหมายภายใตสภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันภายในอุตสาหกรรมการเงินในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของท่ีสงผลกระทบทําใหผลการดําเนินงาน

ดานรายไดและคาธรรมเนียมของธนาคารมีแนวโนมการเติบโตลดลง 

2. เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา และกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับการ

ดําเนินงานของธนาคาร 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. Five Force Model การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมการเงินเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบ

ตอรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคาร เชน การแขงขันภายในธุรกิจธนาคาร และการเขามามี

บทบาทของธุรกิจรายอ่ืนในอุตสาหกรรมทางการเงิน ฉะนั้นการดําเนินงานของธนาคารจําเปนตอง

วางแผนพัฒนาดานผลิตภัณฑและชองทางการใหบริการใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน เพ่ือรักษาสวนแบง

การตลาดและฐานลูกคาท่ีใชบริการ นอกจากนี้ยังมีปจจัยในดานเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial 

Technology) ท่ีเขามามีบทบาทอยางมากในปจจุบัน และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากมีชองทางการในการใชบริการท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ทําใหผูบริโภคมีอํานาจในการตอรอง
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สูงข้ึน เม่ือการดําเนินธุรกิจท่ีอยูภายใตการแขงขันท่ีสูง แตธนาคารยังมีขอจํากัดในการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในขณะท่ีคูแขงขันรายอ่ืนสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดดีกวา ดวยเหตุนี้จึงสงผลกระทบตอรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของ

ธนาคารไมเปนไปตามเปาหมาย (ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ, กระบวนการบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ, 

2561) 

2. PEST Analysis จากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคาร สามารถ

สรุปปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารได คือ ผลกระทบจากการ

ขับเคลื่อนภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส

แหงชาติ หรือ National e-Payment ของรัฐบาล ทําใหธนาคารจําเปนตองปรับลดคาธรรมเนียม ขณะท่ี

สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจซ่ึงไดรับผลกระทบจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯและจีน สงผลใหธุรกิจ

อุตสาหกรรมของไทยมีแนวโนมชะลอตัวลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลก และยังสงผลตอผูบริโภคทําใหตอง

รัดเข็มขัดในการใชจายมากยิ่งข้ึน สําหรับสภาพแวดลอมดานสังคม วัฒนธรรม และดานเทคโนโลยี พบวา 

ปจจบุันผูบริโภคสามารถเขาถึงเทคโนโลยีในไดงายข้ึนและมีพฤติกรรมใชบริการทางการเงินเปลี่ยนแปลง

ไป โดยนิยมใชบริการผานชองทางออนไลนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมี

คาธรรมเนียมถูกกวาการใชบริการผานเคานเตอรธนาคาร จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคาร (ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ, กระบวนการ

บริหารการตลาดเชิงกลยุทธ, 2561) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับรายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคาร ประกอบดวย 

 3.1. การเขามาของเทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรมทางการเงิน สงผลใหสถาบันการเงินตางๆ 

จําเปนตองปรับตัวท้ังดานการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหเทาทันกับความตองการของผูบริโภค และเพ่ือ

รักษาสวนแบงทางการตลาด รวมถึงภาคธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเขามามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวสงผลกระทบตอธนาคารจําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหเทาทันคูแขงรายอ่ืน และตองใช

งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีจํานวนท่ีสงู ซ่ึงกลุมรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารท่ี

ไดรับผลโดยตรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีทางการเงิน และอาจสงผลตออัตราการ

เติบโตในอนาคต ประกอบดวย ดานบริการโอนเงินและการเรียกเก็บ, การออกสมุดและเช็ค, คาบริการ

และคาธรรมเนียม ATM (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562)   
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 3.2. การยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงินผานชองทางดิจิทัล ยังคงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผล

กระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยในไตรมาสท่ี 1/2562 และคาดการณวายังมีโอกาสหด

ตัวลงตอเนื่องในไตรมาส 2/2562 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562) 

4. งานวิจัย  

 4.1. การวางแผนกลยุทธเพ่ือชวยเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียม (Non-Interest) จากการใหบริการ 

KTB Online จากการศึกษาพบวา สิ่งท่ีสามารถดึงดูดใหลูกคาหันมาใชบริการ KTB Online เพ่ิมมากข้ึน 

คือ ความสะดวกสบายในการใชบริการ และสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดทุกท่ีทุกเวลา รวมถึง

แผนกลยุทธท่ีนํามาในการดําเนินงานเพ่ือชวยเพ่ิมรายไดและคาธรรมเนียม เชน กลยุทธถายทอด

ประสบการณ กลยุทธการเพ่ิมยอดขาย และกลยุทธการปรับภาพลักษณองคกร เปนตน (สุกัญญา บุตร

โพธิ,์ 2554) 

 4.2. การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ดานทัศนคติของลูกคา ใหความสําคัญในการใชบริการของ

ข้ันตอนการใชงานธุรกรรมทางการเงินเปนดานท่ีมีความสําคัญสูงสุด รองลงมาไดแก ดานภาพลักษณของ

ธุรกรรมทางการเงิน และความปลอดภัยจากการทําธุรกรรมทางการเงิน สําหรับดานพฤติกรรมการใช

บริการ ระยะเวลาการใชบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเฉลี่ย 3 ครั้งตอเดือน และเหตุผลท่ีนิยม

เลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย

มากกวาการใชบริการท่ีเคานเตอรธนาคาร (อภิชาต เทศสวัสดิ์วงศ, 2553)   

 4.3. การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันเคโมบายแบงกก้ิงพลัส ของ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ดานพฤติกรรมการใช 

ผูใชแอปพลิเคชันมีความถ่ีในการใชงานโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอสัปดาห และมีระยะเวลาในการใชงานเฉลี่ย 

1-15 นาทีตอครั้ง ซ่ึงสวนใหญใชบริการโอนเงินระหวางธนาคาร และดานความพึงพอใจในการใชบริการ

สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด

รองลงมา คือดานการจัดจําหนาย, ราคา และการสงเสริมการตลาด (วรรณพร หวลมานพ, 2558) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

1. กลุมตัวอยาง ศึกษาโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Area Sampling) ประกอบดวย 
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 1.1. กลุมตัวอยางพนักงานประจําสาขาและสํานักงานใหญ ศึกษาโดยการทําแบบสอบถาม

จํานวน 315 ราย เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมของธนาคาร รวมถึงขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 

 1.2. กลุมตัวอยางพนักงานปฏิบัติงานเก่ียวของดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม ศึกษา 

โดยการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 5 ราย เพ่ือใหทราบถึงอุปสรรคและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานของธนาคาร เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานและหาแนวทางการแกไขปญหา 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลผลการดําเนินงานรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมของธนาคารยอนหลัง 3 ป  

 2.2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามของกลุม

ตัวอยางจํานวน 315 ราย และวิธีการสัมภาษณ จํานวน 5 ราย  

3. การวิเคราะหขอมูล 

 3.1. วิเคราะหขอมูลทางสถิติจากผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม 

ของธนาคารยอนหลัง 3 ป 

 3.2. วิเคราะหขอมูลจากสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในของอุตสาหกรรมการเงินท่ี

สงผลกระทบทําใหรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธุรกิจธนาคารมีแนวโนมลดลง 

 3.3. วิเคราะหขอมูลจากการใชแบบสอบถามของกลุมตัวอยางโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ในการวิเคราะหขอมูล และการสัมภาษณเชิงลึก 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาของผลการดําเนินงานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม 

 1.1. วิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม (Fee based 

Income: FBI) ของธนาคารยอนหลัง 3 ป พบวา ผลดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม

ของธนาคาร มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป แตยังต่ํากวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

เนื่องจากเปาหมายรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงกวาผลงาน โดย

ในป 2561 ธนาคารมีผลการดําเนินงานจํานวน 4,158 ลานบาท และมีเปาหมายจํานวน 4,800 ลานบาท 

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 20 ในขณะท่ีผลการดําเนินงานของธนาคารมีรายไดคาบริการและ
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คาธรรมเนียมตํ่ากวาเปาหมายจํานวน 642 ลานบาท หรือรอยละ 13.38 และมีอัตราการเติบโตของ

รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 11 แสดงใหเห็นวารายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมของธนาคารยังคงมีแนวโนมในการเติบโตเพ่ิมข้ึน แตยังไมสามารถทําใหผลการดําเนินงาน

สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 1.2. วิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคาร

ไมเปนไปตามเปาหมาย มีดังนี้ 

 1.2.1. ดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารยังไมสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภคได เม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชยท่ีมีการพัฒนาชองทางการใหบริการทางการเงิน

เขาถึงลูกคาไดมากกวา ท้ังในดานการทําธุรกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑท่ีใหบริการ  

 1.2.2. ดานพฤติกรรมผูบริโภค ผูบริโภคนิยมใชบริการผานชองทางออนไลนมากข้ึน เนื่องจาก

สามารถตอบสนองความตองการในการใชบริการไดดีกวา รวดเร็ว และมีคาใชจายท่ีถูกกวา จึงสงผล

กระทบตอธนาคารเนื่องจากยังไมสามารถพัฒนาชองทางการใหบริการเทียบเทาคูแขงรายอ่ืนได  

 1.2.3. ดานนโยบายทางการเงินของรัฐบาล เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถ

ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิ ทัลอยางเต็มศักยภาพ โดยนโยบายสนับสนุนการชําระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกสหรือ National e-Payment และการปรับลดคาธรรมเนียมการโอนเงินผานชองทางดิจิทัล 

สงผลใหรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารมีแนวโนมในการเติบโตลดลง ในขณะท่ีมีคาใชจาย

เพ่ือพัฒนาดานเทคโนโลยีทางการเงินเพ่ิมสูงข้ึน 

2. ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม

ของธนาคารมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ การกําหนดเปาหมายรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารท่ี

มุงเนนเพียงแคผลลัพธแตขาดการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกรวมถึงกลยุทธและเครื่องมือท่ีชัดเจนเพ่ือ

สนับสนุนในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 รองลงมา คือ พฤติกรรมการใชบริการทางการเงินของ

ผูบริโภคท่ีนิยมใชบริการผานชองทางออนไลน มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 และการพัฒนาดานเทคโนโลยีของ

ระบบการใหบริการลูกคาลาชากวาคูแขงขัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ตามลําดับ และมีขอเสนอะแนะ

เพ่ิมเติมจากผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 -  การกําหนดเปาหมายรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมไมสอดคลองกับแหลงการสราง

รายไดคาบริการและคาธรรมเนียม ประกอบกับไมมีเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 



 

576 
 

 -  เทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารยังลาชากวาคูแขงขัน รวมถึงระบบการทํางานท่ีลาชา ไม

เสถียรสงผลทําใหการใหบริการลูกคาลาชา นอกจากนี้ยังสงผลตอความเชื่อม่ันในการใชบริการของลูกคา 

3. ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ 

3.1. การแขงขันในตลาดสูงในขณะท่ีธนาคารยังไมมีการปรับตัว พัฒนา หรือสรางกลยุทธให 

สามารถเขาถึงลูกคาในยุคท่ีเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 3.2. การมุงเนนใหมีผลงานท่ีสูงข้ึนทุกป แตขาดการวิเคราะหขอมูลและสถานการณทางการ

ภายในธุรกิจและคูแขงขัน สงผลใหการวางเปาหมายไมสอดคลองกับลักษณะทางธุรกิจของธนาคาร  

 3.3. ขาดเครื่องมือชวยงานในการหารายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของสวนงานตางๆ  

4. แนวทางการแกไขปญหา 

  4.1. พัฒนาเครื่องมือชวยงานในการปฏิบัติงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมใหสาขา

หรือสวนงานท่ีเก่ียวของ และการวางแผนการดําเนินงานในการสรางรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานของธนาคาร 

 4.2. พัฒนาระบบ A-Mobile ใหผูใชงานสามารถใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว มีฟงกชั่นการ

ทํางานท่ีไมซับซอนเพ่ือรองรับการใชบริการของลูกคาธนาคารไดทุกกลุม และเพ่ิมชองทางในการเขาถึง

ลูกคาผูใชบริการ 

 4.3. เพ่ิมกระบวนในการศึกษาปญหาหรือผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารและ 

วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการแกไข และกําหนดวิธีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนใหผูปฏิบัติงาน 

 4.4. สรางทีมวิเคราะหขอมูลดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม รวมถึงแนวโนมของ

ทิศทางในอนาคต และแนวทางการดําเนินงานกอนการกําหนดเปาหมายใหแตละสวนงาน  

 4.5. พัฒนาชองทางในการประชาสัมพันธเพ่ือใหสามารถเขาถึงลูกคาผูใชบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

อภิปรายผล  

1. ปจจัยท่ีสงผลกระทบ ปจจัยหรือสาเหตุท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมของธนาคารในดานตางๆ มีดังนี้ 

 1.1. พฤติกรรมการใชบริการทางการเงินของผูบริโภคมีทิศทางท่ีเปลี่ยนแปลงไป นิยมใชบริการ

ผานชองทางออนไลนเพ่ิมสูงข้ึน จากสถิติพบวาการใชบริการชําระเงินผานชองทางเคานเตอรสาขาในป 
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2560 มีปริมาณลดลงรอยละ 9.86 เม่ือเทียบกับป 2559 ในขณะท่ีการรับชําระคาบริการผานชองทาง

อินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 11.63 และ 109.35 ตามลําดับ ซ่ึง

สอดคลองกับทฤษฎี PEST Analysis สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 

เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินผานชองทางออนไลนแทนการใชบริการผาน

ชองทางเคานเตอรสาขา และสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต เทศสวัสดิ์วงศ (2553) ไดศึกษาเก่ียวกับ

ทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา 

ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเฉลี่ย 3 ครั้งตอเดือน และเหตุผลท่ีนิยม

เลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือมากกวาการใชบริการท่ีเคานเตอรธนาคาร เนื่องจากสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย  

 1.2. นโยบายสนับสนุนระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสหรือ National e-Payment 

และการปรับลดคาธรรมเนียมการโอนเงินผานชองทางดิจิทัลของรัฐบาล สงผลใหปจจุบันมีผูนิยมใช

บริการผานชองทางออนไลนเฉลี่ยสูงถึง 4.5 ลานครั้งตอวัน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี PEST Analysis 

พบวา รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมดานการเมือง 

จากการขับเคลื่อนภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกสแหงชาติของรัฐบาล สงผลใหธนาคารจําเปนตองปรับลดคาธรรมเนียม 

 1.3. การพัฒนาดานเทคโนโลยีดานระบบการใหบริการลูกคาลาชากวาคูแขงขัน เนื่องจาก

ธนาคารมีกลุมลูกคาสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยสวนใหญนิยมใชบริการทางการเงินผาน

ชองทางเคานเตอรสาขา รวมถึงจํานวนของลูกคาท่ีใชบริการทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของ

ธนาคารยังมีสัดสวนท่ีต่ําเม่ือเทียบกับจํานวนลูกคาท้ังหมดของธนาคาร ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญในการ

ขยายฐานกลุมลูกคาผูใชบริการ นอกจากนี้การพัฒนาดานเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารยังอยูในชวง

การเริ่มพัฒนาการใหบริการของแอปพลิเคชัน A-Mobile หากในอนาคตธนาคารยังไมสามารถพัฒนา

ระบบใหเทียบเทากับคูแขงภายในธุรกิจไดอาจสงผลทําใหจํานวนของผูใชบริการมีแนวโนมลดลง และอาจ

สงผลกระทบตอรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารในระยะยาว ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี Five 

Force Model หากภายในอุตสาหกรรมการเงินมีคูแขงจํานวนมากจะสงผลทําใหสวนแบงทางการตลาด

ลดลง ฉะนั้นธนาคารจําเปนตองพัฒนาระบบการใหบริการและผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมรายไดและรักษาสวน

แบงทางการตลาด  

 1.4. การกําหนดเปาหมายรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารท่ีมุงเนนเพียงผลลัพธ

แตขาดการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกและเครื่องมือท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน และการกําหนด 
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เปาหมายท่ีไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันของธนาคาร สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา บุตรโพธิ์ 

(2554) ศึกษาการวางแผนกลยุทธเพ่ือชวยเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียม (Non-Interest) จากการใหบริการ 

KTB Online พบวา แผนกลยุทธท่ีนํามาชวยเพ่ิมรายไดและคาธรรมเนียม เชน กลยุทธถายทอด

ประสบการณ กลยุทธการเพ่ิมยอดขาย และกลยุทธการปรับภาพลักษณองคกร เปนตน เม่ือนํากลยุทธมา

ประยุกตใชในการดําเนินงาน สงผลใหรายไดจากคาธรรมเนียมการใหบริการ KTB Online และจํานวน

ลูกคาใชบริการมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

 1.5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิน และการสรางพันธมิตรทางธุรกิจของคูแขงขันราย

อ่ืนในธุรกิจธนาคาร เนื่องจากธนาคารยังอยูในชวงเริ่มพัฒนาชองทางการใหบริการแบบออนไลน 

ประกอบกับขอจํากัดในดานผลิตภัณฑท่ีใหบริการท่ีมีจํานวนนอย จึงยังไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดดีเทากับคูแขงรายอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี PEST Analysis เทคโนโลยีเปน

ปจจัยสภาพแวดลอมทางการตลาดท่ีสําคัญ การคนพบเทคโนโลยีใหมทําใหเกิดโอกาสทางการตลาดแกผู

คนพบและสงผลดีตอผูท่ีนําไปประยุกตใช ฉะนั้นในการดําเนินธุรกิจธนาคารตองมีการพัฒนาปรับปรุง

ผลิตภัณฑใหเทาทันกับเทคโนโลยท่ีีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ  

2. แนวทางการแกไขปญหา จากผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานดานรายได

คาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคาร พบวา เปนปจจัยท่ีเก่ียวของท้ังทางดานกระบวนการปฏิบัติงาน

ของธนาคาร ดานพฤติกรรมของผูบริโภค ดานเทคโนโลยีทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ

การสนับสนุนระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล ดังนั้นเพ่ือใหธนาคารสามารถดําเนินการ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

การดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยสามารถสรุปแนวทางในการแกไขปญหาจํานวน 3 แนวทาง ดังนี้  

แนวทางท่ี 1  การพัฒนาทีมงานและเครื่องมือเพ่ือแกปญหาผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมไมเปนไปตามเปาหมาย  

ขอดี  1.  ทําใหทราบถึงอุปสรรคในการสรางรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคาร  

 2.  สามารถวางแผนในการแกไขปญหา และแนวทางในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมเพ่ือใหผล- 

การดําเนินงานของธนาคารเพ่ิมสูงข้ึน 

  3.  สามารถตั้งเปาหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับการดําเนินงานในปจจุบันของธนาคาร 

ขอเสีย  การวิเคราะหขอมูลจําเปนตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนการวิเคราะหขอมูล 

หลายดานเพ่ือใหผลลัพธท่ีไดมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือชวยงานจําเปนตองใชเวลาในการ

พัฒนาและทดสอบกอนเริ่มใชงาน 
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งบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 704,200 บาท ประกอบดวย คาใชจายในการฝกอบรม คาท่ีพัก 

คาเดินทางของพนักงานท่ีเขาอบรม และคาใชจายอ่ืนๆในการอบรม 

แนวทางท่ี 2  การพัฒนาชองทางในการใหบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑในแอปพลิเค- 

ชัน A–Mobile 

ขอดี 1.  สามารถเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดสําหรับชองทางการใหบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส  

 2.  สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 3.  ลูกคาผูใชบริการมีความเชื่อม่ัน และเลือกใชบริการแอปพลิเคชัน A-Mobile เพ่ิมข้ึน  

ขอเสีย  1.  ตองใชเงินลงทุนในการพัฒนาท่ีสูง และใชเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน A-Mobile 

 2.  เนื่องจากการพัฒนาระบบจําเปนตองใชเงินลงทุนในจาํนวนท่ีสูง และอาจมีความเสี่ยงใน 

ดานผลตอบแทนท่ีไดรับไมคุมคากับการลงทุน 

งบประมาณในการดําเนินงาน  จํานวน 120 ลานบาท ประกอบดวย งบประมาณในการพัฒนาระบบการ 

ประมวลผลขอมูล และการพัฒนาแอปพลิเคชัน A-Mobile  

แนวทางท่ี 3  การประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และการรวมมือกับพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมชองทางในการทํา

ธุรกรรมและเพ่ือใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการไดมากข้ึน 

ขอดี 1.  ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินของธนาคารสามารถเขาถึงลูกคาไดเพ่ิมมากข้ึน  

 2.  เพ่ิมโอกาสในการขยายฐานกลุมลูกคาท่ีใชบริการ และโอกาสในการสรางรายไดคาบริการ

คาธรรมเนียมและจํานวนเงินฝากของธนาคารใหเพ่ิมข้ึน 

 3.  การเพ่ิมชองทางการใหบริการับชําระเงินของผลิตภัณฑพันธมิตรชวยใหธนาคารมีรายได 

คาบริการและคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน  

ขอเสีย  1.  ในการดําเนินธุรกิจรวมกับพันธมิตรรายอ่ืน ทําใหไมสามารถกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนได 

 2.  ในการรวมมือกับพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงิน ในบางครั้งธนาคารมี 

ความจําเปนตองจายสวนแบงคาธรรมเนียมใหกับพันธมิตรในอัตราท่ีสูง 

งบประมาณในการดําเนินงาน ประกอบดวย 

1. ดานการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน แอปพลิเคชัน Line, Facebook หรือ 

Google มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาทตอเดือน หรือประมาณปละ 360,000 บาท  

2. ดานการสรางพันธมิตรทางธุรกิจตองมีกระบวนการในการเจรจาตอรองในการเปน 

พันธมิตรทางธุรกิจ ท้ังนี้งบประมาณจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการรวมธุรกิจกับพันธมิตร 
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 การพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหา จะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมี

ความสําคัญดวยวิธีการถวงน้ําหนัก ซ่ึงมีรายละเอียดของหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

 1. สามารถชวยแกปญหาและเพ่ิมรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมใหธนาคารได  

 2. สามารถกําหนดเปาหมายรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมสอดคลองและเหมาะสมกับ 

ดําเนินธุรกิจของธนาคารได 

 3. แนวทางเลือกมีความเปนไปไดในการนําไปแกไขปญหา 

 4. สามารถนําไปแกไขปญหาไดในระยะยาว เม่ือนํามาปฏิบัติแลวสามารถแกไขปจจัยตางๆ ท่ี 

สงผลกระทบตอรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารได 

 5. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของแนวทางแกไขมีความเหมาะสม 

 เม่ือพิจารณาตามหลักเกณฑของแตละแนวทางการแกไขแลว พบวาแนวทางท่ี 1 การพัฒนา

ทีมงานและเครื่องมือเพ่ือแกปญหาผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมไมเปนไป

ตามเปาหมาย เปนแนวทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดานรายได

คาบริการและคาธรรมเนียมไมเปนไปตามเปาหมาย โดยไดคะแนน 4.5 คะแนน รองลงมาคือแนวทางท่ี 3 

และแนวทางท่ี 2 ไดคะแนน 3.5 และ 3.3 ตามลําดับ 

3. สรุปผล 

จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบทําใหรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารไม

เปนไปตามเปาหมาย สามารถวิเคราะหและเสนอแนวทางเลือกในการแกไขปญหา โดยมีหลักเกณฑใน

การพิจารณาแนวทางเลือกท้ังดานการแกไขปญหา และงบประมาณในการดําเนินงาน เม่ือพิจารณาตาม

หลักเกณฑแลวพบวา แนวทางท่ี 1 การพัฒนาทีมงานและเครื่องมือเพ่ือแกปญหาผลการดําเนินงานดาน

รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมไมเปนไปตามเปาหมาย เปนแนวทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในการ

แกไขปญหา เนื่องจากการพัฒนาทีมงานทําใหธนาคารสามารถวิเคราะหขอมูลในเชิงลึก ท้ังในดานรายได

และแนวโนมทิศทางของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซ่ึงทําใหทราบถึงสาเหตุของปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานชัดเจนยิ่งข้ึน เม่ือทราบสาเหตุแลวก็สามารถตอยอดเพ่ือหาแนวทางในการแกไขดานอ่ืนๆ ได 

เชน การพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และชองทางการใหบริการ รวมถึงสามารถกําหนดเปาหมายในการ

ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังเปนทางเลือกท่ีมีงบประมาณในการดําเนิงานท่ีเหมาะสม โดย

มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ คือ ผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคารเพ่ิม

สูงข้ึน 15% มีและระยะเวลาในการดําเนินงาน 6 เดือน  
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4. แผนการปฏิบัติงาน โดยสามารถแบงข้ันตอนแผนการปฏิบัติงานเปน 5 สวน ดังนี้ 

แผนการดําเนนิงาน เปาหมาย 

ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

มี.ค. 

63 

เม.ย. 

63 

1.  การจัดเตรียมทีม ขอมูลและแผนการ

ปฏิบัติงาน 

11 พ.ย. 62        

2.  การปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน 28 ม.ค. 63        

3.  การสรุปผลการปฏิบัติงาน  20 ก.พ. 63        

4.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 25 มี.ค. 63        

5.  การปฏิบัติงานจริงตามแผน 1 เม.ย. 63        

 สวนท่ี 1 การจัดเตรียมทีม ขอมูลและแผนการปฏิบัติงาน เปนข้ันตอนในการจัดตั้งคณะทํางาน

และการประชุมหารือกับสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมแผนในการดําเนินงาน  

 สวนท่ี 2 ข้ันตอนในการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย การศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในธนาคารและภายนอกธนาคาร ผลการดําเนินงานรายไดคาบริการ

และคาธรรมเนียม รวมถึงการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาสาเหตุและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการสราง

รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของธนาคาร 

 สวนท่ี 3 ข้ันตอนในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานและ

คัดเลือกเครื่องมือหรือกลยุทธท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานของธนาคาร และเพ่ือใหผลการดําเนินงาน

ของธนาคารสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว  

 สวนท่ี 4 ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานรายไดคาบริการ

และคาธรรมเนียมจะเปนผูประเมิน โดยการนําเสนอแผนการปฏิบัติงานและเครื่องมือชวยงานใหพนักงาน

นําไปทดลองปฏิบัติเพ่ือใหเขาใจกระบวนการ และข้ันตอนในการปฏิบัติงานแลวจึงทําการประเมินความ

พึงพอใจ 

 สวนท่ี 5 ข้ันตอนการปฏิบัติงานจริงตามแผนปฏิบัติงานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียม  
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5. แผนฉุกเฉิน  

 ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จ จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผน

สํารองในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือขยายชองทางการใหบริการทางการเงิน และเพ่ือใหลูกคา

สามารถเขาถึงผลิตภัณฑและบริการของธนาคารไดงายข้ึน  

 2.  การจัดโปรโมชั่นและประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือบริการของธนาคารผานชองทางตางๆ 

เชน Facebook, Line, YouTube และ Google เปนตน เพ่ือดึงดูดใหลูกคาเลือกใชบริการทางการเงิน

ของธนาคารเพ่ิมข้ึน 

 3.  การจางท่ีปรึกษาท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือวิเคราะหสถานการณอุตสาหกรรมการเงิน 

และวิเคราะหแผนการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาแกไขปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหสามารถปฏิบัติและสําเร็จ

ลุลวงตามเปาหมายท่ีวางไว 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากปญหาท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและคาธรรมเนียมของ

ธนาคาร ประกอบดวยสาเหตุจากปจจัยภายนอกและภายในธนาคาร ฉะนั้นการแกไขปญหาจําเปนตอง

ศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของธนาคาร และคูแขงภายในอุตสาหกรรมทาง

การเงิน เนื่องจากการแขงขันของอุตสาหกรรมทางการเงินท่ีคูแขงขันไมไดมีเพียงแคธุรกิจธนาคารเทานั้น 

แตยังมีคูแขงรายอ่ืนๆ ท่ีเขามาเพ่ือแยงสวนแบงทางการตลาด นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีทางการเงินและพฤติกรรมของผูบริโภคไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคาร ฉะนั้น

ธนาคารจึงตองพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงไป ดวยเหตุนี้การหาสาเหตุของปญหาเพ่ือกําหนดแนวทางในการแกไข และพัฒนาเครื่องมือ

ชวยงานท่ีเหมาะสมจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง 

 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ซ่ึงทําใหทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลกระทบแลว ยัง

สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหนําไปพัฒนาเครื่องมือชวยงานและกําหนดกระบวนการในการ

ปฏิบัติงาน พรอมท้ังนําไปประยุกตใชเพ่ือประกอบการกําหนดเปาหมายผลการดําเนินงานรายได

คาบริการและคาธรรมเนียม เพ่ือใหเปาหมายมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานปจจุบัน

ของธนาคาร 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหาตลอดจน

ใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ  

 ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความกรุณาสนับสนุนขอมูลในการตอบแบบสอบถามและใหสัมภาษณ

เพ่ือเปนประโยชนในทําศึกษาคนควา และทุกทานท่ีชวยเหลือในการคนหาขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา

คนควาอิสระเสมอมา 
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การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได (NPLs)  
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The Causes of Outstanding Debts and Solution Method of Welfare  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสาเหตุการเกิดหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

โครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพ่ือนําไปเปน

แนวทางในการแกไขปญหาหนี้คาง โดยสํารวจความคิดเห็นของพนักงานสินเชื่อท่ีเก่ียวของในโครงการ 

โดยใชแบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึก พบวา สาเหตุการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ดานพฤติกรรม

ของผูขอสินเชื่อ ไดแก มีคาใชจายมากกวารายได โยกยายงาน เจตนาไมชําระหนี้ และนําไปชําระหนี้กับ

สถาบันการเงินอ่ืน มีผลอยูในระดับมากท่ีสุด ดานกระบวนการธนาคาร พบวา สาเหตุการกําหนด

เปาหมายท่ีมุงเนนผลลัพธทําใหการอํานวยสินเชื่อขาดการกลั่นกรองท่ีรัดกุม มีผลอยูในระดับมากท่ีสุด 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสามารถกําหนดแนวทางการแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได คือ 

จัดต้ังทีมงานทําหนาท่ีบริหารจัดการหนี้คางโดยเฉพาะ โดยมีเปาหมายลดหนี้ NPLs ลง 30% ภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

 

คําสําคัญ : หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได, แนวทางการแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: hathaithip.phu@gmail.com 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the causes of non-performing loans 

(NPLs) of the welfare for government officer loans and study the way how to reduce debt 

of NPLs for Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. The data used in this study 

were primary data by using questionnaires asking and indepth interviews the loan officer 

to respond. The study found that debtors had more expenses than income, relocated 

and intent to defaulted. The internal factor found that the focusing of Bank’s goal were 

causes to lacking in strict analysis. According to studied and analyzed the data which can 

find the solution method to solve thoses poblems by developing teams to solve 

outstanding debt. The key of success is to reduce 30% of outstanding debts of welfare 

for government officer loans. 

 

Keywords: Non - Performing Loans, resolve outstanding debts  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย   

 ธนาคารไดจัดทําโครงการสินเชื่อสําหรับบุคลากรภาครัฐท่ีมีบทบาทในการสงเสริมใหชุมชน

เกิดความเขมแข็งดานเศรษฐกิจหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเปาหมายขยายสินเชื่อเพ่ือการพัฒนา

ชนบทใหเกิดความเขมแข็ง โดยผลการดําเนินงานท่ีผานมา โครงการดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะมีหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPLs) เพ่ิมมากข้ึนทุกป และสูงกวาสินเชื่อประเภทอ่ืน แสดงดังกราฟท่ี 1  
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 กราฟท่ี 1 แสดงแนวโนมสดัสวนหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเช่ือ (NPLs/Loan) โครงการสินเช่ือ

บุคลากรภาครัฐเปรียบเทียบกับสนิเช่ือภาพรวมธนาคาร ระหวางป 2557 – 2561 

 ท่ีมา : รายงานกิจการประจําป 2557 – 2561 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 จากการเพ่ิมข้ึนของหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ในโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ ทําให

ธนาคารมีแนวโนมคาใชจายในการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะสงผล

ตอตนทุนความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ (Credit cost) หรือสัดสวนคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอ

สินเชื่อรวมท่ีไมไดรับการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสะทอนความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของโครงการสินเชื่อ

บุคลากรภาครัฐท่ีเกินกวาระดับความเสี่ยงท่ีธนาคารกําหนด  

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดหลักการวิเคราะหสินเชื่อ กฤษฎา สังขมณี (2560) พนักงานสินเชื่อทุกคนจะไดรับ

การอบรมนโยบาย 6C's ซ่ึงเปนพ้ืนฐานหลักในการพิจารณาวิเคราะหสินเชื่อ ประกอบดวย    
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     1.1 คุณสมบัติผูขอสินเชื่อ (Character) ไดแก ลักษณะนิสัย ความประพฤติ อาชีพการงาน

อาย ุสุขภาพ เปนตน  

     1.2 ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) มีรายไดในการประกอบอาชีพเพียงพอท่ีจะ

ชําระหนี้ไดตามท่ีตกลงไว ในแงธุรกิจก็จะพิจารณางบการเงินในอดีตและประมาณการรายไดในอนาคต 

สวนในแงบุคคลตองพิจารณารายไดรวมท้ังตรวจสอบหนี้สินเดิม 

     1.3 เงินทุน (Capital) ผูขอสินเชื่อควรมีมูลคาทรัพยสินมากกวาหนี้สินในปจจุบันเกินครึ่ง

ของเงินท่ีใชในวัตถุประสงคนั้นๆ  

     1.4 หลักประกัน (Collateral) เจาหนี้ผูใหสินเชื่อชอบหลักประกันท่ีเปนอสังหาริมทรัพย 

โดยเฉพาะท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพราะความเสี่ยงนอยท่ีสุด  

     1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ (Condition) ไดแก กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี อัตราภาษี อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ท่ีสงผลกระทบท้ังในแงบวกและลบตอผูขอสินเชื่อ  

     1.6 ประเทศท่ีติดตอดวย (Country) กรณีผูขอสินเชื่อทําธุรกิจนําเขา สงออก ซ่ึงมีความ

เสี่ยงจากกฎระเบียบการคาโลก อัตราแลกเปลี่ยน การกีดกันทางการคา หรือภาวะโรครายแรง ซ่ึงจะ

สงผลตอประมาณการรายรับทําใหไมสามารถชําระหนี้ได  

 2. ทฤษฎีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยตลาด (ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด, 2562) จากทฤษฎีเงินทุน

ใหกู (Loanable - Funds Theory of Interest) อัตราดอกเบี้ยถูกกําหนดโดยอุปสงคของเงินกูและ

อุปทานของเงินกูในขณะนั้น โดยอุปสงคของเงินกูเพ่ือการบริโภคท่ีเกินจากรายไดของภาคครัวเรือนและ

เพ่ือใชในการลงทุนในดานตาง ๆ ของภาคธุรกิจ มีทิศทางตรงขามกับอัตราดอกเบี้ย อุปทานของเงินกู มา

จากการออมในปจจุบันจากรายไดปจจุบันของภาคครัวเรือน การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงินจากการขยาย

สินเชื่อของระบบ มีทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย  

 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ทับทิม แกววันนา (2558) ไดศึกษาแนวทางในการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตมหาสารคาม โดยวิเคราะหสภาพองคกร พบวา ธนาคารมีจุดแข็ง 

คือ มีความนาเชื่อถือ มีเทคโนโลยีในการติดตามหนี้ท่ีทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว มีจุดออน คือ พนักงาน

ขาดทักษะในการติดตามทวงถาม การเจรจาเรงรัดหนี้ มีโอกาส คือ ผูบริหารใหความสําคัญและเนนการ

ติดตามหนี้อยางเรงดวน สวนอุปสรรค คือ ลูกหนี้ยายท่ีอยู ติดตอลูกหนี้ไมได ไมมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ จากการวิเคราะหปญหาโดยใชแผนผังกางปลา พบวา สาเหตุดานบุคลากร คือพนักงานไม

เพียงพอ ทํางานหลายหนาท่ี และขาดประสบการณในการติดตามทวงถามหนี้ ดานลูกหนี้ คือ ประสบ
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ปญหาทางธุรกิจ ใชสินเชื่อผิดวัตถุประสงค  ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ สาเหตุดานกระบวนการ 

คือ การติดตามทวงถามลาชาเนื่องจากมีพนักงานนอย ข้ันตอนการวิเคราะหสินเชื่อไมเปนไปตาม

หลักเกณฑจริงซ่ึงเกิดจากการเนนเปายอดสินเชื่อแตละสาขามากเกินไป ผลการวิเคราะหปญหาโดยใช

แบบสอบถาม พบวา สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดหนี้ NPL คือ ลูกหนี้ท่ีมีภาระคาใชจายในครอบครัวสูง และ

นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการแกไขปญหาการลดหนี้คือ 

เทคโนโลยี ซ่ึงเปนเครื่องมือในการติดตาม ทวงถามหนี้ และการชําระหนี้ แนวทางการแกปญหา คือ การ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ การใหคะแนนและรางวัลพิเศษ จัดอบรมสัมมนา และจัดทีมออกเดินตลาดหนี้ 

NPL 

 พงษศักดิ์ กัลยาณลาภ (2550) ไดทําศึกษาการแกปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม โดยศึกษาจากกลุมลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได และพนักงานท่ีมี

หนาท่ีเก่ียวของ พบวา ปญหาท่ีสงผลกระทบตอการแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มาก

ท่ีสุดคือ ความสามารถในการชําระหนี้ โดยรายไดกับรายจายไมสมดุล มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 

พฤติกรรมของลูกหนี้ โดยผูขอกูมีภาระหนี้สินหลายทาง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด และการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวการณ การเปลี่ยนแปลงของหลักประกัน ดานมาตรการตาง ๆ ในการแกไขปญหาหนี้ 

ตามลําดับ 

 ปยะมาศ หนอนาค (2558) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อสวัสดิการ

ขาราชการตํารวจของธนาคารออมสินเขตเชียงราย พบวา 1) ปจจัยดานคุณสมบัติท่ัวไปท่ีมีความสัมพันธ

กับการเกิดหนี้คาง ไดแก อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา รายได และจํานวนบุตร 2)ปจจัยท่ีมีผลตอการ

กูยืมเงินและสาเหตุการเกิดหนี้คาง ดานผลิตภัณฑ ไดแก การไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันในการกูยืม

เงิน สามารถใชบุคคลในหนวยงานเดียวกันคํ้าประกันได ทําใหสะดวกและงายสําหรับการกูยืม ดานการ

บริการ ไดแก ระยะเวลาในการอนุมัติและการบริการชําระโดยการหักเงินเดือน โดยระยะเวลาในการ

อนุมัติเงินกูท่ีรวดเร็ว ทําใหมีผูขอกูเงินเปนจํานวนมาก อาจทําใหพนักงานขาดการตรวจสอบคุณสมบัติ

และภาระหนี้สินอยางละเอียด ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดหนี้คาง และดานพฤติกรรมผูขอสินเชื่อ พบวา 

ขาราชการตํารวจมีคาใชจายมากกวารายได ซ่ึงเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซา สินคาราคาแพง สวนทาง

กับรายได สงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงิน ทําใหไมสามารถชําระหนี้ใหเปนปกติได  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
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 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) โครงการสินเชื่อ

บุคลากรภาครัฐ โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ประชากรท่ีใชศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาและติดตามหนี้ในโครงการ

สินเชื่อบุคลกรภาครัฐ 

 1. กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

    1.1 กลุมตัวอยางพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ) ท่ีมีหนาท่ีในการ

วิเคราะหสินเชื่อและติดตามหนี้บุคลากรภาครัฐของสาขาท่ีมีหนี้ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เกินกวาท่ี

ธนาคารกําหนด จํานวน 378 ราย โดยใชการสุมตัวอยางตามแนวทาง ทาโร ยามาเน (TARO YAMANE)  

    1.2 กลุมตัวอยาง พนักงาน ผูบริหารท่ีเก่ียวของในโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐของสาขา

ท่ีมีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เกินกวาท่ีธนาคารกําหนด โดยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล จํานวน 

5 ราย 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดมาจากการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ) จํานวน 378 ราย และการสัมภาษณ

เชิงลึกรายบุคคล พนักงาน ผูบริหารท่ีเก่ียวของในโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ จํานวน 5 ราย 

 3. การวิเคราะหขอมูล 

     3.1 ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู ศึกษาไดรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามท้ังหมด จากนั้นจึงนําขอมูลไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือ

คํานวณหาคาสถิติท่ีตองใชวิเคราะหมูลกลุมตัวอยาง 

    สวนท่ี 1 เปนคําถามสวนบุคคล โดยใชสถิติ แจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอย-

ละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล 

    สวนท่ี 2 และ 3 เปนคําถามปจจัยสาเหตุท่ีทําใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) และ

แนวทางแกไข ใชคาเฉลี่ย (Mean) เพ่ือวัดระดับปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดปญหาหนี้ NPLs  

 แบสอบถามท่ีสรางข้ึน เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มีคําตอบให

เลือก 5 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงชวงหางระหวางคาเฉลี่ยไดจากการใชสูตร 

ดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ําสุด) / จํานวนชั้น 

   = (5 - 1) / 5 = 0.8 
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 โดยสรุประดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยท่ีได ดังตอไปนี้ 

  คาเฉลี่ย   4.21 -  5.00 หมายถึง    มากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย   3.41 -  4.20 หมายถึง    มาก 

  คาเฉลี่ย   2.61 -  3.40 หมายถึง    ปานกลาง    

  คาเฉลี่ย   1.81 -  2.60 หมายถึง    นอย 

  คาเฉลี่ย   1.00 -  1.80 หมายถึง    นอยท่ีสุด 

     สวนท่ี 4 - 5 เปนความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใชการ

วิเคราะหขอมูล  

     3.2 วิเคราะหสาเหตุปญหาและแนวทางแกไขแบบสัมภาษณเชิงลึก พนักงาน ผูบริหารท่ี

เก่ียวของในโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐของสาขาท่ีมีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เกินกวาท่ี

ธนาคารกําหนด จํานวน 5 ราย เพ่ือวิเคราะหสาเหตุของการกอหนี้ท่ีไมกอรายได พรอมแนวทางแกไข

ปญหา  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาจากการศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

โครงสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้  

 1. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 ผลการตอบแบบสอบถามกลุมพนักงานและผูบริหารดานสินเชื่อ รวมท้ังหมดจํานวน 378 ราย 

แยกเปน พนักงานระดับผูบริหารรอยละ 57.4 และพนักงานระดับผูปฏิบัติ รอยละ 42.6 ผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 61.4 เพศหญิงรอยละ 38.6 สวนใหญอายุระหวาง 31 - 40 ป  

 2. ปจจัยท่ีสนับสนุนการกูยืมในโครงการสินเช่ือบุคลากรภาครัฐ 

 พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนการกูยืมในโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ อันดับแรกคือ การขอ

สินเชื่อบุคลากรภาครัฐโดยใชบุคคลคํ้าประกัน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.52 และรองลงมาเปนปจจัย

วงเงินสินเชื่อท่ีไดรับอนุมัติสูง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 และปจจัยอัตราดอกเบี้ยของโครงการสินเชื่อบุคลากร

ภาครัฐต่ํา มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ปจจัย มีผลตอการกูยืมในโครงการสินเชื่อบุคลากร

ภาครัฐ ในระดับมากท่ีสุด 

 3. สาเหตุของการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ในโครงการสินเช่ือบุคลากรภาครัฐ 
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    3.1 ดานพฤติกรรมของผูขอสินเชื่อ ท่ีมีผลอยูในระดับมากท่ีสุด 4 อันดับแรก ไดแก ผูขอ

สินเชื่อมีคาใชจายมากกวารายได มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ผูขอสินเชื่อมีการโยกยายงานไปรับตําแหนงหรือ

ยายกลับภูมิลําเนา มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ผูขอสินเชื่อมีเจตนาท่ีจะไมชําระหนี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 และผู

ขอสินเชื่อเพ่ือนําไปชําระหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืน มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 สาเหตุการเกิดหนี้ NPLs ท่ีมีผล

อยูในระดับมาก ไดแก ผูขอสินเชื่อเปนลูกจางภาครัฐยังไมไดรับการบรรจุ มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 ผูขอ

สินเชื่อถูกปลดออกจากงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 และสาเหตุการเกิดหนี้ NPLs ท่ีมีผลอยูในระดับปาน

กลาง ไดแก ผูขอสินเชื่อเกษียณอายุราชการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.30 ผูขอสินเชื่อไมเขาใจเง่ือนไขสัญญาหนี้ 

มีคะแนนเฉลี่ย 3.06 และผูขอสินเชื่อขาดความเขาใจในการชําระหนี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.94 

    3.2 ดานกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคาร พบวา สาเหตุการกําหนดเปาหมายท่ีมุงเนน

ผลลัพธทําใหการอํานวยสินเชื่อขาดการกลั่นกรองท่ีรัดกุม มีผลอยูในระดับมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด คือ 4.25  สาเหตุรองลงมา ไดแก ขาดเทคโนโลยีในการติดตามและทวงถามหนี้ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และทันสมัย การวิเคราะหสินเชื่อไมเปนไปตามหลัก 5C’s พนักงานไมไดควบคุมการติดตามหนี้อยาง

ทันทวงที และพนักงานสาขาไมเพียงพอในการติดตามหนี้คาง ข้ันตอนการขออนุมัติปรับปรุงโครงสราง

หนี้ใชเวลานาน มีผลอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.07, 3.92, 3.91, 3.59 และ 3.47 ตามลําดบั 

 4. แนวทางการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

 พบวา แนวทางการแกปญหาท่ีมีผลอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การอนุมัติสินเชื่อควรตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกู ผูคํ้าประกัน เชน รายได หนี้สิน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.78 การมีกลุมพนักงาน

ท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลลูกหนี้คางโดยเฉพาะ มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ 4.63 และแนวทางการแกปญหา

ท่ีมีผลอยูในระดับมาก ไดแก  การปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสะดวกรวดเร็ว  

การออกไปพบลูกหนี้เพ่ือรับฟงปญหาอยางจริงใจพรอมใหคําแนะนําชวยเหลือในการประนอมหนี้ การ

เพ่ิมทักษะใหพนักงานในการติดตามทวงถามและเจรจากับลูกหนี้ และการขยายระยะเวลาชําระหนี้ โดย

มีคะแนนเฉลี่ย 4.23, 4.20, 4.05 และ 4.03 ตามลําดับ 

 5. ผลการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล 

    5.1 คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ อายุเฉลี่ย 30 ปข้ึนไป ขาราชการ มีรายไดอยู

ระหวาง 20,000 ถึง 60,000 บาทตอเดือน ลูกจาง มีรายไดอยูระหวาง 7,000 ถึง 12,000 บาทตอเดือน 

โดยสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี 

    5.2 ผูขอสินเชื่อมีวัตถุประสงคชําระหนี้สินภายนอก พัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงธนาคารไมไดมี

การติดตามวาผูกูนําสินเชื่อไปใชตามวัตถุประสงคหรือไม  
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    5.3 ปญหาและอุปสรรคในการติดตามหนี้บุคลากรภาครัฐ ไดแก พนักงานโยกยาย ลาออก 

โดยตนสังกัดไมแจงธนาคาร ลูกจางหนีไปตางพ้ืนท่ี เนื่องจากเปนหนี้นอกระบบ บุคลากรภาครัฐมีหนี้

หลายทาง เงินเดือนไมพอในการชําระหนี้  

    5.4 สาขามีการควบคุมและติดตามหนี้ของโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ โดยติดตามทุก

เดือน กรณีมีบัญชีผานธนาคาร ดําเนินการหักบัญชี บางหนวยงานรวบรวมเปนเช็ค แลวนํามาสงหักชําระ

หนี้ แตบางหนวยงานไมไดดําเนินการ หรือดําเนินการไมครบทุกราย ปลอยใหเปนหนาท่ีของธนาคารใน

การติดตาม  

    5.5 สาขามีการแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอรายไดของโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ โดยกรณี

ผิดนัดชําระปรับดอกเบี้ยในอัตรา MRR ตอป และติดตามจากผูคํ้าประกัน 

    5.6 พนักงานมีความคิดเห็นตอโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐวาเปนโครงการท่ีเหมาะสม

อัตราดอกเบี้ยจูงใจ วงเงินท่ีอนุมัติสินเชื่อมีความเหมาะสมกรณีผูกูมีศักยภาพแตไมเหมาะสมสําหรับผูกูท่ี        

รีไฟแนนซ        

    5.7 การพิจารณาสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ ตองมีความเขมงวด เรื่องการปฏิบัติตามขอตกลง 

(MOU) ระหวางธนาคารกับสวนงานอยางเขมงวด การวิเคราะหการใหสินเชื่อทุก ๆ ดานอยางแทจริง ท้ัง

รายรับ รายจาย ภาระหนี้สิน การวิเคราะหกระแสเงินสดคงเหลือท่ีแทจริง การวิเคราะหวงเงินกูตาม

ศักยภาพของลูกหนี้ตามขอเท็จจริง ความสามารถในการชําระหนี้  ใชหลัก 5C’s ในการวิเคราะหสินเชื่อ 

ตามวิธีปฏิบัติของธนาคารอยางเครงครัด ตรวจสอบหนี้สินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน และ

สหกรณของหนวยงานตนสังกัด 

    5.8 ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการจัดการแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดโครงการ

สินเชื่อบุคลากรภาครัฐ ไดแก การเจรจาขยายระยะเวลาการสงชําระ ฟองดําเนินคดี มีหนวยงานท่ีดูแล

เรื่องการบริหารหนี้ NPLs โดยเฉพาะ เนื่องจากสาขามีปริมาณงานคอนขางมาก และหลากหลาย ไม

สามารถติดตามไดอยางท่ัวถึง เพ่ิมหลักประกันจํานอง และผูบริหารทําขอตกลงกับหนวยงานตนสังกัดให

หักเงินเพ่ือสงชําระหนี้  

 6. การวิเคราะหดวยแผนผังกางปลา 

 จากขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของการตอบแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ ผูศึกษานําแผนผังกางปลามาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้ง เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุ

ปญหา ซ่ึงไดแบงกลุมสาเหตุออกเปน ดานนโยบาย ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานพนักงาน และดาน
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ผูขอสินเชื่อ โดยแผนผังแสดงเหตุและผลหรือแผนผังกางปลา แสดงใหเห็นปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPLs) โครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ แยกเปนปจจัย ดังนี้ 

     6.1 ปจจัยดานนโยบาย สาเหตุเกิดจาก การกําหนดเปาหมายโดยมุงเนนถึงผลลัพธมาก

เกินไป การกําหนดกรอบการใหสินเชื่อไมชัดเจน สงผลใหการวิเคราะหสินเชื่อขาดความรอบคอบ รัดกุม 

และไมเปนไปตามขอตกลง 

     6.2 ปจจัยดานกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อและติดตามหนี้ สาเหตุเกิดจาก กระบวนการ

ใหสินเชื่อไมรัดกุม การใชบุคคลคํ้าประกัน การขาดขอมูลท่ีแทจริงในการวิเคราะหสินเชื่อ ขาดการตรวจ

ติดตามหนี้อยางจริงจัง ขาดระบบแจงเตือนและติดตามหนี้ท่ีทันสมัย และกระบวนการทางกฎหมายมี

ความลาชา 

     6.3 ปจจัยดานพนักงาน สาเหตุเกิดจาก ขาดทักษะการวิเคราะหและติดตามหนี้ ไมไดมี

การตรวจสอบรายไดท่ีแทจริงของผูขอสินเชื่อ ทําใหมีการจายสินเชื่อเกินรายได และพนักงานสินเชื่อตอง

ทําหนาท่ีหลายอยาง ทําใหมีพนักงานไมเพียงพอในการติดตามหนี้โครงการบุคลากรภาครัฐ 

     6.4 ปจจัยดานคุณสมบัติผูขอสินเชื่อ สาเหตุเกิดจาก ผูขอสินเชื่อมีหนี้สินหลายทาง ใช

สินเชื่อผิดวัตถุประสงค ขาดวินัยทางการเงิน เจตนาไมชําระหนี้ มีการโยกยาย ลาออก หมดสัญญาจาง 

โดยตนสังกัดไมแจงใหธนาคารทราบ ทําใหไมสามารถติดตามหนี้ได    

 ภาพท่ี 1 แสดงแผนผังกางปลาการวิเคราะหปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) โครงการ 

สินเชื่อบุคลากรภาครัฐ 
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 7. การวิเคราะหสภาพองคกรจากปจจัยภายในและภายนอก 

 ปจจัยภายใน พบวา ธนาคารมีจุดแข็ง คือ มีความม่ันคง มีความสัมพันธท่ีดีกับสวนงาน

ราชการ เขาถึงงาย มีสาขาในทุกอําเภอ มีอัตราดอกเบี้ยท่ีจูงใจ พนักงานใหบริการท่ีดี และการขยายฐาน

ลูกคาจากภาคการเกษตรสูภาครัฐ และมีจุดออน คือ พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหสินเชื่อไม

เพียงพอ พนักงานบางสวนยังขาดองคความรู ทักษะ ประสบการณในการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพ 

และมีการสับเปลี่ยนโยกยายบอยทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเครื่องมือไมทันตอ

การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และอัตรากําลังมีจํากัดไมเพียงพอตอการติดตามแกไขปญหาหนี้ 

 ปจจัยภายนอก พบวา ดานโอกาส ธนาคารไดรับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ สงผลดีตอการ

ขยายสินเชื่อและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการลูกคาเพ่ิมข้ึน มีเครือขายภาครัฐและเอกชน

ชวยสนับสนุน ดานอุปสรรค พบวา ภาระหนี้สินของลูกคาสูงข้ึน บุคลากรภาครัฐมีการโยกยายลาออกทํา

ใหการติดตามหนี้ไดคอนขางยาก และสถาบันการเงินอ่ืนมีระบบติดตามหนี้ท่ีทันสมัยและเขมงวดทําให

ลูกคาของธนาคารชําระหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืนกอน 

 แนวทางการแกไขปญหา 

 จากผลการตอบแบบสอบถามแบบสอบถามหัวขอแนวทางแกไขปญหาการลดหนี้ ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPLs) 6 แนวทาง โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยระดับความสําคัญ ไดแก 1) การอนุมัติ

สินเชื่อควรตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกูและผูคํ้าประกัน 2) มีกลุมพนักงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล

ลูกหนี้คางโดยเฉพาะ 3) ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสะดวกรวดเร็ว          4) 

ออกไปพบลูกหนี้เพ่ือรับฟงปญหา แนะนําชวยเหลือในการประนอมหนี้ 5) เพ่ิมทักษะใหพนักงานในการ

ติดตามทวงถามและเจรจากับลูกหนี้ และ 6) การขยายระยะเวลาชําระหนี้ 

 จากผลการวิเคราะหสภาพองคกรจากปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และผล

การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ รวมถึงการวิเคราะหแผนผังแสดงเหตุและผลหรือแผนผัง

กางปลา ผูศึกษาเห็นควรกําหนดแนวทางแกไขปญหา 3 แนวทาง ดังนี้   

 แนวทางเลือกท่ี 1 พัฒนาเครื่องมือ Credit Scoring ระบบงานท่ีมีการใหคะแนนกับลูกคาแต

ละรายท่ีมาขอสินเชื่อ และมีการประเมินผลเพ่ือจัดอันดับหรือเกรดของลูกคา ซ่ึงจะชวยวิเคราะหสินเชื่อ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได โดยการพัฒนาโปรแกรมชวยงานอยาง

งายไมซับซอน กําหนดงบประมาณพัฒนาโปรแกรมประมาณ 500,000 บาท  

 ขอดี คือ ใชวัดพฤติกรรมความตั้งใจในการชําระหนี้ของผูขอสินเชื่อและสามารถจําแนกกลุม

ของผูท่ีมีความเสี่ยงไดอยางชัดเจนเพ่ือใหธนาคารพิจารณาอนุมัติใหเงินกูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 ขอเสีย คือ ธนาคารอาจไมบังคับใชเครื่องมืออยางจริงจัง 

 แนวทางเลือกท่ี 2 จัดต้ังทีมงานมีท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการหนี้คางโดยเฉพาะครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี โดยกําหนดพนักงานบริหารจัดการหนี้ผูรับผิดชอบโครงการประจําจังหวัดละ 1 คน และพนักงาน

ผูรับผิดชอบสาขาละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 1,137 คน กําหนดงบประมาณการจัดอบรมพนักงานผูรับผิดชอบ

โครงการท้ังหมดท่ีสวนกลาง งบประมาณ 2,400,000 บาท (คาท่ีพักและอาหาร 1,700,000 บาท คา

เดินทาง 670,000 บาท และคาวิทยากร 30,000 บาท)  

 ขอดี คือ มีผูเชี่ยวชาญท่ีกํากับติดตามและแกไขปญหาหนี้คางในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการบริหาร

จัดการหนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาหนี้ NPLs และสามารถรองรับการขยายสินเชื่อของ

ธนาคารในอนาคตไดอยางครอบคลุม   

 ขอเสีย คือ เนื่องจากธนาคารมีสาขาเปนจํานวนมาก ครอบคลุมทุกอําเภอ ทําใหตองใช

อัตรากําลังจํานวนมาก และมีคาใชจายสูง     

 แนวทางเลือกท่ี 3 ออกไปพบลูกหนี้เพ่ือรับฟงปญหาพรอมใหคําแนะนําชวยเหลือในการ

ประนอมหนี้  โดยมีงบประมาณคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงและคาน้ํามัน เฉลี่ยปละประมาณ 80,000 บาท 

ขอดี คือ ไดทราบปญหา ไดสรางความสัมพันธท่ีดี ทําใหสามารถแกไขปญหาหนี้คางได 

 ขอเสีย คือ บุคลากรภาครัฐมีการโยกยาย ทําใหพบตัวไดยาก และพนักงานมีงานหลายดาน ทํา

ใหไมมีเวลาในการติดตาม 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาสาเหตุการเกิดการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได สินเชื่อบุคลากรภาครัฐ สามารถ

อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้  

1. ปจจัยท่ีสนับสนุนการกูยืมในโครงการสินเช่ือบุคลากรภาครัฐ  

ดานผลิตภัณฑและบริการ ไดแก การขอสินเชื่อบุคลากรภาครัฐใชบุคคลคํ้าประกัน การเขารับ

บริการท่ีสาขาไดอยางสะดวก และระยะเวลาอนุมัติรวดเร็ว สอดคลองกับการศึกษาของ ปยะมาศ หนอ

นาค (2558) ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการกูยืมเงิน ไดแก การไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน แตใชบุคคล

ในหนวยงานเดียวกันคํ้าประกันได ทําใหสะดวกและงายสําหรับการกูยืม ระยะเวลาในการอนุมัติเงินกูท่ี

รวดเร็ว ทําใหมีผูขอกูจํานวนมาก อาจทําใหพนักงานขาดการตรวจสอบคุณสมบัติและภาระหนี้สินอยาง

ละเอียด ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดหนี้คาง วงเงินสินเชื่อท่ีไดรับอนุมัติสูง ซ่ึงสงผลใหมีภาระหนี้สินสูงเกิน
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ความสามารถในการชําระหนี้ และโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐมีอัตราดอกเบี้ยของต่ํา ซ่ึงสอดคลอง

กับทฤษฎีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยตลาด (ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด, เทคโนโลยีการเงินในอุตสาหกรรม

บริการการเงิน, 2562) จากทฤษฎีเงินทุนใหกู (Loanable -Funds Theory of Interest) อัตราดอกเบี้ย

ถูกกําหนดโดยอุปสงคของเงินกูและอุปทานของเงินกูในขณะนั้น โดยอุปสงคของเงินกูเพ่ือการบริโภคท่ี

เกินจากรายไดของภาคครัวเรือนและเพ่ือใชในการลงทุนในดานตาง ๆ ของภาคธุรกิจ มีทิศทางตรงขาม

กับอัตราดอกเบี้ย จึงสงผลใหมีผูขอกูสินเชื่อบุคลากรภาครัฐเปนจํานวนมาก  

 2. สาเหตุของการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ในโครงการสินเช่ือบุคลากรภาครัฐ  

ดานพฤติกรรมของผูขอสินเชื่อ ไดแก ผูขอสินเชื่อมีคาใชจายมากกวารายได มีการโยกยายงาน 

เจตนาท่ีจะไมชําระหนี้ และนําเงินไปชําระหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืนกอน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ

พงษศักดิ์ กัลปยาณลาภ (2550) พบวา สาเหตุท่ีมีสวนทําใหผิดสัญญาชําระหนี้มากท่ีสุดคือ ดาน

ความสามารถในการชําระหนี้ โดยผูกูมีรายไดกับรายจายไมสมดุล ดานพฤติกรรมของลูกหนี้ โดยผูขอกูมี

ภาระหนี้สินหลายทาง 

ดานกระบวนการของธนาคาร ไดแก การกําหนดเปาหมายท่ีมุงเนนผลลัพธทําใหการอํานวย

สินเชื่อขาดการกลั่นกรองท่ีรัดกุม มีระดับความคิดเห็นสูงสุด สอดคลองกับการศึกษาของทับทิม แกววัน

นา (2558) โดยใชแผนผังกางปลาวิเคราะหปญหา พบวา สาเหตุดานกระบวนการ คือ ข้ันตอนการ

วิเคราะหสินเชื่อไมเปนไปตามหลักเกณฑจริงซ่ึงเกิดจากการเนนเปายอดสินเชื่อแตละสาขามากเกินไป  

3. แนวทางการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การอนุมัติ

สินเชื่อควรตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกู ผู คํ้าประกัน ตามแนวคิดหลักการวิเคราะหสินเชื่อของ 

กฤษฎา สังขมณี (2560) นโยบาย 6C's ประกอบดวย 1) คุณสมบัติผูขอสินเชื่อ (Character) 2) 

ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) 3) เงินทุน (Capital) มีมูลคาทรัพยสินมากกวาหนี้สินเกินครึ่ง

ของเงินท่ีใชในวัตถุประสงคนั้นๆ 4) หลักประกัน (Collateral) ท่ีมีความเสี่ยงต่ํา เชน เปนอสังหาริมทรัพย 

5) สภาพทางเศรษฐกิจ (Condition) และ 6) ประเทศท่ีติดตอดวย (Country) กรณี 

ผูขอสินเชื่อทําธุรกิจนําเขา สงออก สําหรับแนวทางการลดหนี้ NPLs รองลงมา คือ การมีกลุมพนักงานท่ี

ทําหนาท่ีกํากับดูแลลูกหนี้คางโดยเฉพาะ  

จากปจจัยผลกระทบดังกลาวจึงไดทําการวิเคราะหและเสนอแนวทางเลือกในการแกไขปญหา

การลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) โดยปจจัยท่ีใชในการพิจารณาแนวทางเลือก ประกอบดวย  

1. สามารถแกปญหาไดทันทวงที  
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2. มีความเปนไปไดในการแกไขปญหา  

3. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  

4. งบประมาณในการดําเนินงาน  

5. สามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว 

 จากปจจัยท่ีใชในการพิจารณาเลือกแนวทางแกปญหา พบวา แนวทางเลือกท่ี 2 คือ การจัดตั้ง

ทีมงานท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการหนี้คางโดยเฉพาะครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไดคะแนนสูงสุด 4 คะแนน สวน

แนวทางท่ี 1 และ 3 ไดคะแนนเทากันท่ี 3.8 คะแนน เนื่องจากปจจุบันโครงการนี้ไดมีการระงับการให

สินเชื่อ เพ่ือแกไขปญหาหนี้คางใหเปนปกติกอน ดังนั้น จึงควรจัดตั้งทีมงานท่ีดูแลโดยเฉพาะ เพ่ือบริหาร

จดการหนี้อยางจริงจังและทันทวงที ทําใหลดปญหาหนี้ NPLs จึงเห็นวาควรเลือกเปนแนวทางในการ

แกไขปญหาเปนอันดับแรก  

แนวทางการแกไขประกอบดวยขอดีและขอเสีย ดังนี้   

 ขอดี คือ มีผูเชี่ยวชาญท่ีกํากับติดตามและแกไขปญหาหนี้คางในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการบริหารจัดการ

หนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาหนี้ NPLs  และแกไขปญหาไดในระยะยาว และสามารถรองรับ

การขยายสินเชื่อของธนาคารไดอนาคต 

 ขอเสีย คือ เนื่องจากธนาคารมีสาขาเปนจํานวนมาก ครอบคลุมทุกอําเภอ ทําใหตองใช

อัตรากําลังจํานวนมาก และมีคาใชจายสูง  

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

 การกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาหนี้ NPLs ในโครงการสินเชื่อ

บุคลากรภาครัฐ จากแนวทางเลือกแกไขปญหาดวยการจัดต้ังทีมงานท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการหนี้คาง

โดยเฉพาะครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ คือ หนี้ NPLs โครงการสินเชื่อบุคลากร

ภาครัฐลดลง 30% ภายในระยะเวลา 12 เดือน ดวยงบประมาณในการดําเนินงาน 2,400,000 บาท 
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 แผนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ป 2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 รวมรวมขอมลู                         

2 กําหนดขอบเขตงาน                         

3 กําหนดพนักงาน

ผูรับผิดชอบ 
                        

4 จัดอบรมพนักงาน                          

5 กําหนดและแจง 

วิธีปฏิบัต ิ
                        

6 ติดตามหน้ีคาง 

อยางเรงดวน  
                        

 

 ข้ันตอนท่ี 1 รวมรวมขอมูลและจํานวนลูกหนี้ NPLs โครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐในแตละ

จังหวัด ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนมกราคม 2563 

 ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดขอบเขตการบริหารจัดการหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ระยะเวลา

ดําเนินโครงการ เดือนกุมภาพันธ 2563 

 ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดพนักงานประจําจังหวัดและสาขาเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ

จัดการหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนมีนาคม 2563 

 ข้ันตอนท่ี 4 จัดอบรมพนักงานท่ีรับผิดชอบโครงการท้ังหมดพรอมซักซอมแนวทางการดําเนิน

โครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนเมษายน 2563 

 ข้ันตอนท่ี 5 สวนกลางกําหนดวิธีปฏิบัติและแจงไปยังผูรับผิดชอบโครงการระดับจังหวัดและ

สาขา ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม 2563 

 ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการติดตามหนี้คางอยางเรงดวน ใหเปนไปตามตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2563  

 ระยะเวลาเริ่มตนโครงการ เดือนมกราคม 2563  

 ผูรับผิดชอบโครงการ สวนงานบริหารจัดการหนี้   
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งบประมาณโครงการ 2,400,000  บาท 

แผนสํารอง 

 กรณีแนวทางเลือก การจัดต้ังทีมงานท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการหนี้คาง ไมสามารถดําเนินการได 

ผูศึกษาจึงเสนอแนวทางเลือกอ่ืนหรือแผนสํารอง ดังนี้  

 1) จางบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกในการติดตามหนี้ เพ่ือลดคาใชจาย รวมถึงลดภาระในการ

ลงทุนและการบริหารจัดการ ซ่ึงแผนดังกลาวอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บหนี้ไมไดตามเปาหมาย 

และเรื่องการรั่วไหลของขอมูลท่ีสําคัญ ธนาคารจึงตองพิจารณาคัดเลือกบริษัทท่ีมีความนาเชื่อถือ 

 2) พนักงานสินเชื่อประจําสาขา วางแผนการออกไปพบตัวลูกหนี้เพ่ือเจรจา รับฟงปญหาพรอม

ใหคําแนะนําชวยเหลือในการประนอมหนี้ ซ่ึงแผนนี้อาจมีความเสี่ยงท่ีสําคัญ คือ ไมพบตัวลูกหนี้เนื่องจาก

มีการโยกยาย ลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้ การถูกรองเรียนหรือถูกฟองดําเนินคดีจากการทวงถามหนี้ท่ีไม

เปนไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ ธนาคารจึงควรมีแผนจัดการความเสี่ยง โดยติดตอหนวยงาน

ตนสังกัดชวยดําเนินการติดตาม สวนกรณีไมชําระหนี้ ใหทําตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร คือ เรงรัดผูคํ้า 

เรียกคืนเงินกู และดําเนินคดี 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

สินเชื่อบุคลากรภาครัฐของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดแกปจจัยภายนอก ปจจัย

ภายในธนาคาร และปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคล จึงมีขอเสนอแนะตอธนาคารเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

แกไข ดังนี้ 

 1. สินเชื่อบุคลากรรัฐ เปนสินเชื่อท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายเงินทุนใหแกประชาชนฐานราก 

ชวยกระตุนเศรษฐกิจ แตการสนับสนุนเงินทุนเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยแกปญหา แตอาจสราง

ปญหาหนี้คางชําระใหกับธนาคารเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรจะมีการสงเสริมความรูในการสรางรายได สราง

อาชีพพรอมท้ังสรางวินัยทางการเงินท่ีถูกตองใหกับลูกหนี้เพ่ือเปนการแกปญหาท่ียั่งยืน 

 2. การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ควรใชความระมัดระวังในการอนุมัติ พรอมท้ังมีข้ันตอนการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับผู ผูคํ้าประกัน และการพิจารณาถึงวงเงินอนุมัติท่ีเหมาะสมกับรายไดและ

ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา 

 3. ธนาคารควรมีการจัดอบรมพนักงานใหมีความชํานาญดานการวิเคราะหสินเชื่อ เทคนิคในการ

ติดตามหนี้ และทักษะการเจรจากับลูกหนี้  
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ขอจํากัดในการศึกษา 

 เนื่องดวยผูศึกษาปฏิบัติงานอยูสวนกลาง ไมมีขอมูลรายบุคคลของลูกหนี้ อีกท้ัง ลูกหนี้บุคลากร

ภาครัฐมีการโยกยาย ลาออก รวมถึงหมดสัญญาโครงการ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการติดตอขอขอมูล

จากลูกหนี้ NPLs โดยตรง จึงอาจทําใหยังไมทราบถึงปญหาการเกิดหนี้คางท่ีมาจากตัวลูกหนี้ไดอยางแน

ชัด ดังนั้น การศึกษาแนวทางแกไขปญหาครั้งนี้จึงมุงเนนไปท่ีการบริหารจัดการหนี้คางของธนาคาร 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 ควรมีการศึกษาขอมูลของลูกหนี้ NPLs โดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือศึกษา

ขอมูล พฤติกรรมของลูกหนี้ และสาเหตุท่ีลูกหนี้คางชําระ เพ่ือสามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไปปรับใชให 

เหมาะสมกับลูกคามากยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

         การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ใหความรูและคําปรึกษาท่ีมี

ประโยชนตอการศึกษา รวมถึงตรวจตราและแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ตลอดจนใหกําลังใจในการ

ทําการศึกษาคนควาอิสระ ขอบพระคุณคณาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีไดให

ความรู ขอขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีใหคําแนะนําชวยเหลือประสานงานดานตาง ๆ เปนอยางดียิ่งตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษา ขอขอบคุณพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ท่ีให

ความอนุเคราะหขอมูลและใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้  และขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษา

ทุกทาน ท่ีคอยสนับสนุนใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้จนสําเร็จ

ลุลวงไปได 

    

เอกสารอางอิง 

กฤษฎา สังขมณี. (2560). การจัดการสินเชื่อ กรุงเทพฯ : ฝายธุรกิจมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา  

        มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 83-85. 

ทับทิม แกววันนา. (2558). แนวทาง ในการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ บมจ.   

        ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขต มหาสารคาม. รายงานการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  

        วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร. รายงานกิจการประจาํป [ออนไลน]. สืบคนจาก :   



 

601 
 

        http://www.baac.or.th 

ประสิทธิ์ มะหะหมัด. (2562). ทฤษฎีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยตลาดและโครงสรางของอัตราดอกเบี้ย.  

       เทคโนโลยีการเงินในอุตสาหกรรมบริการการเงิน. เอกสารประกอบการเรียน มหาวิทยาลัย 

       หอการคาไทย. 10-12. 

ปยะมาศ หนอนาค. (2558). ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อสวัสดิการขาราชการตํารวจ 

        ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย. การศึกษาคนควาอิสระปริญญามหาบัญฑิต คณะบริหารธุรกิจ    

        มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

พงษศักดิ์ กัลยาณลาภ. (2550). การแกปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของ บมจ.   

        ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป  

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
 



 

602 
 

แนวทางการแกไขปญหาหนี้คางชําระของสินเช่ือ  กรณีศึกษา  
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ดํารงศักดิ์  ชวยนา0
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Dumrongsak Chuayna1 

 

บทคัดยอ 

 ปบัญชี 2562  พบวาอัตราสวน  NPLs / Loan  มีแนวโนมสูงข้ึน  เนื่องจากคุณภาพของสินเชื่อ

ต่ําลง ลูกคาเลิกประกอบอาชีพ มีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ  ประกอบกับเกษตรกรประสบปญหาภัย

ธรรมชาติ ผลผลิตและราคาตกต่ํา  ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการขายผลผลิตลดลง ทําใหมีรายไดเหลือ

ไมเพียงพอในการชําระหนี้  วัตถุประสงคของการศึกษาและคนควานี ้เพ่ือหาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหหนี้

เกิดคางชําระของลูกคาและเปนหนี้ NPLs ของลูกคาในธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน เพ่ือหาแนวทาง

และกําหนดวิธีการแนวทางการบริหารงานสินเชื่อและการบริหารจัดการหนี้   ในการแกปญหาและลดหนี้

คางชําระ  จากการศึกษา พบวา การวิเคราะหขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากลูกคา จํานวน  250 

กลุมตัวอยาง และ ผลการจัดเวทีโดยใชกระบวนการกลุมของพนักงานสังกัด สาขาบางปะหัน  จํานวน  

17  ราย พบสาเหตุและปญหา คือ ปญหาดานการบริหารงานสินเชื่อและบริหารจัดการหนี้ของลูกคา  

ปญหาของลูกคาไมสามารถสงชําระหนี้ไดตามงวดท่ีกําหนดใหชําระหนี้  จึงมีแนวทางแกไข คือ ทบทวน

ขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปนปจจุบัน และกําหนดเครื่องมือบริหารสินเชื่อและจัดการหนี้ให

เหมาะสมกับตัวลูกคา 

   

คําสําคัญ:  แนวทางการแกปญหา, หนี้คางชําระ,  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

บางปะหัน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: dumrongsak1701@gmail.com 
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Abstract 

 In fiscal year 2562, Appear in ratio NPLs/Loan. Upward trend because loan quality 

has lowward.  By the way customer is cancle they occupation and upward trend and 

more. The farmers they was natural disaster products has a lowprice that why farmers 

have drop off productivity and low income that make income not enough for pay loan.  

Purpose of the objective such as to find the cause of problem make customers have a 

debt and NPLs for approach to outstanding debt manage and loan manage how to 

solution and make debt to decrease. From case study information analysis from 

customers questionnaire have 250 groups and the result by Focus Group processed from 

17 employees of Bang Pahan Branch : have a problem and cause is outstanding debt and 

loan manage. Baac Bang Pahan Branch decided to recheck customer information and 

prescription tools for manage loan and debt has deserve to customer. That problem 

have to re-check information customer has fact and the key thing real information 

customer is easier to manage can prescription tools for manage loan and debt.  

 

Keywords: Problem solving,  Overdue debt,   Bank for Agriculture and Agriculture 

Cooperatives, Bang Pahan Branch 

 

บทนํา 

   ปบัญชี 2562 ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ขอมูล ณ สิ้นปบัญชี 31  มีนาคม  2562)   มีพนักงานงานสังกัด ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  

จํานวน  17  คน เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 17  

ตําบล  มีลูกคาดานสินเชื่อ จํานวนรวม  2,361 คน  สินเชื่อรวม จํานวน 760  ลานบาท สินเชื่อท่ีไม

กอใหเกิดรายไดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากข้ึน จากผลการบริหารคุณภาพหนี้ยอนหลัง  4  ป  ดังรูปภาพ 

รายการ 
ป 

2558 32.39 2560 2561 2562 

NPLs / Loan 18.00 769.10 37.65 32.39 32.78 

Loan (ลานบาท) 753.85 785.58 758.14 769.10 760.80 
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 และในปบัญชี 2562 ณ ขอมูล 30 มิถุนายน 2562 ปรากฏวาอัตราสวน  NPLs / Loan ของ

ธนาคารธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  มีแนวโนมสูงข้ึนเนื่องจากคุณภาพของสินเชื่อต่ําลง   ในขณะท่ีการ

เติบโตสินเชื่อระหวางปเพ่ิมข้ึนในอัตราสวนท่ีลดลง เนื่องจากลูกคาเลิกประกอบอาชีพ  และมีการขาย

ท่ีดินทํากินมาชําระหนี้ธนาคารเพ่ิมข้ึน และมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ  ประกอบกับเกษตรกรประสบปญหา

ภัยธรรมชาติ ผลผลิตและราคาตกต่ํา  ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการขายผลผลิตลดลง ทําใหมีรายได

เหลือไมเพียงพอในการชําระหนี้ เพ่ือหาแนวทางแกปญหาดังกลาว จึงทําการศึกษาคนควาเรื่อง “ แนว

ทางการแกไขปญหาหนี้คางชําระของสินเชื่อ ท่ีสงผลทําใหสาขาขาดทุน กรณีศึกษา ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา

บางปะหัน ” เพ่ือหาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหหนี้เกิดคางชําระของลูกคาและเปนหนี้   NPLs ของลูกคา

ในธนาคาร  ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน ท่ีสงผลกระทบตอการขาดทุนของผลประกอบการจากการ

ดําเนินงานสาขา และเพ่ือหาแนวทาง และกําหนดวิธีการแนวทางการบริหารงานสินเชื่อและการบริหาร

จัดการหนี้   ในการแกปญหาและลดหนี้คางชําระ ท่ีสงผลใหเกิดการขาดทุนของผลประกอบการจากการ

ดําเนินงานสาขา   

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1. ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Motivation) 

 สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2550, หนา 84) กลาววา จุดเนนหรือหลักสําคัญ 

ของเรื่องการจูงใจนั้นอยูท่ีความสามารถในการตอบสนองความตองการ หรือทําใหเกิดความพึงพอใจอัน 

อาจถือวาเปนสิ่งลอใจและสิ่งจูงใจ (Incentive) ซ่ึงจะกลายเปนเปาหมาย (Goal) ท่ีบุคคลแสวงหาใน

องคการ สิ่งจูงใจหรือเปาหมายนี้อาจเปนสิ่งจูงใจ ทางบวก (Positive) เชน การยกยองชมเชย การยอมรับ 

การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การเพ่ิมเงินเดือน  

   สุพัตรา สุภาพ (2551, หนา 125-126 อางถึงใน ชาญเดช วีรกุล, 2552, หนา 6) กลาวถึง 

ประโยชนของแรงจูงใจไว คือ เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแตละบุคคลในองคการ เปนการ

สรางพลังรวมรวมกันของกลุม  สงเสริมและเสริมสรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ เปนการสรางพลังดวย

ความสามัคคี  สรางขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

 2. ทฤษฎีทางการตลาดตามแนวคิดของ  BCG Growth-Share Matrix ท่ีพัฒนา โดย 

Boston Consulting Group    

 Boston Consulting Group, (2560) ไดใหแนวคิดวา นักกลยุทธใช BCG Growth-Share 

Matrix ท่ีพัฒนา โดย Boston Consulting Group เพ่ือตรวจดูตําแหนงการแขงขัน (competitive 

position) ของบริษัทเพ่ือใชวิเคราะหวาตลาดสินคานั้นๆ มีความนาสนใจมีความนาสนใจมากนอย
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เพียงใดโดยใชเกณฑในการพิจารณา 2 เกณฑ คือ 1) สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Share) ซ่ึงเปนการ

เปรียบเทียบกับคูแขงวาสวนแบงตลาดของผลิตภัณฑของบริษัทเปนก่ีเทาเม่ือเทียบกับคูแขงท่ีสําคัญ 2) 

ความนาสนใจของตลาด (Growth) หรืออัตราการเติบโตของตลาดสินคา โดยวัดอัตราการขยายตัวของ

ตลาดสินคาท้ังตลาด 

 3. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด  7 อยาง หรือ Marketing Mix 7P's   

    ศาสตราจารย ฟลลิป ค็อตเลอร (Philip Kotler) กูรูดานการตลาดชั้นนําของโลก ไดใหแนวคิด

สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) จําเปนจะตองใชสวนประสม

การตลาด  (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P's  ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย 1.  

ดานผลิตภัณฑ (Product)  2. ดานราคา (Price) 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  4. ดานการ

สงเสริม (Promotions)  5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 6. ดานกายภาพและการ

นําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 7.  ดานกระบวนการ (Process)  

 4. งานวิจัยหลักการบริหารสินเช่ือ 

 พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล, (2552) หลักสําคัญในการบริหารสินเชื่อของสถาบันการเงิน ในการ

ประเมินเครดิตของผูขอสินเชื่อ ซ่ึง 5Cs ท่ีวานี้ประกอบดวย 1.  คุณลักษณะหรือวินัยในการใชและการ

ชําระสินเชื่อในอดีต (Character)  2.  ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) ความสามารถในการ

ชําระหนี้เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพิจารณาใหสินเชื่อ 3.  เงินทุนหรือหลักทรัพย (Capital) 4.  

ภาวการณ (Conditions) คือ ปจจัยท่ีเปนเง่ือนไขอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอรายได 5. หลักประกัน 

(Collateral) คือ หลักทรัพยคํ้าประกันท่ีเปนทรัพยสินซ่ึงผูกูจะนํามาเปนหลักประกันไวกับธนาคาร  

 5. ภาระหนี้สินและสาเหตุของการคางชําระหนี้ของเกษตรกร 

 ศัสตราวุธ วงศราษฎร (2551) ไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ มูลเหตุการคางชําระหนี้กลาวไววา การ

คางชําระหนี้ของลูกหนี้เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยากในการดําเนินงานของธนาคาร คือ  1.  เกิดจากปจจัย

ภายนอก ไดแก ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได หากปจจัยดังกลาวเปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอตัว

ลูกหนี้ได ไดแก  ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล คานิยมและเทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  2. เกิดจากปจจัย

ภายใน ซ่ึงสวนใหญเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคาร และสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได ไดแก 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ระบบการติดตามละการควบคุมของธนาคาร 3. เกิดจากตัวลูกหนี้ 

ไดแก การท่ีลูกหนี้นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการกูยืม การยายถ่ินท่ีอยู ลูกหนี้เจตนาไมจายชําระ

หนี้หรือนําเงินไปชําระหนี้ภายนอกกอน 

วิธีการศึกษา 
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 ในการศึกษาคนควาเรื่อง “ แนวทางการแกไขปญหาหนี้คางชําระของสินเชื่อ  กรณีศึกษา

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  ” ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการและ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยซ่ึงจะ

ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. กลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการ คนควาอิสระครั้งนี้ คือ ลูกคากลุมเปาหมายท่ีมาใชบริการดานสินเชื่อของ

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  จํานวน 650 ราย ผูศึกษาใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการคํานวณหาขนาด

ตัวอยาง โดยการใชสูตรของ Taro Yamane   ดังนี้ 

   n =  N  

           1 + Ne2   

 เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได กําหนดใหมีคา=0.05 

   N = จํานวนประชากรท่ีใชในการศึกษา 

 แทนคาจํานวนประชากรในสูตร 

   n =        650  

      1 + ( 650 * (0.05)2) 

   n =       650    

          2.625 

   n =      247.61 

การสุมตัวอยาง  ดังนั้น ตัวอยางท่ีไดใชในการศึกษาครั้งนี้ จึงเทากับหรือประมาณ  250 ตัวอยาง และซ่ึง

ผูศึกษาจะทําการสุมตัวอยางอยางงาย จากจํานวนลูกคาท้ังหมดของธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา 

บางปะหัน  เทากับ  650 คน  (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2562  :  เว็บไซต  ระบบ

การบริหารงานหลัก ระบบอินเทอรเน็ตธนาคาร)  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 2.1 แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สรางข้ึนมา โดยการศึกษาจาก 

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของใชแบบสอบถาม 1 ชุด แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของ ลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีธนาคาร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ   อาชีพ   สาเหตุหรือปญหาท่ีทําใหไมสามารถสงชําระหนี้ธนาคารได
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ตามกําหนด  ความตองการการชวยเหลือของลูกคาเม่ือไมสามารถสงชําระหนี้ไดกําหนด  ซ่ึงเปนสอบถาม

แบบตรวจรายการ (Check list) การวิเคราะหขอมูล มีการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดวยความถ่ีและ

รอยละ 

 สวนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือสงผลตอการไมสามารถสงชําระหนี้ของ

ลูกคา ไดตามกําหนดงวดชําระหนี้ ของลูกคา  การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน   กรณีศึกษาประกอบดวย ปจจัยดานผูกู  ไดแก ดานรายได  ดานภาระคาใชจายใน

ครัวเรือน  ดานปญหาเรื่องสวนตัวในการดํารงชีวิต  ปญหาภาระหนี้สินภายนอก ปจจัยดานผูใหกู 

(ธนาคาร) คุณภาพการใหบริการสินเชื่อธุรกิจ  ไดแก ดานกระบวนการใหบริการท่ีเปนรูปธรรม ดานการ

สื่อสาร ประชาสัมพันธชี้แจง  ความนาเชื่อถือ  

 สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในการเลือกใชบริการสินเชื่อ 

และการบริการดานอ่ืน ท่ีสงผลกระทบตอความตองการของลูกคา  เปนคําถามแบบเปด (Open ended 

Question) การวิเคราะหขอมูล มีการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล  ดวยความถ่ีและรอยละ 

   2.2  เทคนิคกระบวนการกลุม (Focus group)   มีการกําหนดข้ันตอนในการออกแบบ

การศึกษาการใชกระบวนการกลุม (Focus group) จํานวน  17  ราย  ประกอบดวย พนักงานระดับ

หัวหนาสวนงาน  จํานวน 5  ราย รวมกับ พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน 

จํานวน 17 ราย  โดยกําหนดวัตถุประสงค ประเด็นคําถาม คัดเลือกกลุมเปาหมาย และดําเนินการจัดเวที

โดยใชกระบวนการกลุม แลวจึงสรุปขอมูลท่ีไดจากการใชกระบวนการกลุมเพ่ือจําแนกใหอยูในขอบเขต

และครอบคลุมในประเด็นท่ีกําหนด เพ่ือใชตอบวัตถุประสงคของการศึกษาประกอบดวย  เนื่องจาก ผูให

ขอมูลในการศึกษาในกลุมนี้ ถือเปนสวนสําคัญในเรื่องการกําหนดแนวทางการและคัดเลือกวิธีการ และ

การตัดสินใจในการเลือกแนวทางหรือกระบวนการในการชวยเหลือการบริหารงานสินเชื่อและการบริหาร

จัดการหนี้โดยตรง 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

 3.1.1 การสํารวจเอกสาร จากการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัย จากหนังสือ ตํารา 

เอกสาร ผลงานวิจัย ซ่ึงสามารถคนควาไดจากแหลงตางๆ เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม แลวนําเสนอ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ แกไขปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ กอนท่ีจะทําการสํารวจ

ภาคสนามตอไป 
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  3.1.2 การสํารวจภาคสนาม นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไปแจกใหแกลูกคาธนาคาร ธ.ก.ส.  

สาขาบางบางปะหัน   จํานวน 250  คน   ในชวงเดือน กันยายน 2562  –  ตุลาคม 2562       

 3.1.3 เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนครบทุกชุดแลว ผูศึกษาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ

ขอมูลท้ัง 3 สวน ของแบบสอบถามและนําไปวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปตอไป 

 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกระบวนการกลุม 

    3.2.1 การจัดกลุมยอยท่ีสอดคลองกับลักษณะหรือรูปแบบหัวขอท่ีทําการศึกษา 

    3.2.2 ดําเนินการสนทนากลุม (Focus group) ในประเด็นท่ีกําหนด 

    3.2.3 บันทึกรายละเอียดท่ีสําคัญ โดยการจดบันทึก การบันทึกเสียง และสังเกตลักษณะ        

พฤติกรรมของผูรวมการสนทนากลุม 

   3.2.4 จัดทําสรุปการสนทนา ในรายละเอียดท่ีสําคัญโดยเฉพาะลักษณะขอมูลท่ีเกิดข้ึนซํ้าจากบท

สนทนา และแนวคิดท่ีสอดคลองหรือแตกตางกันระหวางการสนทนากลุม 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เม่ือไดขอมูลและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถามท่ีไดในการ คนควาอิสระครั้งนี้ ผูศึกษาจะทําการรวบรวมขอมูล แลวจัดหมวดหมูของขอมูล

และนําไปประมวลผลดวย เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software)   

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ 

    1.  คาเฉลี่ย (Mean) X   เพ่ือใหแปลความหมายของขอมูลตางๆ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation  : S.D) 

         4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ   โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาท่ีไดจาก

กระบวนการกลุม (Focus group) ดังนี้ 

   1. จัดระเบียบขอมูลในรูปแบบของการบันทึกเปนคําพูด นํามาถอดเทป และพิมพบันทึกสรุป

ใจความการสนทนากลุม 

    2. พัฒนาขอมูลเพ่ือใหไดแนวทางโดยการนําเสนอและแสดงขอมูลในเชิงพรรณนาซ่ึงมาจากการ

กลั่นกรองความคิดและหาความสัมพันธเชื่อมโยงขอมูลท่ีถูกตองและตรงประเด็นตามกรอบแนวคิด 

    3. สรุปขอมูลเปนหมวดหมูเพ่ือจําแนกใหอยูในขอบเขตและคลอบคลุมในประเด็นท่ีกําหนดเพ่ือ

ตอบวัตถุประสงคของการศึกษา 

    4. จัดทําขอเสนอเชิงทฤษฎีท่ีไดจากการจัดกระบวนการกลุม 

ผลการศึกษา  
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 1. ผลการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

 จากผลการศึกษาลูกคาของธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  (จากกลุมตัวอยาง)  ขอมูลปจจัย

สวนบุคคล  สวนใหญเปน เพศชายรอยละ 56.80  และเพศหญิงรอยละ 43.20  อายุ  สวนใหญมากกวา 

60 ป รอยละ 33.60  รองลงมา อายุ 51-60 ป รอยละ 33.60   ระดับการศึกษา สวนใหญอยูระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา รอยละ 54.50  รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.  ท่ีรอยละ 

29.20  สถานภาพ สวนใหญ สถานะภาพ สมรส รอยละ 51.60  รองลงมา  สมรสไมจดทะเบียน  รอยละ 

15.60  อาชีพ สวนใหญ เกษตร/ทําสวน / ทําไร รอยละ 76.40  รอลงลงมา เจาของธุรกิจ/คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว รอยละ 12.40  รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญ 10,000 -  20,000 บาท  รอยละ 41.20  

รองลงมา คือรายได  20,001  -  30,000 บาท   รอยละ 24.80   คาใชจายในครัวเรือนของลูกคาเฉลี่ย

ตอเดือน สวนใหญ ประมาณ 10,000 – 20,000  บาท  รอยละ  55.60  รองลงมา  20,001 -  30,000  

บาท  รอยละ  19.20 ดานการใหมาใชบริการ  ลูกคามาใชบริการธุรกรรม สวนใหญ  มาใชบริการ ดาน

ฝากเงิน/ถอนเงิน รอยละ 69.20  รองลงมาใชบริการดานสินเชื่อ รอยละ  68.40   ประเภทเงินกูยืมท่ีขอ

สินเชื่อ เปนเงินกูเพ่ือคาใชจายหมุนเวียน รอยละ 64.00  และเปนเงินกูเพ่ือเปนคาลงทุน รอยละ 36.00   

หลักประกันท่ีนํามาเสนอคํ้าประกันเงินกูกับธนาคาร สวนใหญ เปนบุคคลคํ้าประกันเงินกู รอยละ  58.92  

รองลงมา ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง รอยละ  23.65  วัตถุประสงคการขอกูของลูกคา  สวนใหญ ทําการ

เกษตรกรรม รอยละ 52.80  รองลงมา เพ่ือทําธุรกิจนอกภาคการเกษตร รอยละ  12.80  ดานสถานะหนี้

ของลูกคา ท่ีมีอยูกับธนาคาร สวนใหญ สถานะมีหนี้คางมากกวา  3  เดือน รอยละ  35.60  รองลงมา 

สถานะหนี้ปกติ รอยละ  22.40  จํานวนหนี้คางชําระ  สวนใหญท่ีคาง จํานวนเงินหนี้คาง 10,001  -  

30,000 บาท รอยละ 38.80  รองลงมา จํานวนเงินท่ีคาง 30,001 -  50,000  บาท  รอยละ  23.60  

ดานสุมสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหลูกคา ไมสามารถนําเงินมาสงชําระหนี้ไดตามกําหนด สวนใหญ มีคาใชจาย

ในครัวเรือนสูง  รอยละ 32.00  รองลงมา  ธุรกิจของลูกคาไมสามารถดําเนินงานอยางตอเนื่องได  รอย

ละ  26.80  และถัดมา การกําหนดงวดชําระหนี้ของสัญญาไมตรงกับกระแสเงินสดรายรับของลูกคา รอย

ละ 16.40  ความตองการของลูกคาท่ีจะตองใหธนาคารชวยเหลือ ในกรณีท่ีลูกคาไมสามารถสงชําระหนี้

ไดตามกําหนด  สวนใหญ ลูกคาอยากใหธนาคารชวยเหลือวิเคราะหเงินกูท่ีไดรับเหมาะสมกับความ

ตองการของลูกคา ขยายระยะเวลาชําระหนี้ออกไปใหเหมาะสม  รอยละ 27.60   รองลงมา ลูกคาอยาก

ใหธนาคารชวยเหลือในเรื่องการกําหนดงวดชําระหนี้ของสัญญาตรงกับกระแสเงินสด รอยละ  23.60  

และถัดมา ลูกคาอยากใหธนาคารชวยเหลือเรื่องขยายเวลาชําระหนี้ใหเหมาะสม รอยละ  20.00    
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 2. สวนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือสงผลตอการไมสามารถสงชําระหนี้

ของลูกคา ไดตามกําหนดงวดชําระหนี้ ของลูกคาธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  การวิเคราะหขอมูล

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

หรือสงผลตอการไมสามารถสงชําระหนี้ของลูกคา ไดตามกําหนดงวดชําระหนี้ ของลูกคาธนาคาร ธ.ก.ส. 

สาขาบางปะหัน   

ปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาหนี้คางชําระ   
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 

และไมสามารถสงชําระหนี้ไดตามกําหนดของลูกคา       

  ปจจัยดานผูกู 2.34 0.19   

 รายไดลดลง 4.52 0.51 มากท่ีสุด 

  ภาระคาใชจายในครอบครัวสูงข้ึน 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

 วางงาน / ออกจากงาน 1.76 0.43 นอย 

  มีปญหากับผูกูรวม 1.67 0.76 นอย 

 หยารางกับคูสมรส 1.43 0.70 นอยท่ีสุด 

  ถาผูกูหรือผูกูรวมเสียชีวิต 1.46 0.75 ปานกลาง 

 เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลในครอบครัว 1.07 0.26 นอยท่ีสุด 

  ใชเงินกูไมตรงกับวัตถุประสงคของการกู 1.64 0.87 นอย 

 มีภาระหนี้สินมากกวา  1  แหง 2.64 0.85 ปานกลาง 

  จํานวนเงินงวดสงชําระมีการปรับเพ่ิมสูงข้ึน 1.30 0.46 นอยท่ีสุด 

 ไมทราบวิธีการชําระคืนเงินกู 3.64 0.60 มาก 

 ปจจัยดานผูใหกู (ธนาคาร) 4.21 0.07  
  ธนาคารไมไดชี้แจงรายละเอียดในการชําระคืนเงินกู 4.28 0.87 มากท่ีสุด 

  ธนาคารมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 4.00 0.90 ปานกลาง 
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 จากตาราง  พบวาลูกคาของธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  (จากกลุมตัวอยาง) มีความคิดเห็น   

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือสงผลตอการไมสามารถสงชําระหนี้ของลูกคา ไดตามกําหนดงวดชําระหนี้ ของ

ลูกคา ดานปจจัยดานผูใหกู หรือกระบวนการของธนาคาร ระดับมากท่ีสุด   (�̅�𝑥 =  4.21)    ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม ระดับมาก  (�̅�𝑥 =  3.98)  ดานปจจัยของผูกู หรือ ลูกคา  ระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 =  2.34) 

 3. ผลการจัดเวทีโดยใชกระบวนการกลุม (Focus Group) 

 จากการศึกษาการใชกระบวนการกลุม (Focus group) รวมจํานวน  17  ราย  ประกอบดวย 

พนักงานระดับหัวหนาสวนงาน  จํานวน 5  ราย รวมกับ พนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 12 ราย  จัด

ข้ึนท่ี ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน  ในวันท่ี 25 กันยายน 2562   สรุปประเด็นกลุมยอย  แนวทางการ

แกไขปญหาหนี้คางชําระของสินเชื่อ ท่ีสงผลทําใหสาขาขาดทุน  กรณีศึกษา ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะ

หัน   

ประเด็นคําถาม สรุปประเด็นท่ีไดจากกระบวนการกลุม 

1.สภาพการผลติ หรือธุรกิจของ

ลูกคากับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

มีผลตอการสงชําหน้ีลูกคาหรือไม 

-  การผลิตในสภาวะปจจุบันผูประกอบการแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีภาวะ

เศรษฐกิจ ปจจุบันไมคอยดี ลูกคาชะลอการลงทุนหรือบริโภค ทําใหมีผลกระทบการ

คาขายสงผลตอรายไดท่ีลดลง 

- เมื่อลงทุนธุรกิจไปแลว ผลของรายไดหรือกระแสดเงินสดไมเพียงพอตอการชําระหน้ีของ

ลูกคา 

2. ปญหาอุปสรรคในการใหบริการ

สินเช่ือของ ธ.ก.ส. สาขาบางปะหนั 

ท่ีสงผลตอผลการดาํเนินงานสาขา 

- ปญหาลูกคาคางชําระหน้ี ทําใหเกิดการสาํรองคาใชจาย และหน้ี NPLs 

- การวิเคราะหแผนธุรกิจของลูกคาเพ่ือพิจารณาสินเช่ือไมเหมาะสมกับแหลงท่ีมาของ

รายได และไมสามารถทําใหลูกคาสงเงินกูไดตามกําหนดเวลาท่ีกําหนด 

  ธนาคารไมสามารถติดตอกับลูกคาผูกูได 4.46 0.76 มากท่ีสุด 

  ธนาคารมีนโยบายผอนปรนในการชําระคืนเงินกู 4.09 0.89 ปานกลาง 

 ปจจัยดานสภาพแวดลอม 3.98 0.07  
  สภาพเศรษฐกิจไมดี 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

 สินคาอุปโภค บริโภคราคาสูงข้ึน 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

  น้ํามันราคาแพงข้ึน 2.07 0.61 นอย 

  อัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงข้ึน 4.34 0.47 มาก 

  เกิดภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง พายุ น้ําทวม 4.26 0.44 มากท่ีสุด 
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- การช้ีแจงและใหขอมูลกับลูกคาไมครบถวนเทาท่ีควร 

3. ความรูเก่ียวกับผลติภณัฑสินเช่ือ 

และแนวทางการสงชําระหน้ีท่ี

ชัดเจน มีความเห็นอยางไร และมี

แนวทางเสนอแนะอยางไร 

-  ลูกคาผูประกอบการสวนใหญไมทราบวา ธนาคารกําหนดงวดชําระหน้ีอยางไรใหลูกคา

และขาดการช้ีแจงของพนักงานใหลูกคาเขาใจมากข้ึนในการสงชําระหน้ี   

-  สวนท่ีพอจะทราบก็เพียงทราบวา  เน่ืองจากพนักงานไมไดอธิบายรายละเอียดท่ีชัดเจน

ใหฟง ทําใหไมมีขอมูลเพ่ือไปพิจารณาตัดสินใจใชบริการสินเช่ือจากธนาคาร และการสง

ชําระหน้ีตามกระแสดเงินสดท่ีถูกตองเหมาะสม ทําใหเกิดการคางชําระหน้ี 

4. สาเหตุ หรือปญหาของลูกคาท่ี

เราคิดวาท่ีทําใหลูกคาไมสามารถสง

ชําระหน้ีไดตามกําหนด 

- การวิเคราะหกระแสเงินสดการสงชําระหน้ีของลูกคาไมเหมาะสม และไมถูกตองตรงกับ

แหลางท่ีมีของรายได ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

- การกําหนดงวดชําระมากเกิน รายไดท่ีลูกคาเพียงพอท่ีจะสงชําระหน้ี  ทําใหเกิดหน้ีคาง

ชําระหน้ีบาง 

สวน 

-  การดําเนินธุรกิจของลูกคาไมเปนไปตามท่ีคาดหวังอยางตอเน่ือง 

5.  เราจะมีแนวทางในการ

ชวยเหลือลูกคาอยางไรในการสง

ชําระหน้ีใหเปนไปตามกําหนด

ระยะเวลา และลดปญหาหน้ีคาง 

และการสํารองคาใชจายสาขา 

-  กําหนดการสงชําระหน้ีใหเหมาะสม กับแหลงท่ีมาของรายไดใหชัดเจน กําหนด

ระยะเวลาการชําระหน้ีใหเหมาะสมกับ รายไดคงเหลือของลูกคา 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจเยี่ยมและคอยใหบริการดาน ๆ  อ่ืน อยางใกลชิด 

- พบลูกคาท่ีปญหาเขาไปชวยเหลอืทันที เพ่ือไมเกิดหน้ีคางชําระ หรอื หน้ี NPLs 

- ทบทวนขอมูลลูกคาตามขอเท็จจริง คัดเลือกแนวทางการแกไขใหเหมาะสมกับตัวของ

ลูกคา 

6. สวนงานแตละสวน มีแนวทาง

ชวยเหลือลูกคา และชวยเหลือซึ่ง

กันอยางไร และประสานงานกัน

อยางไรท่ีจะดูแลลูกคา 

- สามารถช้ีแจงเก่ียวกับใหบริการงานธนาคาร และการสงชําระหน้ีของลูกคาใหเขาใจ 

เพ่ือใหลูกคาตระหนักในการสงชําระหน้ี เพ่ือสรางประวัติการชําระหน้ีท่ีดี 

- พูดคุย สอบถามและตดิตามปญหาของทีมงาน และลูกคา และใหมีการทําเวทีพูดคยุ กัน

ทันที เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาของลูกคารวมกัน 

7.  ในแตละสวนงานท่ีดูแล จะมี

แนวทางการชวยเหลือใหผลการ

ดําเนินงานของสาขาบางปะหันไม

ขาดทุนหรือมผีลการดําเนินงานดี

อยางไร 

- อัตราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไป(รอยละ 7 ตอป) 

- สภาวะเศรษฐกิจท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการลงทุนในปจจุบัน 

- ลดปญหาหน้ีคางชําระ และหน้ี NPLs  และกําหนดเครื่องมือการแกไขปญหาหน้ีใหลูกคา

อยางเหมาะสม และขยายเวลาการรับชําระหน้ีของลูกคาใหเหมาะสม 

- การขยายสินเช่ือท่ีมีคุณภาพใหมากข้ึน และกําหนดงวดชําระหน้ีใหเหมาะสมกับแหลงท่ีมี

ของรายได และช้ีแจงใหลูกคาเขาใจถูกตองชัดเจน 

- บริหารแหลงเงินท่ีมีตนทุนต่ํา เชน การหาเงินฝากออมทรัพย เงินฝากทวีโชค มาใชในการ

จายสินเช่ือ 

- การชวยหารายไดคาธรรมเนียม และคาบริการใหมากข้ึน 
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 จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหาหนี้คางชําระของสินเชื่อ ท่ีสงผลทําให ธนาคารธ.ก.ส. 

สาขาบางปะหัน  มีผลการดําเนินงานขาดทุน  มีดังตอไปนี้ 

 1.  การวิเคราะหเงินกูกําหนดงวดชําระหนี้ไมเหมาะสมกับแหลงท่ีมาของรายไดลูกคา 

 2.  การติดตอสื่อสาร การวิเคราะหขอมูล ระหวางลูกคากับพนักงานไมครบถวน เชน การชี้แจง

การสงชําระหนี้  แหลงท่ีมารายได 

 3.  พนักงานไมตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษาแกลูกคาอยางตอเนื่องและทันทวงที 

 4.  พนักงานขาดความรูในเรื่องผลิตภัณฑสินเชื่อใหมของธนาคาร และการคัดเลือกเครื่องมือ

บริหารจัดการหนี้ท่ีเหมาะสมกับลูกคา 

 5.  กระบวนการ พิจารณาสินเชื่อ ไมเหมาะสมกับความตองการของลูกคาการวิเคราะหแผน

ธุรกิจของลูกคาสงผลกระทบตองวดชําระหนี้ของลูกคา 

 6.  การใหขอมูลขาวสารของพนักงานไมชัดเจน และไมอธิบายใหเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑสินเชื่อ 

ทําใหไมมีขอมูลนําไปตัดสินใจในการสงชําระหนี้     

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

 สรุปผลผลการศึกษา 

 แนวทางการเลือกการแกไขปญหา โดยใช TOWS Matrix 

 

 

TOWS Matrix 

จุดแข็ง (S=Strengths) 

S1. อัตราดอกเบ้ียท่ีถูกตามการ

กูเงินของลูกคา 

S2. การบริหารจัดการหน้ีลูกคา

มีเครื่องมือหลากหลาย 

S3. พนักงานบริการดี อัธยาศัยด ี

ประทับใจ 

S4. ความผูกพันท่ีดีและยืนยาว

ของลูกคาท่ีมีตอธนาคาร 

จุดออน (W=Weaknesses) 

W1. การวิเคราะหเงินกูกําหนดงวดชําระหน้ีไมเหมาะสม

กับแหลงท่ีมาของรายไดลูกคา 

W2. การติดตอสื่อสาร การวิเคราะหขอมูล ระหวาง

ลูกคากับพนักงานไมครบถวน เชน การช้ีแจงการสงชําระ

หน้ี  แหลงท่ีมารายได 

W3. พนักงานไมตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษาแกลูกคาอยาง

ตอเน่ืองและทันทวงที 

W4.พนักงานขาดความรูในเรื่องผลิตภัณฑสินเช่ือใหม

ของธนาคาร และการคัดเลือกเครื่องมือบริหารจัดการ

หน้ีท่ีเหมาะสมกับลูกคา 

W5. กระบวนการ พิจารณาสินเช่ือ ไมเหมาะสมกับ

ความตองการของลูกคาการวิเคราะหแผนธุรกิจของ

ลูกคาสงผลกระทบตองวดชําระหน้ีของลูกคา 
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W6. การใหขอมูลขาวสารของพนักงานไมชัดเจน และไม

อธิบายใหเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑสินเช่ือ ทําใหไมมี

ขอมูลนําไปตัดสินใจในการสงชําระหน้ี 

โอกาส(O=Opportunities) 

O1. การชวยเหลือสนับสนุนและเช่ือมโยง

จากเครือขายตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ี

เขามาชวยเหลือผูประกอบการตามนโยบาย

ของภาครัฐในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจดวย

ผูประกอบการ SME 

O2.  ลูกคาไดรับการชวยเหลือในเรื่องตนทุน

การผลิต การบริหารจัดการของรายได

เ พ่ิม ข้ึน  เชน  การประ กันรายได  การ

ชวยเหลือคาตนทุนการผลิต 

SO Strategies 

- 

WO Strategies 

W3+W4++O1+O2 

กลยุทธ  จัดฝกอบรมใหความพนักงานเพ่ือสรางความ

เขาใจช้ีแจงใหกับลูกคามากข้ึน 

อุปสรรค (T= Threats) 

1. ผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

2. ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 

3. ปญหาของแหลงท่ีมาของรายไดของลูกคา 

ST Strategies 

S1+S2+S3+S4+T3 

กลยุทธ จัดกลุมงานท่ีบริหารหน้ี

คางชําระโดยเฉพาะ 

WT Strategies 

W1+W2+ W5+W6+T1+T2+T3 

กลยุทธ ทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปน

ปจจุ บันและกําหนดเครื่องมือบริหารจัดการหน้ีให

เหมาะสมกับตัวลูกคา 

 แนวทางเลือกท่ี 1  ทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปนปจจุบัน และกําหนดเครื่องมือ

บริหารสินเชื่อและจัดการหนี้ใหเหมาะสมกับตัวลูกคา  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1.  เพ่ือลดปญหาหนี้คาง

ชําระ และหนี้ NPLs ของสาขา 2. เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมของธนาคาร และลูกคาดําเนินธุรกิจไดอยาง

ตอเนื่อง 3. สามารถกําหนดกระแสเงินสดตามแหลงท่ีมาของรายไดลูกคาใหเหมาะสม เพ่ือลดปญหาการ

สงชําระหนี้ไดไมตามงวดของลูกคา 4.  การกําหนดงวดชําระหนี้ของลูกคา เปนไปตามแหลงท่ีมาของ

รายไดมากข้ึน 5.  สามารถขยายวงเงินสินเชื่อของธนาคารจากลูกคาเดิม ท่ีมีความตองการเพ่ิมข้ึน     

    แนวทางนี้พัฒนามาจากกลยุทธ WT (WT Strategies) เพ่ือลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

จุดออนของธนาคารคือ  การวิเคราะหเงินกูกําหนดงวดชําระหนี้ไมเหมาะสมกับแหลงท่ีมาของรายได

ลูกคา  การติดตอสื่อสาร การวิเคราะหขอมูล ระหวางลูกคากับพนักงานไมครบถวน เชน การชี้แจงการสง

ชําระหนี้  แหลงท่ีมารายได พนักงานขาดความรูในเรื่องผลิตภัณฑสินเชื่อใหมของธนาคาร และการ

คัดเลือกเครื่องมือบริหารจัดการหนี้ท่ีเหมาะสมกับลูกคา  กระบวนการ พิจารณาสินเชื่อ ไมเหมาะสมกับ

ความตองการของลูกคาการวิเคราะหแผนธุรกิจของลูกคาสงผลกระทบตองวดชําระหนี้ของลูกคา การให



 

615 
 

ขอมูลขาวสารของพนักงานไมชัดเจน และไมอธิบายใหเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑสินเชื่อ ทําใหไมมีขอมูล

นําไปตัดสินใจในการสงชําระหนี้     สวนอุปสรรค คือ ผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  ตนทุน

การผลิตท่ีสูงข้ึน ปญหาแหลงท่ีมาของรายไดของลูกคา   

 แนวทางเลือกท่ี 2   จัดฝกอบรมใหความพนักงานเพ่ือสรางความเขาใจชี้แจงใหกับลูกคามากข้ึน  

โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  1. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการใหพนักงานเขาใจทุกดานมากข้ึน 2. พัฒนา

ความรูความสามารถดานการวิเคราะหสินเชื่อและการบริหารจัดการหนี้ 3. การสรางมาตรฐานเดียวกัน

ในการพัฒนาการใหสินเชื่อและการบริหารจัดการหนี้ 4. การเขาถึงลูกคาใหคําปรึกษาแนะนําอยาง

ทันทวงที  

    แนวทางนี้พัฒนามาจากกลยุทธ WO (WO Strategies) เพ่ือเอาชนะจุดออนจากการแสวงหา

ผลประโยชนจากภายนอก  จุดออนของธนาคารคือ  การติดตอสื่อสาร การวิเคราะหขอมูล ระหวางลูกคา

กับพนักงานไมครบถวน เชน การชี้แจงการสงชําระหนี้  แหลงท่ีมารายได พนักงานขาดความรูในเรื่อง

ผลิตภัณฑสินเชื่อใหมของธนาคาร และการคัดเลือกเครื่องมือบริหารจัดการหนี้ท่ีเหมาะสมกับลูกคาขาด

ความรูในเรื่องผลิตภัณฑสินเชื่อใหมของธนาคาร  ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อนานเกินไป  สวนโอกาส 

คือ การชวยเหลือสนับสนุนและเชื่อมโยงจากเครือขายตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีเขามาชวยเหลือ

ผูประกอบการตามนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจดวยผูประกอบการ SME  พัฒนาให

พนักงานมีความรูความชํานาญ  ในการวิเคราะหสินเชื่อ เพ่ืออธิบายใหกลุมเปาหมาย ไดทราบและมี

ขอมูลในการตัดสินใจ การมอบอํานาจ การอนุมัติวงเงินกู ใหแตละสวนงานเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือความสะดวก 

รวดเร็ว   

         แนวทางเลือกท่ี 3   จัดตั้งกลุมงานท่ีบริหารหนี้คางชําระโดยเฉพาะ  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพ่ือมีกลุมงานท่ีชัดเจนเฉพาะรวดเร็ว 2.  สามารถดําเนินการแกไขปญหาไดทันทวงที 3. เพ่ือยอด

สินเชื่อของธนาคาร 

    แนวทางนี้พัฒนามาจากกลยุทธ ST (ST Strategies)  โดยอาศัย จุดแข็ง หลีกเลี่ยงอุปสรรค  จุด

เข็งของธนาคารคือ  อัตราดอกเบี้ยท่ีถูกตามการกูเงินของลูกคา การบริหารจัดการหนี้ลูกคามีเครื่องมือ

หลากหลาย พนักงานบริการดี อัธยาศัยดี ประทับใจ ซ่ึงเปนการทํางานเชิงรุกอยางแทจริง ความผูกพันท่ี

ดีและยืนยาวของลูกคาท่ีมีตอธนาคาร   สวนอุปสรรค คือ การท่ีพนักงานจะดูแลเรื่องปญหาหนี้ 

โดยเฉพาะทําใหการดูแลลูกคาไมท่ัวถึง ขาดการดูแลอยางตอเนื่อง   จะมีการต้ังทีมบริหารจัดการหนี้ มี

บุคลากรนอย เฉพาะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพใหสามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายท่ีมีปญหาหนี้คาง

ชําระรายใหญของธนาคารได 
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ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก (Pro& Con)  และงบประมาณแตละทางเลือก 

แนวทางเลือกท่ี 1  ทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปนปจจบัุน และกําหนดเครื่องมือบริหารสนิเช่ือและจัดการหน้ีใหเหมาะสมกับ

ตัวลูกคา 

ขอด ี ขอเสีย 

1.  ไดขอมูลของลูกคาท่ีเปนขอเท็จจริงเปนปจจุบันมาบริหารจดัการได 

2.  สามารถกําหนดเครื่องการบรหิารงานสินเช่ือและจัดการหน้ีได

เหมาะสมกับลูกคา 

3.  ไดทําการวิเคราะหขอมลูลูกคาเพ่ือกําหนดงวดกระแสเงินเหมาะสม

กับแหลงท่ีมาของรายไดลูกคาทันที 

4. ไมตองเสยีเวลาในการเก็บขอมลูหรืองบประมาณในการจดัการหน้ี

ลูกคา  

5. พนักงานมีพ้ืนฐานท่ีดีและมีความสัมพันธอันดีอยูแลวกับลูกคา 

6. พรอมปฏิบัติงานทันที เน่ืองจากพนักงานมีพ้ืนฐานในการดูแลลูกคา 

และงานสินเช่ือ 

7.  ไมมีคาใชจายเกิดข้ึนมากกวาเดิมในการปฏบัิติงาน 

1. ตองใชระยะเวลาในการทบทวนขอมูลลูกคา 

2. หากวิเคราะหสินเช่ือผดิพลาด  อาจเกิดผลกระทบในเรื่อง

ปญหาหน้ีคางชําระในอนาคต(NPLs) 

3. งานบริหารจัดการหน้ีของลูกคาบางราย อาจจะชา หรือไมทัน

ความตองการของลูกคา 

 

กิจกรรม/โครงการ คาใชจาย 

แนวทางเลือกท่ี 1  ทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปน

ปจจุบัน และกําหนดเครื่องมือบรหิารสินเช่ือและจดัการหน้ีให

เหมาะสมกับตัวลูกคา 

- สามารถลงพ้ืนท่ีดําเนินการทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริง

เปนปจจุบัน ไดทันที 

- กําหนดเครื่องมือบรหิารสินเช่ือและจัดการหน้ีใหเหมาะสมกับตัว

ลูกคา  เน่ืองจากธนาคารมีวิธีปฏิบัติ  จัดการอบรมใหพนักงาน และ

เครื่องมือจัดการหน้ีพรอมทันที 

- ลงพ้ืนท่ีดวยพนักงานพัฒนาธุรกิจท่ีดูแลลูกคาในเขตพ้ืนท่ี 

- ผูมีอํานาจอนุมัตลิงพ้ืนท่ีพรอมตดัสินใจทันทีในการชวยเหลือลูกคา 

- รวมกันแกไข ระหวาง ลูกคา พนักงานพัฒนาธุรกิจ และผูมีอํานาจ

อนุมัติในพ้ืนท่ีไดทันที 

ไมมีคาใชจาย 

- เหตุผลท่ีไมตองมีคาใชจาย  เน่ืองจาก แนวทางเลือกอยูใน

กระบวนการทํางานของพนักงานท่ีจะตองดูแลสินเช่ือ และเปน

แนวทางปฏิบัติเปนแนวทาง  เพียงตองการเครื่องมือและวิธีปฏิบัติ

ท่ีธนาคารพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับการ

ใหบริการลูกคาแตละพ้ืนท่ี  และสามารถเลือกใชและดําเนินการได

ทันที และครบถวน 

 

แนวทางเลือกท่ี 2   จัดฝกอบรมใหความพนักงานเพ่ือสรางความเขาใจช้ีแจงใหกับลูกคามากข้ึน 

ขอด ี ขอเสีย 

1. ไดฝกฝนกระบวนการพิจารณาสินเช่ือและจดัการหน้ีไดรวดเร็วข้ึน 

2. พนักงานมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน 

1. อํานาจอนุมัติในพ้ืนท่ี ท่ีเพ่ิมข้ึน อาจกอใหเกิดชองทางในการ

ทุจริต 
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3. ลูกคารับทราบขอมลูท่ีถูกตองเพ่ือนําไปตัดสินใจใชบริการ 

4. ลดการทํางานท่ีซ้ําซอนของพนักงานและรูจักขอมลูในการใหบริการ

เพ่ิมมากข้ึน     

2. ตองสูญเสยีงบประมาณ ในการฝกอบรมในแตละครั้ง จํานวน

มาก 

3. กระบวนการเพ่ิมอํานาจอนุมัติ ตองผานการเห็นชอบจาก

ธนาคารซึ่งใชระยะเวลานาน 

4. มีภารกิจงานดานอ่ืนมาก ทําใหไมมเีวลาดูแลงานจัดการหน้ี

อยางจริงจัง 

กิจกรรม/โครงการ คาใชจาย 

แนวทางเลือกท่ี 2   จัดฝกอบรมใหความพนักงานเพ่ือสรางความเขาใจ

ช้ีแจงใหกับลูกคามากข้ึน 

- จัดโครงการฝกอบรมพนักงานในการรูจักการบริการ  และผลติภณัฑ

ธนาคาร 

- นําไปปฏิบัติในการใหบริการลูกคา 

- ติดตามผล ประเมินผลหลังจากการฝกอบรม 

250,000 บาท 

- การจัดจางวิทยากรภายนอก จํานวน 80,000 บาท                                  

- คาใชจายท่ีตองใชในการจัดอบรม  เชน คาหองอบรม  คา

หองพัก  คาอาหารและเครื่องดื่มผูเขารับการอบรม  คาวัสดุและ

อุปกรณในการจดัอบรม จาํนวน  170,000  บาท  

แนวทางเลือกท่ี 3   จัดตั้งกลุมงานท่ีบริหารหน้ีคางชําระโดยเฉพาะ 

ขอด ี ขอเสีย 

1. วางแผนการทํางานไดอยางรวดเร็ว  ทันตามความตองการของ

ลูกคา 

2. เปนภารกิจโดยเฉพาะท่ีสามารถทําไดทันที 

3. ภาพลักษณท่ีดีในการทํางาน แบบมืออาชีพของธนาคาร 

1. เกิดปญหาซ้ําซอนในการปฏิบัตงิานในพ้ืนท่ี กับงานดานสินเช่ือ 

2. มีคาใชจายในการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ ในการ

ดําเนินงาน เพ่ิมข้ึน 

3. พนักงานกลุมใหมยังขาดความเช่ือใจไววางใจจากลูกคา 

4. อาจจะขอมูลท่ีไมเปนจริงจากลกูคาในการวิเคราะหขอมลู

บริหารงานสินเช่ือและบริหารจัดการหน้ี 

กิจกรรม/โครงการ คาใชจาย 

แนวทางเลือกท่ี 3   จัดตั้งกลุมงานท่ีบริหารหน้ีคางชําระโดยเฉพาะ 

- ปรับปรุงสํานักงานเพ่ือรองภารกิจงาน 

- คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะบริหารหน้ีคางชําระ 

- จัดซื้อจัดหาอุปกรณในการทํางาน ในการทํางาน 

- การจัดฝกอบรมใหความรูพนักงาน 

800,000  บาท 

- คาจางเหมาการออกแบบระบบงานเฉพาะ จํานวน  120,000  

บาท 

- การจัดซื้ออุปกรณดานคอมพิวเตอร และระบบงาน จํานวน  

300,000  บาท 

- คาใชจายในการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน เชน คาหองอบรม  

คาหองพัก  คาอาหารและเครื่องดืม่ผูเขารับการอบรม คาวัสดุและ

อุปกรณในการจดัอบรม จาํนวน  380,000  บาท     
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสรุปไดวาธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหันควรตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกท่ี 1 

คือทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปนปจจุบันและกําหนดเครื่องมือบริหารสินเช่ือและ

จัดการหนี้ใหเหมาะสมกับตัวลูกคาเหตุผลคือแนวทางเลือกนี้อยูในกระบวนการทํางานของพนักงานท่ี

จะตองดูแลสินเชื่อและเปนแนวทางปฏิบัติเปนแนวทางเพียงตองการเครื่องมือและวิธีปฏิบัติท่ีธนาคาร

พัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับการใหบริการลูกคาแตละพ้ืนท่ีและสามารถเลือกใชและ

ดําเนินการไดทันทีและครบถวนและท่ีสําคัญจากการตัดสินใจดวยวิเคราะหขอมูลจากการเก็บ

แบบสอบถามจากลูกคาและผลการจัดเวทีโดยใชกระบวนการกลุม (Focus Group) พบวาปญหาหลัก 

คือ ปญหาดานการบริหารงานสินเชื่อและบริหารจัดการหนี้  ปญหาการท่ีลูกคาไมสามารถสงชําระหนี้ได

ตามงวดท่ีกําหนดใหชําระหนี้กอใหเกิดปญหาหนี้คางชําระเปนรายงวด คางชําระตนเงิน คางชําระ

ดอกเบี้ย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายอยางเชน การกําหนดงวดชําระหนี้ของพนักงานการวิเคราะห

กระแสเงินสดผิดพลาดเนื่องจากการไดรับขอมูลหรือสอบขอมูลของลูกคาไมไดขอเท็จจริงและเปน

ปจจุบัน การวิเคราะหเงินกูกําหนดงวดชําระหนี้ไมเหมาะสมกับแหลงท่ีมาของรายไดลูกคาการ

ติดตอสื่อสารการวิเคราะหขอมูล ระหวางลูกคากับพนักงานไมครบถวน เชน การชี้แจงการสงชําระหนี้ 

แหลงท่ีมารายไดพนักงานไมตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษาแกลูกคาอยางตอเนื่องและทันทวงที พนักงานขาด

ความรูในเรื่องผลิตภัณฑสินเชื่อใหมของธนาคารและการคัดเลือกเครื่องมือบริหารจัดการหนี้ท่ีเหมาะสม

กับลูกคากระบวนการพิจารณาสินเชื่อไมเหมาะสมกับความตองการของลูกคาการวิเคราะหแผนธุรกิจของ

ลูกคาสงผลกระทบตองวดชําระหนี้ของลูกคาท่ีสําคัญขอดีและเหตุผลของแนวทางเลือกท่ี 1 จะไดนํา

ขอมูลของลูกคาท่ีเปนขอเท็จจริงเปนปจจุบันมาบริหารจัดการได สามารถกําหนดเครื่องการบริหารงาน

สินเชื่อและจัดการหนี้ไดเหมาะสมกับลูกคา  ไดทําการวิเคราะหขอมูลลูกคาเพ่ือกําหนดงวดกระแสเงิน

เหมาะสมกับแหลงท่ีมาของรายไดลูกคาทันที ไมตองเสียเวลาในการเก็บขอมูลหรืองบประมาณในการ

จัดการหนี้ลูกคา พนักงานมีพ้ืนฐานท่ีดีและมีความสัมพันธอันดีอยูแลวกับลูกคาและไมตองสูญเสีย

งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการปฏิบัติงาน สามารถเริ่มดําเนินการไดทันที และเปนแนว

ทางเลือกท่ีจะสามารถกําหนดแนวทางและวิธีการในการแกไขปญหาหนี้คางชําระของสินเชื่อ ท่ีสงผลทํา

ใหสาขาขาดทุน ของธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะหัน   
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ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษากําหนด แนวทางเลือกคือ ทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปนปจจุบัน 

และกําหนดเครื่องมือบริหารสินเชื่อและจัดการหนี้ใหเหมาะสมกับตัวลูกคา 1.ไดขอมูลของลูกคาท่ีเปน

ขอเท็จจริงเปนปจจุบันมาบริหารจัดการได 2.สามารถกําหนดเครื่องการบริหารงานสินเชื่อและจัดการหนี้

ไดเหมาะสมกับลูกคา3.ไดทําการวิเคราะหขอมูลลูกคาเพ่ือกําหนดงวดกระแสเงินเหมาะสมกับแหลงท่ีมา

ของรายไดลูกคาทันที 4.ไมตองเสียเวลาในการเก็บขอมูลหรืองบประมาณในการจัดการหนี้ลูกคา 5.

พนักงานมีพ้ืนฐานท่ีดีและมีความสัมพันธอันดีอยูแลวกับลูกคา6.พรอมปฏิบัติงานทันที เนื่องจากพนักงาน

มีพ้ืนฐานในการดูแลลูกคาและงานสินเชื่อ7.ไมมีคาใชจายเกิดข้ึนมากกวาเดิมในการปฏิบัติงาน 8. 

สามารถลงพ้ืนท่ีดําเนินการทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปนปจจุบันไดทันที 9.กําหนด

เครื่องมือบริหารสินเชื่อและจัดการหนี้ใหเหมาะสมกับตัวลูกคา  เนื่องจากธนาคารมีวิธีปฏิบัติจัดการ

อบรมใหพนักงานและเครื่องมือจัดการหนี้พรอมทันที 10.ลงพ้ืนท่ีดวยพนักงานพัฒนาธุรกิจท่ีดูแลลูกคา

ในเขตพ้ืนท่ี11.ผูมีอํานาจอนุมัติลงพ้ืนท่ีพรอมตัดสินใจทันทีในการชวยเหลือลูกคา12.รวมกันแกไข 

ระหวาง ลูกคา พนักงานพัฒนาธุรกิจ และผูมีอํานาจอนุมัติในพ้ืนท่ีไดทันที 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือทบทวนขอมูลของลูกคาตามขอเท็จจริงเปนปจจุบัน และ

กําหนดเครื่องมือบริหารสินเชื่อและจัดการหนี้ใหเหมาะสมกับตัวลูกคาโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือลดปญหา

หนี้คางชําระ และหนี้ NPLs ของสาขาเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมของธนาคารและลูกคาดําเนินธุรกิจไดอยาง

ตอเนื่องสามารถกําหนดกระแสเงินสดตามแหลงท่ีมาของรายไดลูกคาใหเหมาะสม เพ่ือลดปญหาการสง

ชําระหนี้ไดไมตามงวดของลูกคา การกําหนดงวดชําระหนี้ของลูกคาเปนไปตามแหลงท่ีมาของรายไดมาก

ข้ึน ซ่ึงเปนการชวยเหลือเกษตรลูกคาเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจของลูกคาตอไปพรอมกับมีศักยภาพ

เพียงพอในการชําระหนี้ท่ีกําหนดเปนงวดตามแหลงท่ีมาของรายได  ถามีโอกาสในการทําศึกษาครั้งตอไป 

ควรจะเพ่ิมการสํารวจความตองการของเกษตรกรลูกคาใหมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

อาทิเชน  ความตองการพัฒนาอาชีพใหเกษตรกรลูกคาเฉพาะดานเพ่ิมจากการประกอบอาชีพหลัก  

ความตองการรับบริการดานเงินฝาก เรื่องหลักประกันชีวิตของลูกคา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนการ

เปลี่ยนแปลงสังคมของผูสูงอายุท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต 
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บทคัดยอ 

        ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธเปนหนึ่งในสาขาท่ีมีรูปแบบการใหบริการรถเคลื่อนท่ีมุง

ใหบริการทางการเงินเพ่ือขยายฐานลูกคาไปสู พ้ืนท่ีหางไกล แตการดําเนินงานท่ีผานมามีผลการ

ดําเนินงานลดลง ผูศึกษาจึงทําการศึกษาหาสาเหตุท่ีสงผลกระทบทําใหปริมาณการทําธุรกรรมท่ี    รถ

เคลื่อนท่ีของธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธลดลง และศึกษาแนวทางแกไขปญหาท่ีจะนําไปสูการ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณการทําธุรกรรม  โดยผูศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิซ่ึงไดมาจากการ

สัมภาษณผูใหบริการและผูใชบริการ รวมถึงผูท่ีไมเคยใชบริการรถเคลื่อนท่ี และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิคือ

ผลการดําเนินงานการใหบริการรถเคลื่อนท่ี และนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือสวน

ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการรวมกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค และ

แผนผังกางปลา หาสาเหตุของปญหาดังกลาว จากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักท่ีทําใหปริมาณการทํา

ธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีลดลงมาจากดานชองทางการใหบริการเพราะรถเคลื่อนท่ีออกใหบริการเปน

ชวงเวลาสั้นและออกใหบริการไมสมํ่าเสมอทําใหลูกคาไมเกิดการจดจําและรับรูถึงการใหบริการ โดยมี

สาเหตุรองลงมาคือขาดการประชาสัมพันธเชิญชวนลูกคาเขาใชบริการ เม่ือพิจารณาขอดีขอเสียในแตละ

ทางเลือก จึงสามารถนําเสนอทางแกไขปญหา โดยปรับการใหบริการท่ีมีความสมํ่าเสมอพรอมจัดกิจกรรม

ในการเชิญชวนลูกคาใหมและรักษาลูกคาเดิม มีการกําหนดตารางเวลาและสถานท่ีจอดใหบริการอยาง

ชัดเจน ประกาศใหลูกคารับทราบ และวางแผนการดําเนินงานลวงหนา 1 ไตรมาส พรอมจัดกิจกรรม
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ตอเนื่องสงผลใหมีการทําธุรกรรมเพ่ิมข้ึน 

 

คําสําคัญ:  รถเคลื่อนท่ี, ธุรกรรม, กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

 

Abstract 

Government saving bank prachuapkhirikhan branch, has mobile unit aimed at 

providing financial services to expand the customer base to remote areas. But past 

financlal transaction have decreased, aims to find out the causes that affect to decrease 

doing financial transactions by using mobile unit and the approach to eliminate the 

problem for increasing the usage of mobile unit. This study uses two sources of data; 

primary data that were collected directly from users, service providers and never-used 

people by interviewing; and secondary data is the operation report of mobile unit. The 

researchers analyzed the date by using Service marketing mix as a tool combined with 

SWOT analysis including fishbone diagram. This study found that the major cause of 

decreasing of mobile unit usage is service channel issue because the mobile unit has 

uncertainly operates, thus the users could not recognize and acknowledge this service. 

The minor cause is lack of public relation. Hence, the researcher purposes the solutions 

that there should be, first, regular service with activities to invite new customers and 

maintain the old one, second, planning the certain time table and place for service, third, 

announcing to the local customer, and finally, these should be planned by one quarter 

prior including its promotion to invite the new customer and the old one to spread this 

service by word of mouth for continuity of service using that affects to increase more 

transactions. 

 

Keywords:  Mobile Unit, financlal transaction, Promotion  
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย   

ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลท่ีดําเนินธุรกิจท้ังในเชิงพาณิชย 

และเชิงสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุงเนนการพัฒนาสูความ

ยั่งยืนเปนธนาคารเพ่ือสังคมมีการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล มุงเนนการยกระดับองคกรสู Digital 

Banking ท่ีสอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารออมสินไดรับมอบนโยบายใหเปนกลไก

หนึ่งในการแกปญหาความยากจนใหกับประชาชน ธนาคารจึงไดทําการพัฒนารูปแบบการใหบริการอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือเปนการขยายฐานลูกคาจึงไดมีการคิดบริการรถเคลื่อนท่ีข้ึนมาเพ่ือมุงใหบริการทางการเงิน 

ท้ังดานเงินฝาก บริการรับชําระสินเชื่อ บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ รวมท้ังบริการใหคําปรึกษาดาน

การเงิน แกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ียังไมมีธนาคารเขาไปเปดใหบริการ โดยประชาชนท่ีเขามาใชบริการจะเกิด

ความรูสึกสะดวกสบายไมยุงยากและไมเกิดความลําบาก ปจจุบันธนาคารออมสินใหบริการรถเคลื่อนท่ี 

จํานวน 130 คัน ท่ัวประเทศ โดยมีพนักงานทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดโดยงาย    อีกท้ังยังสงเสริมภาพลักษณท่ีดีในฐานะสถาบัน

เพ่ือการออมเงิน  

ท้ังนี้ ยังตองการใหประชาชนทุกคนไดเขาถึงบริการทางการเงินมากข้ึน แตท่ีผานมาทางธนาคาร

ออมสินดําเนินการใหบริการรถเคลื่อนท่ี พบวา รถเคลื่อนท่ีในบางพ้ืนท่ีมีการทําธุรกรรมลดลงจากเดิม ทํา

ใหไมคุมกับคาใชจาย  

ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธเปนหนึ่งในสาขาท่ีไดรับจัดสรรรถเคลื่อนท่ี เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับลูกคาในการทําธุรกรรมทางการเงินนอกสถานท่ี จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา

ปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีของธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ มีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเนื่องจากป 2559 จนกระท่ังในป 2561 รถเคลื่อนท่ีสาขาประจวบคีรีขันธมีปริมาณการทําธุรกรรมต่ํา

กวาคาเฉลี่ยของปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีของธนาคารออมสินท่ัวประเทศสงผลกระทบกับการ

ดําเนินงานเพ่ือบริการลูกคาในพ้ืนท่ีหางไกลทําใหไมคุมกับคาใชจายในการนํารถเคลื่อนท่ีออกไป

ใหบริการยังสถานท่ีตางๆ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีสงผลกระทบทําใหปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีของธนาคารออม

สินสาขาประจวบคีรีขันธลดลง 
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2. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการทําธุรกรรมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสินสาขา

ประจวบคีรีขันธ” ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามา

ประกอบการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการคิด วิเคราะห ศึกษา

สาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา ประกอบการสนับสนุนผลการศึกษาไปใชประโยชน เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนด 

1. แนวคดิสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  (Service Marketing Mix) 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการ

ซ่ึงจะไดสวนประสมการตลาด หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย 

1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งท่ีผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชน

และคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ  

1.2 ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา

ของบริการกับราคาของบริการนั้น  

1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมใน

การนําเสนอบริการใหแกลูกคา  

1.4 ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการติดตอสื่อสารให

ผูใชบริการ  

1.5 ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม 

การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง 

1.6 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพ

โดยรวม ทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา  

1.7 ดานกระบวนการ ( Process) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน

ดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว 

2. ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
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SWOT Analysis (Albert Humphrey) เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานใน

ปจจุบัน เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งท่ีอาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพท่ี

ตองการในอนาคต SWOT เปนตัวยอของขอความท่ีมีความหมายดังนี้ 

Strengths  จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ Weaknesses  จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 

Opportunities  โอกาสท่ีจะดําเนินการได  Threats  อุปสรรค ขอจํากัด  

หลักการสําคัญของ SWOT  ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจสภาพแวดลอม 2 ดาน ไดแก

สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน เพ่ือใหรูตนเอง (รู

เรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท้ัง

ภายนอกและภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ภายนอกองคกร ท้ังสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงเหลานี้ท่ีจะมีผลตอองคกร และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ท่ีองคกรมีอยู 

3. ทฤษฎีแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) 

เปนการวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยแผนภูมิกางปลาหรือเรียกเปนทางการวาแผนผังสาเหตุ

และผล เปนสิ่งท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหา

นั้น อาจจะคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผลใน ชื่อของ "ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจาก

หนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาท่ีเหลือแตกาง การท่ีเราจะวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยแผนภูมิ

กางปลา จะตองคนหาสาเหตุของปญหาใหเจอ แลวทางการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจะกับ

กระบวนการอ่ืนๆ วิธีการสรางแผนผังกางปลาสิ่งสําคัญในการสรางแผนผังคือตองทําเปนทีม/เปนกลุม

โดยใชข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.1 กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา   3.4 หาสาเหตุหลักของปญหา 

3.2 กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้นๆ 3.5 จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 

3.3 ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย  3.6 ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน 

4. ทฤษฎีหลักการและเหตุผล (The Rational-Comprehensive Theory)   

ทฤษฎีนี้มีทัศนะพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรเก่ียวกับเหตุผลในการตัดสินใจ

ของบุคคลและทฤษฎีเ ก่ียวกับการตัดสินใจท่ีพิจารณาจากความสมเหตุสมผล ซ่ึงพัฒนาโดยนัก

คณิตศาสตร นักจิตวิทยา และนักสังคมศาสตรอ่ืนๆ ทฤษฎีหลักการเหตุผลมุงเนนการตัดสินใจเพ่ือการ

บรรลุเปาประสงคสูงสุด ทฤษฎีหลักการเหตุผลประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้ 

4.1 ผูศึกษามีความเขาใจปญหาอยางแทจริง 



 

626 

 

4.2 พิจารณาสาเหตุของปญหาเพ่ือจัดลําดับตามความสําคัญ 

4.3 กําหนดคุณคาของแตทางเลือก 

4.4 พิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนของแตละทางเลือก ผลลัพธท้ังดานตนทุน ผลประโยชน ท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง 

4.5 เปรียบเทียบผลลัพธท่ีอาจจะเกิดข้ึนของทางเลือกแตละทางเลือก 

4.6 เลือกทางเลือกและผลลัพธของแตละทางเลือกท่ีจะตองตอบสนองวัตถุประสงค 

ผลจากการดําเนินกระบวนการดังกลาวคือการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหาอยางมีเหตุผล 

ซ่ึงจะทําใหการตัดสินใจไดรับผลประโยชนสูงสุด  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

ภาวิตา ทิรามนต (2557) การเพ่ิมประสิทธิภาพการเลือกสถานท่ีจุดจอดใหบริการรถตูเคลื่อนท่ี

ของธนาคารออมสินภาค 1 พบวา หากตําแหนงจุดจอดรถไมมีความเหมาะสมควรหาจุดจอดใหมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา และเลือกใชกลยุทธระดับธุรกิจการสรางความแตกตางเพ่ือดึงดูด

ลูกคามาใชบริการ 

กัญญาภัค สันตอาจหาญปรีชา (2558) ความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการรถเคลื่อนท่ีของ

ธนาคารออมสิน สาขาควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการรถ

เคลื่อนท่ีของธนาคารออมสิน สาขาควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบวา ความพึงพอใจรายดานของลูกคาท่ีมา

ใชบริการรถเคลื่อนท่ีดานราคา ดานชองทางการใหบริการ ดานกระบวนการในการบริการ และดาน

ประสิทธิภาพการใหบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการของรถเคลื่อนท่ี อยูในระดับมาก 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการเก็บขอมูลการคนควาอิสระเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ี

ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ” ผูศึกษาไดกําหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จากแหลงการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

        1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีผูศึกษารวบรวมจากแหลงของขอมูลโดยตรง ซ่ึงไดมาจากการ การ

สัมภาษณผูใหบริการ, ผูใชบริการ และประชาชนท่ีไมเคยใชบริการ 

        2. ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลระเบียบปฏิบัติสําหรับการใหบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน 

และขอมูลผลการดําเนินงานการใหบริการรถเคลื่อนท่ียอนหลัง 1 ป 
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ผูใหขอมูลหลัก กลุมผูใหขอมูลหลักท่ีผูศึกษาเลือกสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 3 

กลุมหลัก ดังนี้ 

1. กลุมผูบริหารและพนักงานผูใหบริการ ประกอบไปดวยผูชวยผูจัดการสาขาดานเงินฝาก 

จํานวน 1 คน, พนักงานสาขา จํานวน 2 คน ลูกจางขับรถยนตของสาขา จํานวน 1 คน 

 2. กลุมลูกคาท่ีใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน โดยการเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง เลือก

ศึกษาจากลูกคาท่ีใชบริการเปนประจําและมีการทําธุรกรรมหลายประเภท จํานวน 20 คน  

3. กลุมประชาชนท่ีไมเคยใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน โดยการเลือกผูใหขอมูลแบบ

เจาะจง เลือกศึกษาจากประชาชนท่ีอาศัยหรือประกอบอาชีพในบริเวณใกลเคียงสถานท่ีใหบริการจํานวน 

20 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ใชแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ

บุคคลผูใหขอมูลหลัก ซ่ึงกําหนดผูตอบอยางเฉพาะเจาะจงไว ใชวิธีเก็บรวมรวมขอมูลภาคสนาม โดยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือใชสําหรับสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหารและพนักงานลูกจางธนาคาร

ออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ, ลูกคาท่ีใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสินและประชาชนท่ีไมเคยใช

บริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน รวบรวมขอมูลจากเอกสารระเบียบการปฏิบัติงานท่ีรถ-เคลื่อนท่ีของ

ธนาคารออมสินและขอมูลผลการดําเนินงานรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน ประจําป 2561 

สําหรับกลุมผูบริหารและพนักงานผูใหบริการผูศึกษาไดนัดสัมภาษณทางโทรศัพท โดยสัมภาษณ 

ณ ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ สวนกลุมลูกคาท่ีใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสินและ

ประชาชนท่ีไมเคยใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน ผูศึกษาทําการขออนุญาตผูจัดการสาขาฯ เพ่ือขอ

เขาสัมภาษณลูกคาและประชาชนในบริเวณใกลเคียง ในชวงเวลาใหบริการของรถเคลื่อนท่ี ในวันจันทร – 

ศุกร เปนเวลา 5 วัน 

โครงสรางของคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ แบงเปนชุดคําถาม 3 ชุด สําหรับผูใหขอมูลท้ัง 3 

กลุม โดยคําถามท่ีใชสัมภาษณ จะเชื่อมโยงกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

รวมถึงสภาพแวดลอมภายในและนอกองคกร เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขปญหา ดังนี้ 

1. คําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานผูใหบริการ 

1.1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของรถเคลื่อนท่ี เชน ภาพลักษณภายนอกของรถ, ความพรอมของ

อุปกรณใหบริการในรถ และสภาพแวดลอมของสถานท่ีจอดใหบริการ 
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1.2 สอบถามแผนการดําเนินการ เชน วันและเวลาใหบริการ, เกณฑการเลือกสถานท่ีจอดและ

ผลงานแตละท่ี, วิธีการใหบริการ, แผนสงเสริมการตลาด, ปญหาในการใหบริการ 

1.3 สอบถามเก่ียวกับสถานการณทางการตลาดและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการขยายฐานลูกคา

สูพ้ืนท่ีหางไกล และปจจัยสงเสริมใหลูกคาสนใจใชบริการรถเคลื่อนท่ีของธนาคาร 

2. คําถามท่ีใชในการสัมภาษณลูกคาท่ีใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน 

2.1 สอบถามขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการใชบริการรถเคลื่อนท่ี ดังนี้ ความสะดวกในการ

เดินทางมาใชบริการ, ความพรอมของรถและเครื่อง ATM, ชวงเวลาและความถ่ีในการใชบริการ 

2.2 สอบถามดานการใหบริการของพนักงาน ดังนี้ ใหบริการอยางสมํ่าเสมอหรือไม, ใหบริการ

ตามลําดับคิว, ความรวดเร็ว, ความถูกตอง, แจงโปรโมชั่นใหลูกคาทราบหรือไม 

2.3 สอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการใชบริการ เชน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ, 

สภาพแวดลอมเหมาะแกการใชบริการเพียงใด, ปญหาและอุปสรรคในการรบับริการ 

3. คําถามท่ีใชในการสัมภาษณประชาชนท่ีไมเคยใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน 

3.1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของรถเคลื่อนท่ีและพฤติกรรมสวนบุคคล ดังนี้ ทานอาศัยหรือประกอบ

อาชีพบริเวณใกลจุดใหบริการ, ทานมีการทําธุรกรรมผานชองทางของธนาคารอ่ืนๆ หรือไม 

3.2 สอบถามเก่ียวกับการรับรูถึงการใหบริการ ดังนี้ ทานทราบถึงการใหบริการรถเคลื่อนท่ี

ธนาคารออมสินหรือไม, ไดรับขาวสารหรือการบอกตอจากเพ่ือนถึงการใชบริการรถเคลื่อนท่ีหรือไม, มี

พนักงานธนาคารมาประชาสัมพันธเชิญชวนใหใชบริการท่ีรถเคลื่อนท่ีหรือไม, อุปสรรคในการใชบริการ, 

หากทานจะมาใชบริการรถเคลื่อนท่ีทานตองการใหธนาคารปรับปรุงรูปแบบบริการดานใด 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูใหบริการ, ผูใชบริการ และประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง

เพ่ือสรุปประเด็นเปนการวิเคราะหเนื้อหาโดยการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเพ่ือทําการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษามีลําดับข้ันตอนในการวิเคราะห ดังนี้  

1. ผูศึกษาจะนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยนําคําสัมภาษณและคําตอบจากผูถูกสัมภาษณ

มาเปรียบเทียบความเหมือนของแตละบุคคลจัดลําดับความสําคัญและคุณลักษณะขอมูล 

2. นําขอมูลจากการสัมภาษณท่ีจัดลําดับความสําคัญแลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลทาง

เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือท่ีจะทราบถึงลักษณะท่ีคลายคลึง

กันและแตกตางกันของขอมูล 
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3. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและการรวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงานรถเคลื่อนท่ี

ของธนาคารออมสินท่ีแสดงถึงจํานวนผูใชบริการรถเคลื่อนท่ีในป 2561 โดยแยกขอมูลตามสถานท่ี

ใหบริการ มาทําการวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางเปนระบบและนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน 

แสดงความสําคัญของขอมูลไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

ดังนั้น ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการตอบประเด็นสัมภาษณ และ ขอมูลจากเอกสารตางๆ จะ

ถูกนํามาวิเคราะหและประมวลผลโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ

รวมกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค และแผนผังกางปลา เพ่ือเสนอแนวทางแกไข

ปญหาเพ่ือเพ่ิมปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีของธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ และใช

ทฤษฎีในการเลือกแนวทางแกไขปญหาอยางมีเหตุผล 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากผูใหขอมูลท้ัง 3 กลุม ทําใหผูศึกษาไดรับทราบ

แผนการดําเนินงาน, กระบวนการปฏิบัติงานท้ังการเตรียมการและการใหบริการลูกคา, ไดรับขอมูลจาก

ลูกคาในดานการใหบริการของพนักงาน, ความพึงพอใจในการใชบริการ, และเหตุผลท่ีประชาชนท่ีไมเคย

ใชบริการไมเลือกใชบริการรถเคลื่อนท่ีของธนาคาร โดยผูศึกษาไดรับขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

1. กลุมผูบริหารและพนักงานผูใหบริการ ใหขอมูลวาการใหบริการรถเคลื่อนท่ีในดานของการ

ใหบริการไมพบปญหา สามารถใหบริการลูกคาไดอยางถูกตองครบถวน แตติดปญหาในเรื่องของสัญญาณ 

GPRS ท่ีทําใหระบบชาในบางครั้ง แตไดทําการแกไขปญหาโดยการนําเครื่องแทปเล็ตรับฝากนอกสถาน

ท่ีมาใหบริการลูกคาในชวงท่ีเครื่องขัดของ 

 2. กลุมลูกคาท่ีใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน ใหขอมูลวาการใหบริการรวดเร็วดี 

พนักงานยิ้มแยมแจมใส แตพบปญหาการมาใหบริการไมสมํ่าเสมอ และชวงเวลาบริการนอยเกินไป สงผล

ใหลูกคาไมเกิดการรับรูและจดจําการใหบริการของรถเคลื่อนท่ี 

3. กลุมประชาชนท่ีไมเคยใชบริการรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน ใหขอมูลวารับทราบวามีรถ

เคลื่อนท่ีของธนาคารออมสินมาจอดใหบริการแตไมไดเขาไปใชบริการเนื่องจากใชบริการอยูกับธนาคาร

อ่ืน และไมไดรับการประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขาไปใชบริการ 

ขอมูลทุติยภูมิ : บริการรถเคลื่อนท่ีเปนโครงการท่ีธนาคารออมสินไดพัฒนาข้ึน เพ่ือมุงใหบริการ

ทางการเงินดานตางๆ แกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ียังไมมีธนาคารเขาไปเปดใหบริการ  
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เปนการใหบริการในลักษณะออนไลนผานระบบ GPRS ทําใหประชาชนท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีการใหบริการของ

ธนาคารสามารถใชบริการทางการเงินจากรถเคลื่อนท่ีไดเสมือนกับการเขาไปใชบริการท่ีสาขา โดยรถ

เคลื่อนท่ีมีบริการดานตางๆ คือ ใหบริการรับฝาก – ถอนเงิน, รับโอนเงินตางธนาคาร, ใหบริการรับชําระ

สินเชื่อ, รับคําขอสินเชื่อ, ใหบริการ ATM, ใหบริการเปดบัญชีใหม, ทําบัตร ATM รับสมัคร MyMo, 

บริการใหคําปรึกษาดานการเงิน ซ่ึงการบริการควบวงจรเหลานี้ชวยใหประชาชนมีความสะดวกไมตอง

เสียท้ังเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ทําใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ  

ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธไดรับจัดสรรรถเคลื่อนท่ี โดยวันจันทร ใหบริการท่ีนิคม 

กม.5, วันอังคาร สถานีบริการน้ํามันตนเกตุ, วันพุธ ออกเชิงรุก, วันพฤหัสบดี ปอมตํารวจ  คลองวาฬ, วัน

ศุกร ดานสิงขร โดยในแตละพ้ืนท่ีมีปริมาณการทําธุรกรรมแตกตางกัน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการดําเนินงานรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ ป 2561 

วันท่ีออก

ใหบริการ 

สถานท่ี

ใหบริการ 

ฝาก-

ถอน 

เครื่อง 

ATM 

รับชําระ

สินเช่ือ 

บริการ

ทางการเงิน 

ปริมาณการทํา

ธุรกรรม )ราย(  

จันทร นิคม กม.5 2,338 117 220 53 2,838 

อังคาร ตนเกตุ 2,299 80 46 6 2,401 

พฤหัสบดี คลองวาฬ 3,252 115 30 31 3,352 

ศุกร ดานสิงขร 1,122 289 24 32 1,467 

รวม 9,011 601 320 122 10,054 
 

นําขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหโดยใชแนวคิดสวนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) 

1. ดานผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑท่ีธนาคารสามารถใหบริการลูกคาท่ีรถเคลื่อนท่ีไดนั้นมีความ

ครบวงจรท้ังเงินฝากและสินเชื่อครอบคลุมความตองการของลูกคา 

2. ดานราคา : การใชทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีหากเปนบัญชีของธนาคารออมสินในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธฟรีคาธรรมเนียม แตเสียคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมบัญชีของธนาคาร  ออมสิน

ตางจังหวัด และธุรกรรมตางธนาคาร ในสวนของการสมัครและใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ฟรี

คาธรรมเนียมทุกรายการ  

3. ดานชองทางการใหบริการ : การเลือกสถานท่ีจอดใหบริการของรถเคลื่อนท่ี สาขาได

เลือกจุดท่ีเปนแหลงชุมชน เพราะเปนจุดศูนยรวมของคนในพ้ืนท่ี สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศดี    นา
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ใชบริการ แตยังมีปญหาการตอไฟฟาจากจุดจายกระแสไฟฟา ในชวงฤดูฝน นอกจากนี้สาขามีการหยุด

ใหบริการเนื่องจากนํารถไปออกเชิงรุกหรือหยุดเนื่องจากฝนตกหนักทําใหตองงดใหบริการในบางวัน โดย

ท่ีลูกคาไมทราบทําใหไมเกิดความสมํ่าเสมอในการใหบริการ  

4. ดานสงเสริมการตลาด : การใหบริการท่ีรถเคลื่อนท่ีสาขามีการจัดกิจกรรมสงเสริม

การตลาดจูงใจใหลูกคาแตมีจํานวนจํากัด ทําใหลูกคาสวนมากไมพบวามีกิจกรรมสงเสริมการตลาด อีกท้ัง

ยังไมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพ่ือเชิญชวนใหลูกคามาใชบริการเพ่ิมข้ึน 

5. ดานบุคคล หรือพนักงาน : พนักงานมีการเตรียมตัวกอนออกไปใหบริการดี แตพนักงาน

ยังขาดการศึกษาผลิตภัณฑของธนาคารใหครบถวน เพ่ือสามารถตอบคําถามลูกคาได โดยพนักงาน

จะตองมีการศึกษาผลิตภัณฑตางๆท้ังท่ีมีอยูพนักงานยังขาดความกระตือรือรนท่ีจะเชิงรุกเชิญชวนลูกคา

ใหมๆ ในพ้ืนท่ี ไมมีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหลูกคาใหมๆ มาใชบริการ 

6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ : ธนาคารมีการปรับปรุงภาพลักษณ

ของรถบริการเคลื่อนท่ีทุกป โดยมีการเปลี่ยนสติ๊กเกอรท่ีตกแตงรถ เปนรูปแบบของผลิตภัณฑตางๆ ของ

ธนาคาร เพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคาร แตสภาพภายในของรถใหบริการและอุปกรณในรถ

คอนขางเกาแตก็ยังใชงานไดปกติ สาขามีการนําเครื่องรับฝากนอกสถานท่ี (SUMO) ออกมาใชทํารายการ

ใหกับลูกคา เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการ 

7. ดานกระบวนการ : รถเคลื่อนท่ีใหเปดใหบริการเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 14.00 น. 

ใหบริการดวยวิธีการดังนี้ใหบริการฝาก-ถอน, รับชําระบิล, รับชําระสินเชื่อ จะใหบริการลูกคาตามลําดับ

กอน-หลัง สําหรับลูกคาท่ีจะเปดบัญชีใหมพนักงานจะใหลูกคาแสดงตน ลงนามในเอกสารใหครบถวน แต

ลูกคาจะยังไมไดรับสมุดบัญชีหรือบัตร ATM ทันที ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาตอลูกคาท่ีมีความจําเปนตองใช

บัญชีทันที และลูกคาสวนมากใหความเห็นวาชวงเวลาใหบริการนอยเกินไปและรถเคลื่อนท่ีออกใหบริการ

ไมตรงเวลา  

สาเหตุของปญหา (Causes of the Problem) 

จากการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการของรถเคลื่อนท่ี ทําใหไดทราบ

ขอบกพรองเบื้องตน ผูศึกษาจึงนํามาคนหาสาเหตุของปญหาตอ ดวยการวิเคราะหโดยใชแผนผังกางปลา  

 จากการวิเคราะหโดยใชแผนภูมิกางปลา สามารถแสดงใหเห็นรายละเอียดสาเหตุหลักของรถ

เคลื่อนท่ี ซ่ึงสามารถแยกออกเปนปจจัยตางๆ ดังนี้ 

1. กระบวนการในการใหบริการ : 
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1.1 รถเคลื่อนท่ีออกใหบริการไมตรงเวลา ออกจากสาขาไปถึงจุดจอดใหบริการชาและกลับจาก

จุดจอดใหบริการเร็ว ทําใหชวงเวลาในการใหบริการนอยเกินไป ทําใหลูกคามีเวลาจํากัด 

1.2 ลูกคาท่ีเปดบัญชีใหมหรือทําบัตร ATM ท่ีรถเคลื่อนท่ี จะยังไมไดรับสมุดหรือบัตรในทันที 

ลูกคาจะตองมารับสมุดหรือบัตร ATM ในสัปดาหถัดไป 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 การออกใหบริการไมสมํ่าเสมอ เนื่องจากสาขาไดนํารถไปออกเชิงรุกโดยไมไดแจงใหทาง

พ้ืนท่ีทราบลวงหนา, พนักงานติดอบรม สงผลใหลูกคาไมทราบเวลาใหบริการท่ีแนนอน เม่ือมาแลวไมพบ

รถใหบริการ จึงมาใชบริการในครั้งถัดไปนอยลง  

2.2 สถานท่ีจอดบางแหง เชน จุดจอดดานสิงขรมีนักทองเท่ียวมาจากตางจังหวัด และตางชาติ

มากกวาลูกคาคนไทย ทําใหลูกคาไมทําธุรกรรมเทาท่ีควร 

3. ดานบุคคล หรือพนักงาน : พนักงานมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑธนาคารไมครบถวน ยังศึกษา

ขอมูลผลิตภัณฑของธนาคารไมครบถวนและขาดการประชาสัมพันธเชิญชวนลูกคามาใชบริการ 

4. กิจกรรมสงเสริมการตลาด : การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดนอย และไมมีการจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาดสําหรับเชิญชวนลูกคาใหมเขาใชบริการ 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

1. Strengths จุดแข็ง : ธนาคารมีรถเคลื่อนท่ีออกใหบริการครบวงจรในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลจากสาขา

ของธนาคาร สะดวกสบายกับผูใชบริการ มีพนักงานคอยใหบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตอทํา

ธุรกรรมในดานตางๆ 

2. Weaknesses จุดออน : การออกใหบริการไมสมํ่าเสมอ ชวงเวลาในการออกใหบริการนอย

กวาท่ีควร, อุปกรณมีสภาพเกา สัญญาณยังไมเสถียร ทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการ, ขาดการทํา

การประชาสัมพันธท่ีดี และไมมีความตอเนื่อง ทําใหไมมีลูกคาใหม และลูกคาเดิมลดลง 

3. Opportunities โอกาส : เทคโนโลยีปจจุบันมีความกาวหนาทําใหมีโอกาสนําเสนอผลิตภัณฑ

และบริการใหกับลูกคาตามรูปแบบการดําเนินชีวิตปจจุบันใหกับลูกคาเปาหมายไดเพ่ิมข้ึนรวมถึงไดรับ

นโยบายจากรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจและชวยเหลือประชาชนฐานราก ดานเงินฝากและสินเชื่อ 

เชน สินเชื่อชวยเหลือประชาชนท่ีมีหนี้นอกระบบ เปนโอกาสในการเขาถึงลูกคา 

 4. Threats อุปสรรค :ในปจจุบันมีการแขงขันทางธุรกิจธนาคารมากข้ึน ท้ังในเรื่องของ

ผลิตภัณฑและการบริการ มีคูแขงจํานวนมากจึงทําใหมีทางเลือกในการใชบริการมากข้ึน 

แนวทางเลือกในการแกไขปญหา 
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จากสาเหตุของปญหาท่ีไดจากการวิเคราะหแผนผังกางปลา และหาแนวทางแกไขปญหา โดยใช

แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix), การวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) รวมกับทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ และทฤษฎี

เก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาด ไดแนวทางแกไขปญหา 3 แนวทาง ซ่ึงแตละแนวทางมีขอดีขอเสีย และ

งบประมาณ ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 ใหบริการสมํ่าเสมอเชิญชวนลูกคาใหมรักษาลูกคาเดิม  

สาเหตุคือเวลาท่ีออกใหบริการไมสมํ่าเสมอและยังขาดการประชาสัมพันธเพ่ือใหลูกคารับรู จึงทํา

การกําหนดเวลาการใหบริการใหประกาศใหคนในพ้ืนท่ีรับทราบ และวางแผนการดําเนินงานลวงหนา 1 

ไตรมาสอยางชัดเจน มีตารางการออกใหบริการแตละสถานท่ีจอดใหบริการอยางชัดเจน เริ่มใหบริการ

ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 15.00 น. สมํ่าเสมอทุกพ้ืนท่ี และจัดทํารูปแบบการประชาสัมพันธใหลูกคารับรู

โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด ดังนี้ 

1. กิจกรรมสําหรับลูกคาใหมท่ีสมัคร MyMo พรอมสมัครสลากดิจิทัล รับกระปุกออมสิน 

2. ลูกคาเดิมท่ีสมัครแลวหากชวนเพ่ือนมาสมัคร MyMo พรอมสมัครสลากดิจิทัล ครบ 5 คน 

ลูกคา 1 ราย ตอเพ่ือน 5 คน ลูกคาผูท่ีชวนเพ่ือนมาสมัครรับทันที ถุงผารักษโลก 1 ใบ 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการออม ลูกคาท่ีมีรายการฝากเงิน 1 ไตรมาส สูงสุด 10 อันดับแรก รับ

แกวเก็บความเย็นจากธนาคารออมสินคนละ 1 ใบ 

เปนกิจกรรมสรางการรับรูผลิตภัณฑธนาคารและกระตุนใหมีการใชบริการอยางตอเนื่อง โดย

การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเชิญชวนลูกคาใหมเขามาใชบริการและรักษาฐานลูกคาเดิม 

ขอดี การบริการสมํ่าเสมอตามตารางการออกใหบริการท่ีแนนอนทําใหลูกคาเกิดการจดจําวัน

และเวลาในการใหบริการ, การสรางรับรูผลิตภัณฑใหมๆ ของธนาคาร และไดลูกคาใหมเพ่ิมข้ึน 

    ขอเสีย พนักงานตองเตรียมตัวและเตรียมเอกสารใหเร็วข้ึน เพราะรถเคลื่อนท่ีตองปรับเวลาออก

จากสาขาและใหเร็วกวาเดิม และกลับถึงสาขาชากวาเดิม การใหบริการระหวางทางกลับอาจตองลาชาไป 

เชน การไปรับเงินฝากของโรงเรียนชากวาปกติจึงควรแจงโรงเรียนใหทราบลวงหนากอน 

    งบประมาณ เสนองบประมาณในการจัดของสมนาคุณใหลูกคา โดยตั้งงบประมาณในการจัดทํา

ถุงผาสมนาคุณเปนจํานวนเงิน 20,000 บาท งบประมาณอุปกรณออกเชิงรุก 3,000 บาท 

     แนวทางท่ี 2 เพ่ิมผูเช่ียวชาญและโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน 

วิเคราะหลักษณะของกลุมลูกคาในพ้ืนท่ี เพ่ือชวยใหทราบถึงพฤติกรรมในการใชบริการนําไปสู

การมุงเนนนําเสนอผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมแกลูกคา โดยในพ้ืนท่ี นิคม กม.5 เปนจุดท่ีมีลูกคาสินเชื่อจํานวน
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มาก มีการชําระสินเชื่อท่ีรถเคลื่อนท่ี จํานวน 220 ราย และมีลูกคาสอบถามเรื่องสินเชื่อเฉลี่ยวันละ 3 

ราย จึงเพ่ิมพนักงานสินเชื่อในการออกใหบริการดวย โดยใชโอกาสจากนโยบายการปลอยสินเชื่อนโยบาย

รัฐทุกประเภท และเงินฝากประชารัฐสําหรับผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  

ขอดี ทําใหทราบความตองการของลูกคา เพ่ือเสนอผลิตภัณฑใหกับลูกคาอยางเหมาะสม, 

พนักงานสามารถใหขอมูลลูกคาไดอยางครบถวน สรางความประทับใจแกลูกคา, ไดลูกคาเงินฝากและ

สินเชื่อนโยบายรัฐเพ่ิมข้ึน 

    ขอเสีย ตองใชพนักงานออกมาใหบริการภายนอกเพ่ิมอีก 1 คน เทากับทําใหพนักงานสินเชื่อท่ี

สามารถวิเคราะหสินเชื่อหายไป 1 คน ทําใหงานวิเคราะหสินเชื่อท่ีมีเปนจํานวนมากลาชาได 

   งบประมาณ งบประมาณท่ีใชเทากับเสียตนทุนพนักงานสาขาท่ีสามารถวิเคราะหสินเชื่อออกมา

ใหบริการนอกสถานท่ี ตนทุนพนักงานวิเคราะหสินเชื่อประมาณ 30,000 บาท ตอเดือน  

        แนวทางท่ี 3 พิจารณาหาจุดจอดใหบริการใหมท่ีดีกวาเดิม 

พิจารณาถึงจุดจอดใหบริการท่ีมีความเหมาะสม ในจุดจอดดานสิงขรเปนจุดท่ีมีธุรกรรม   ฝาก-

ถอน เปนจํานวนนอย เนื่องจากลูกคาบริเวณนั้นมักเปนนักทองเท่ียวท่ีมาจากตางจังหวัด และเปน

ชาวตางชาติจํานวนมาก จึงควรหาจุดจอดใหบริการใหม เชน จอดใหบริการท่ีตําบลบอนอกเพราะเปนจุด

ท่ีมีลูกคาธนาคารออมสินอยูจํานวนมากและพ้ืนท่ีหางไกลจากสาขา และจุดจอดใหบริการเดิมท่ีดานสิงขร

ใหดําเนินการเสนอขอติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) แทน 

    ขอดี ไดจุดจอดใหบริการใหมท่ีอาจมีลูกคาใชบริการเพ่ิมข้ึน 

    ขอเสีย ทําใหลูกคาเดิมท่ีฝากเงินอยูไมสามารถฝากตอเนื่องได, มีตนทุนในการจัดหาสถานท่ีใหม, 

มีตนทุนในการติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 

    งบประมาณ จุดจอดใหม : คามิเตอรไฟฟาสําหรับจุดจอดใหบริการใหม 2,000 บาท  

จุดจอดเดิม : คาใชจายในการตั้ง ATM 25,000 บาท และคาเชาพ้ืนท่ีตั้ง ATM เดือนละ 3,000 บาท 

เลือกแนวทางแกไขปญหา โดยใชทฤษฎีหลักการเหตุผลประกอบ ดังนี้ 

        1) ผูศึกษามีความเขาใจปญหาคือการลดลงของปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีของธนาคาร

ออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ ลดลงต่ํากวาคาเฉลี่ยการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีท่ัวประเทศ 

        2) พิจารณาสาเหตุของปญหาเพ่ือจัดลําดับตามความสําคัญ ไดดังนี้ สาเหตุลําดับท่ี 1 คือ ใหบริการ

ไมตรงเวลา และไมสมํ่าเสมอ ทําใหลูกคาไมจดจําวันและเวลาการใหบริการ มีผลกระทบทําใหปริมาณ

การทําธุรกรรมลดลง ลําดับท่ี 2 คือไมมีการประชาสัมพันธเชิญชวนลูกคาใหมเขาใชบริการ ทําใหปริมาณ

ธุรกรรมไมเพ่ิมข้ึน ลําดับท่ี 3 ไมมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิม 
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        3) คุณคาของทางเลือก ท้ัง 3 ทางเลือกมีการบริหารชองทางการใหบริการใหเกิดประโยชนท้ัง

ลูกคาและธนาคาร สงผลใหสามารถปรับปรุงการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

        4) พิจารณาผลกระทบและผลลัพธท่ีอาจจะเกิดข้ึนของทางเลือกแตละทางเลือก 

แนวทางท่ี 1 พนักงานจะตองเตรียมตัวใหเร็วยิ่งข้ึน และแจงปรับเวลากับหนวยงานท่ีไปรับฝากเงิน  

แนวทางท่ี 2 ตองใชพนักงานสินเชื่อออกมาใหบริการภายนอกเพ่ิมอีก 1 คน เทากับทําใหพนักงานสินเชื่อ

ท่ีสามารถวิเคราะหสินเชื่อหายไป 1 คน สงผลใหงานวิเคราะหสินเชื่อท่ีสาขาชาลง  

แนวทางท่ี 3 มีตนทุนในการจัดหาสถานท่ีใหมและติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติมูลคาสูง 

        5) เลือกทางเลือกและผลลัพธของแตละทางเลือกท่ีจะตองตอบสนองวัตถุประสงค โดยใชตาราง

การตัดสินใจ (Decision matrix) ไดผลคะแนนเรียงลําดับจากคะแนนมากท่ีสุดไปหาคะแนนนอยท่ีสุด 

ดังนี้ ทางเลือกท่ี 1 = 7.7 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนสูงสุด ทางเลือกท่ี 2 = 7.1 คะแนน และ ทางเลือกท่ี 3 

ไดคะแนนนอยท่ีสุดคือ 6.55 คะแนน ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เกณฑในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

เกณฑการพิจารณา 

ถวง

น้ํา 

หนัก 

แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกท่ี 3 

ใหบริการสมํ่าเสมอ 
เพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงแหลงเงินทุน 

พิจารณา 

จุดจอดใหม 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม 

1. ทําใหปริมาณธุรกรรม

เพ่ิมข้ึนในระยะยาว 
0.3 9 2.7 8 2.4 7 2.1 

2. ลูกคามาใชบริการ

อยางสมํ่าเสมอ 
0.2 8 1.6 8 1.6 7 1.4 

3. รายไดคาธรรมเนียม

เพ่ิมข้ึน 
0.2 8 1.6 8 1.6 7 1.4 

4. งบประมาณ

ดําเนินงาน 
0.15 6 0.9 5 0.75 4 0.6 

5. ไมสงผลกระทบตอ

การปฏิบัติงานสาขา 
0.15 6 0.9 5 0.75 7 1.05 

รวม 1  7.7  7.1  6.55 
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จากการประเมินทางเลือกไดตัดสินใจเลือกแนวทางท่ี 1 คือ การใหบริการสมํ่าเสมอเชิญชวน

ลูกคาใหมรักษาลูกคาเดิม กําหนดเวลาการใหบริการใหประกาศใหคนในพ้ืนท่ีรับทราบ และวางแผนการ

ดําเนินงานลวงหนา 1 ไตรมาสอยางชัดเจนมีตารางการออกใหบริการอยางชัดเจน สมํ่าเสมอทุกพ้ืนท่ี 

และประชาสัมพันธใหลูกคารับรูโดยจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด ซ่ึงแนวทางดังกลาวเปนแนวทางท่ี

สามารถเพ่ิมปริมาณลูกคาเขามาใชบริการไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เปนแนวทางท่ีมีคาใชจายใน

ระดับท่ีไมสูง ไมเลือกทางเลือกท่ี 2 เนื่องจากจะทําใหขาดพนักงานวิเคราะหสินเชื่อในสาขา สงผลกระทบ

ทําใหการปฏิบัติงานในสาขาลาชา และทางเลือกท่ี 3 มีงบประมาณดําเนินงานสูง โดยท่ีไมทราบแนนอน

วาจุดจอดใหบริการใหมจะมีปริมาณการทําธุรกรรมมากเพียงใด 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) 

 1. ปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 

ภายในไตรมาส 1 ป 2563 

 2. ปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธในป 2563 มี

ปริมาณสูงกวาคาเฉลี่ยการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสินท่ัวประเทศ รอยละ 10  

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

 1. ประกาศปรับเวลาการใหบริการเปน 9.00 – 15.00 น.ใหบริการใหตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

โดยพนักงานเตรียมตัวใหพรอมและออกจากสาขาเวลา 8.30 น. เพ่ือเปดใหบริการในเวลา 9.00 น.         

2. ออกใหบริการอยางสมํ่าเสมอตามตารางท่ีกําหนดไว และประชาสัมพันธคนในพ้ืนท่ีรับทราบ 

เพ่ือใหเกิดการจดจําและสรางการรับรูถึงการใหบริการท่ีสมํ่าเสมอแกลูกคา  

         3. อบรมพนักงานใหเปนนักขายมืออาชีพและใหเขาใจถึงจุดเดนแตละผลิตภัณฑธนาคาร 

        4. จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

         - กิจกรรมท่ี 1 สําหรับลูกคาใหมท่ีสมัคร MyMo พรอมสลากดิจิทัลรับกระปุกออมสิน 1 ใบ 

         - กิจกรรมท่ี 2 ลูกคาเดิมชวนเพ่ือนมาสมัคร MyMo ครบ 5 คน รับทันที ถุงผา 1 ใบ 

         - กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสงเสริมการออม สําหรับลูกคาท่ีมีรายการฝากเงิน 1 ไตรมาส สูงสุด 10 

อันดับแรก รับแกวเก็บความเย็นจากธนาคารออมสินคนละ 1 ใบ 

          5. เดือนมกราคม ขอรับการสนับสนุนพนักงานจากธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ เพ่ือลง

พ้ืนท่ีประชาสัมพันธเชิงรุกถึงกิจกรรมสงเสริมการตลาด และการใหบริการตางๆ ของรถเคลื่อนท่ีธนาคาร

ออมสิน ใหลูกคาไดรับรูถึงบริการตางๆ ของธนาคาร 

         6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1  
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แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมและเพียงพอ สามารถรองรับการใหบริการรถ

เคลื่อนท่ีเปนไปอยางสมํ่าเสมอ หากพนักงานลาหรือติดอบรม ผูบริหารจะตองบริหารจัดการโดยการ

เปลี่ยนเอาพนักงานอีกคนปฏิบัติงานแทนเพ่ือออกใหบริการอยางสมํ่าเสมอ แตหากรถเคลื่อนท่ีติดภารกิจ

ไมสามารถออกใหบริการได ใหจัดการโดยการใชรถยนตสาขาใหพนักงานออกใหบริการพรอมกับ

เครื่องรับฝากนอกสถานท่ี (SUMO) ใหบริการลูกคาในเบื้องตน แทนการหยุดใหบริการ 

 

อภิปรายผล 

จากวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุท่ีสงผลใหปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีของ

ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธลดลง เพ่ือนําเสนอแนวทางแกไขปญหาและบริหารจัดการรูปแบบ

การใหบริการท่ีเกิดประโยชนสูงสุด จนสามารถเพ่ิมปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสิน

ของลูกคาในพ้ืนท่ีหางไกลไดมากข้ึน นั้น  

จากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาตาม

วิธีการดําเนินการวิจัย ทําใหทราบวาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีลดลง

เนื่องจาก 

 

สาเหตุหลักเกิดจาก ดานชองทางการใหบริการ รถเคลื่อนท่ีออกใหบริการไมตรงเวลา, ออก

ใหบริการเปนชวงเวลาสั้นและไมสมํ่าเสมอทําใหลูกคาไมเกิดการจดจําและรับรูถึงการใหบริการ การออก

ใหบริการไมสมํ่าเสมอ เพราะสาขาไดนํารถไปออกเชิงรุกโดยไมไดแจงใหทางพ้ืนท่ีทราบลวงหนา 

สาเหตุรองลงมา คือขาดการประชาสัมพันธเชิญชวนลูกคา การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด

นอย และไมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเชิญชวนลูกคาใหมเขาใชบริการ รวมถึงพนักงานมีความรู

เก่ียวกับผลิตภัณฑธนาคารไมครบถวนและขาดการประชาสัมพันธเชิญชวนลูกคามาใชบริการ 

จากสาเหตุของปญหาขางตนท่ีไดจากการวิเคราะหแผนผังกางปลา และหาแนวทางแกไขปญหา 

โดยใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix),  การวิเคราะห

จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) รวมกับทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 

และทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาด ไดแนวทางแกไขปญหา 3 แนวทาง ดังนี้ 

- แนวทางท่ี 1 บริการสมํ่าเสมอเชิญชวนลูกคาใหมรักษาลูกคาเดิม 

- แนวทางท่ี 2 เพ่ิมผูเชี่ยวชาญและโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
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- แนวทางท่ี 3 พิจารณาหาจุดจอดใหบริการใหมท่ีดีกวาเดิม 

ผูศึกษาใชทฤษฎีหลักการและเหตุผลโดยใชตารางการตัดสินใจ (Decision matrix) ไดผล

คะแนนเรียงลําดับจากคะแนนมากท่ีสุดไปหาคะแนนนอยท่ีสุด จึงเสนอแนวทางท่ี 1 การใหบริการอยาง

สมํ่าเสมอเชิญชวนลูกคาใหมรักษาลูกคาเดิม กําหนดเวลาการใหบริการใหประกาศใหคนในพ้ืนท่ีรับทราบ 

และวางแผนการดําเนินงานลวงหนา 1 ไตรมาสอยางชัดเจน มีตารางการออกใหบริการแตละสถานท่ีจอด

ใหบริการอยางชัดเจน สมํ่าเสมอทุกพ้ืนท่ี และจัดทํารูปแบบการประชาสัมพันธใหลูกคารับรูโดยจัด

กิจกรรมสงเสริมการตลาด เปนแนวทางท่ีมีคาใชจายในระดับท่ีไมสูง ซ่ึงเปนกิจกรรมสรางการรับรู

ผลิตภัณฑธนาคารและกระตุนใหมีการใชบริการอยางตอเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเชิญ

ชวนลูกคาใหมเขามาใชบริการและกิจกรรมเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิม เพ่ือสอดคลองกับแนวคิดสวนประสม

ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. รถเคลื่อนท่ีเปนอีกชองทางการบริการท่ีเปรียบเสมือนสาขาเพราะฉะนั้นการใหบริการตอง

ใหบริการเสมือนลูกคาไปรับบริการท่ีสาขา เปดใหบริการใหตรงเวลาใหบริการดวยความสมํ่าเสมอเพ่ือให

ลูกคาเกิดการจดจําถึงเวลาในการใหบริการ จากนั้นลูกคาจะมาใชบริการตอเนื่อง 

 2. นอกจากจะจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดแลว พนักงานท่ีออกใหบริการกับรถเคลื่อนจะตอง

ศึกษาระเบียบคําสั่งของธนาคารรวมถึงผลิตภัณฑใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือบริการท่ีดีและสามารถตอบขอ

ซักถามของลูกคาไดอยางถูกตอง 

การศึกษาสาเหตุและแนวทางการเพ่ิมปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีธนาคารออมสินสาขา

ประจวบคีรีขันธ ในครั้งนี้ ผูศึกษาขอเสนอแนะสําหรับการคนควาอิสระในอนาคต ดังนี้ 

1. ควรศึกษาปจจัยในการตัดสินใจใชบริการของลูกคา เนื่องจากปจจุบันการแขงขันในธุรกิจ

ธนาคารแนวโนมสูงข้ึน   

2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีศึกษาการดําเนินงานรถเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีอ่ืน สาขาอ่ืนๆ ท่ีมีการ

ใหบริการ เพ่ิมเติม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา ตลอดจน
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ใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระแนวทางการเพ่ิมปริมาณการทําธุรกรรมท่ีรถเคลื่อนท่ีธนาคาร

ออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ รวมถึงเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ทุกทานท่ีให

ความสะดวกดานอํานวยการ และประสานงาน ใหผูศึกษาตลอดมาจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณ ผูจัดการธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ พนักงานและลูกจางทุกทาน ท่ีไดให

ขอมูลเก่ียวกับการใหบริการรถเคลื่อนท่ี ใหความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษา

ปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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แนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเช่ือรายยอยธนาคารออมสิน 

สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

Guidelines for increasing retail loans, Government Savings Bank, 

Bangsaphan Branch, Prachuap Khiri Khan Province 

 

กมลชนก เชื้อทอง0

1 และอนุฉัตร ช่ําชอง1

2 

Kamonchanok Chuatong1 and Anuchat Chamchong 2  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการ

ตัดสินใจขอสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 2) วิเคราะหสาเหตุของปญหา จํานวนเงิน

อนุมัติสินเชื่อรายยอยวงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ต่ํากวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด และ3) เสนอ

แนวทางในการเพ่ิมยอดสินเชื่อรายยอยจํานวนเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ของธนาคารออมสินสาขา

บางสะพาน เปนการวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จาก

กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีผูใหบริการจํานวน  3 คน ลูกคาสินเชื่อรายยอยของธนาคารออมสินสาขาบาง

สะพาน จํานวน 30 คน ขอมูลทุติยภูมิจากสิ่งตีพิมพ เอกสาร รายงานประจําปขอมูลทางการเงินและ

การตลาดขององคกร  ใชการวิเคราะหเปนการสังเคราะหขอมูล  ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจของลูกคาในการตัดสินใจขอสินเชื่อรายยอย ไดแก ปจจัยการสื่อสารทางการตลาด 2)  

สาเหตุของปญหาจํานวนเงินอนุมัติสินเชื่อรายยอยวงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ตํ่ากวาเปาหมายท่ี

ธนาคารกําหนด เปนเพราะกฎเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติสินเชื่อรายยอยเครงครัดมากข้ึน ตามมาตรฐาน

ของธนาคาร ทําใหลูกคาเกากูเพ่ิมไดนอยลง และ 3) แนวทางในการเพ่ิมยอดสินเชื่อรายยอย มี 3 

แนวทาง ไดแก  โครงการลูกคาสัมพันธสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสิน โครงการจัดกิจกรรมพิเศษสินเชื่อ

รายยอยธนาคารออมสิน และโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสิน  และเลือก

เพียงทางเดียวเพ่ือนําไปสูแผนปฏิบัติงาน คือ โครงการลูกคาสัมพันธสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสิน ดวย

เหตุผลไปใชเปนกลยุทธเชิงรุก เชิงแกไขและเชิงปองกัน เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคา  ผานการ
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641 

 

สรางความสัมพันธกับลูกคา  โดยเริ่มจากการรักษาฐานลูกคาเดิม  การเพ่ิมฐานลูกคาใหม  การหาลูกคา

เพ่ิมเติมจากบริเวณใกลเคียงกับธนาคาร 

 

คําสําคัญ: การเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อ,สินเชื่อรายยอย, ธนาคารออมสิน 

 

Abstract 

The purpose of this research was to 1) study the factors affecting the customers' 

decision in the decision to request retail loans. Government Savings Bank, Bangsaphan 

Branch 2) Analyze the cause of the problem The amount of retail credit approval is not 

over 200,000 baht, which is lower than the target set by the bank, and 3) proposing ways 

to increase the retail loan amount of 200,000 baht for the Government Savings Bank of 

Bangsaphan Branch. Is a qualitative research Primary data were collected using a 

structured interview form from a sample of 3  service personnel from the Government 

Savings Bank, Bangsaphan Branch. Prachuap Khiri Khan Province, consisting of 30 people. 

Secondary data from publications, annual reports, financial and marketing information of 

the organization. Use analysis as data synthesis. The results of the study revealed that 1) 

Factors affecting the customers' decision when deciding to apply for retail loans are 

marketing communication factors. 2 )  The cause of the problem Retail credit approval 

amount not over 2 00 ,000  baht, lower than the target set by the bank Is because the 

rules on approving retail loans are more strict According to the bank's standards Resulting 

in less old customers getting more loans, and 3 )  ways to increase retail loans, with 3 

approaches, which are the Retail Credit Government Savings Bank, the Special Credit 

Retail Activities Project, the Government Savings Bank, and an aggressive public relations 

project. Retail loans, Government Savings Bank. And choose only one way to lead to the 

action plan, namely the Retail Savings Bank customer relationship project for a reason to 

be used as a proactive, corrective and preventive strategy. To create opportunities to 

reach customers Through building relationships with customers By beginning to maintain 
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the existing customer base Adding a new customer base Finding additional customers 

from nearby banks. 

 

Keywords: Increasing the credit balance, Retail loans, Government Savings Bank 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภาพรวมของตลาดสินเชื่อสินเชื่อรายยอย ธนาคารสวนใหญมุงเนนการปลอยสินเชื่อรายยอยเปน

หลัก โดยจะเห็นธนาคารพาณิชยเริ่มมีการใหบริการสินเชื่อบุคคลผานชองทาง Digital โดยเฉพาะบน 

Mobile Application มากข้ึน เพ่ือความสะดวกและงายตอการเขาถึงสินเชื่อของผูบริโภคในปจจุบัน 

นอกจากนี้ยังตั้งเปาขยายสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต รถจักรยานยนตท่ีตลาดยานยนตโตตอเนื่องจากป 2561 

สําหรับสินเชื่อท่ีอยูอาศัยคาดวายังคงเติบโตไดแตนอยกวาป 2561 เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก

มาตรการควบคุมการปลอยสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคารแหงประเทศไทยและพฤติกรรมลูกคาสินเชื่อมี

บางสวนท่ีมีการผิดนัดชําระหนี้ สวนใหญมีการนําเงินสินเชื่อไปใชผิดวัตถุ ประสงคทําใหธนาคารเนนการ

ปลอยสินเชื่อรายยอย โดยเลือกกลุมท่ีมีประวัติการผอนชําระดี จึงทําใหเกิดปญหาการปลอยสินเชื่อราย

ยอยไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด (หนวยวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคา สวนเศรษฐกิจรายสาขา

ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน,2562) 

ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน มีเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดใหวงเงินอนุมัติสินเชื่อรายยอย

วงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ในแตละป โดยมีรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ป 2559 เปาหมาย 70.00 ลานบาท ผลงานสะสม 51.00 ลานบาท รอยละของเปาหมาย 72.16 

ป 2560 เปาหมาย 76.00 ลานบาท ผลงานสะสม 52.78 ลานบาท รอยละของเปาหมาย 69.45 

ป 2561 เปาหมาย 73.20 ลานบาท ผลงานสะสม 50.12 ลานบาท รอยละของเปาหมาย 68.47 

อางอิงจาก รายงานผลการดําเนินงานธนาคารออมสินภาค 4 จํานวนเงินอนุมัติสินเชื่อวงเงิน

อนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ประจําป 2559 – 2561 

จากขอมูลรายงาน ปญหาของธนาคารออมสินสาขาบางสะพานมียอดเงินอนุมัติสินเชื่อรายยอย 

วงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ต่ํากวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดในทุกๆป สงผลกระทบใหผลงาน

สาขาไมเปนไปตามเปาหมาย อีกท้ังปจจุบันกฎเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติสินเชื่อรายยอยเครงครัดมากข้ึน 

ตามมาตรฐานของธนาคาร ทําใหลูกคาเกาสามารถกูเพ่ิมไดนอยลง และลูกคาใหมหันไปใชบริการสินเชื่อ
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ธนาคารอ่ืนมากข้ึน วงเงินอนุมัติสินเชื่อรายยอยวงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ของธนาคารออมสิน

สาขาบางสะพานจึงนอยลง  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการตัดสินใจขอสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสิน

สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2. เพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหา จํานวนเงินอนุมัติสินเชื่อรายยอยวงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท 

ต่ํากวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเชื่อรายยอยจํานวนเงินอนุมัติสินเชื่อรายยอยวงเงินอนุมัติไมเกิน 

200,000 บาท ของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ใหไดเปาหมายท่ีธนาคาร

กําหนด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาขอมูลรวบรวมทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาใชเปน

พ้ืนฐานและแนวทางของการแกปญหาโดยมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของ ขอเสนอหัวขอตามลําดับ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

1 .1 ทฤษฎี SWOT ไดแก Strengths   หมายถึง จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ Weaknesses  

หมายถึง จุดออนหรือขอเสียเปรียบ Opportunities  หมายถึง โอกาสท่ีจะดําเนินการได และ Threats  

หมายถึง อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงานขององคกร  

 1.2 ทฤษฎี TOWS Matrix ไดแก กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคู

ระหวางสภาพแวดลอมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดลอมภายนอกทางบวกคือ

โอกาส (Opportunity) ซ่ึงก็คือการใชจุดแข็งขอไดเปรียบของเราผสมกับโอกาสท่ีดีเพ่ือนํามากําหนดเปน

กลยุทธเชิงรุก กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) เปนกลยุทธ ท่ีเกิดจากการจับคูระหวาง

สภาพแวดลอมภายในทางลบคือจุดออน (Weakness) และสภาพแวดลอมภายนอกทางบวก 

(Opportunity) ซ่ึงก็คือการใชประโยชนจากโอกาสเพ่ือมาปดจุดออนจุดดอยขององคกรหรือทําให

จุดออนนั้นลดลง กลยุทธคงตัว - เชิงรับ (ST Strategy) เปนกลยุทธ ท่ี เ กิดจากการจับคูระหวาง

สภาพแวดลอมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดลอมภายนอกทางลบ(Threat) เปน
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การนําจุดแข็งขอไดเปรียบขององคกรมาปองกันอุปสรรคซ่ึงก็คือเปนการใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

กลยุทธปองกัน (WT Strategy)  เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในทางลบคือ

จุดออน(Weakness) และสภาพแวดลอมภายนอกทางลบคืออุปสรรค (Threat) เปนกลยุทธเพ่ือการลด

จุดออนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเปาหมายหลักคือการปองกันหรือหลีกเลี่ยงใหสถานการณของ

องคกรไมแยไปกวาเดิม  

 1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ ไดแก การติดตามลูกคา (Customer Prospecting) 

สัมพันธภาพกับลูกคา (Relations with Customers) การบริหารการสื่อสารระหวางกัน (Interactive 

Management) การเขาใจความคาดหวังของลูกคา (Understanding Customer Expectations) การ

ให อํานาจ (Empowerment) การเปนหุนสวน (Partnerships) การทําให เฉพาะเจาะจงบุคคล 

(Personalization)  

 1.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบดวย 

1.4.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งท่ีผูขายเปนผูมอบใหผูบริโภคและลูกคา

จะไดประโยชนและคุณคาจากผลิตภัณฑเพ่ือใชตอบสนองความตองการของมนุษย  

1.4.2 ปจจัยดานราคา (Price) คือตัวเงินท่ีใชในการกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ใน

รูปแบบของตัวเงิน โดยปจจัยในดานราคาจะถูกตัดสินโดยผูบริโภค ซ่ึงจะเปนดานบวกหรือดาน

ลบจะข้ึนอยูกับการเปรียบเทียบระหวางสินคาหรือบริการกับราคา โดยในการตัดสินใจนั้นจะ

ข้ึนอยูกับคุณคา ท่ีผูบริโภคไดรับ  

1.4.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนการนําเสนอบรรยากาศและ

ทําเลท่ีตั้งในการจูงใจใหผูบริโภคเกิดการซ้ือผลิตภัณฑหรือการใชบริการ 

1.4.4 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือในการสื่อสารทาง

การตลาดท่ีผูผลิตหรือผูใหบริการใชสื่อสารกับผูบริโภค เพ่ือสรางแรงจูงใจในการใชบริการ  

1.4.5 ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) คือการดูแลและฝกฝน

บุคลากร เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในการทํางานและการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  

1.4.6 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 

and Presentation) เปนการนําเสนอการยกระดับผลิตภัณฑและบริการ โดยการใหคุณคาดาน

คุณภาพท่ี ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจโดยการสรางรูปแบบการบริการท่ีเปนแบบแผน  



 

645 

 

1.4.7 ปจจัยดานกระบวนการ (Process) เปนข้ันตอนและกระบวนการในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนระเบียบในการปฏิบัติงานในการสรางแบบแผน เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจ 

1.5 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดแบบบรูณาการ ไดแก การโฆษณา หมายถึง การติดตอ สื่อสารโดย

ไมใชบุคคล ซ่ึงตองจายเงินโดยผูอุปถัมภ รายการท่ีระบุไดจากการใชสื่อมวลชน เพ่ือจูงใจหรือมีอิทธิพล

ตอผูรับขาวสารจากความหมายดังกลาวจะเห็นลักษณะของงานโฆษณา คือ  

1.5.1 เปนการติดตอสื่อสารโดยไมใชบุคคล (Non-personal Selling) และเปน

สื่อมวลชน (Mass Media) เชน วิทยุโทรทัศน นิตยสาร หนังสือพิมพ เปนตน ซ่ึงการกระจาย

ขาวสารไปยังกลุมคนจํานวนมาก  

1.5.2 มีการจายเงินเก่ียวกับสื่อไมวาจะเปนเวลาหรือเนื้อท่ีสําหรับขาวสารการโฆษณา  

1.5.3 เปนการเสนอตอชุมชน กลาวคือ มีกลุมผูรับขาวสารจํานวนมาก  

1.5.4 เปนการเผยแพรขาวสารไปยังกลุมผูรับขาวสารอยางกวางขวางและมีแนวโนมจะ

กระทําซํ้าแลวซํ้าอีก 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 กุญชชญา  ณัฏฐสิริเลิศพงศ (2555) วิจัยเรื่อง การนําเสนอกลยุทธการเติบโตใหกับบริษัท เอ็ม บี 

เค กรุปลิสซ่ิง จํากัด มีวัตถุประสงคดังนี้ 1. ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการใชสินเชื่อของลูกคา พรอมท้ัง

พฤติกรรมการใช บัตรเครดิต การเบิกเงินฉุกเฉินมาใชลวงหนา 2. กําหนดกลยุทธ และแนวทางการ

ดําเนินกลยุทธเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัท และเพ่ือรักษาฐานลูกคาใหเกิดความ

ภักดีตอตราสินคา ผลการศึกษาพบวา ปญหาการปลอยสินเชื่ออเนกประสงคในอัตราท่ีนอยเม่ือเทียบกับ

สัดสวนของลูกคาฐาน สินเชื่อรถยนตนั้น สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทไมสามารถเขาถึงพฤติกรรมผูบริโภค 

ท่ีตองการความสะดวกรวดเร็ว และงายตอการใชสินเชื่อดังกลาว อีกท้ัง ภาวการณแขงขันการใหบริการ

ดานสินเชื่อ สวนบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อผอนชําระสินคา ตางก็เปนคูแขงขันหลักในการใหบริการ

สินเชื่อ แกลูกคาของบริษัทฯ เชนกัน หลังจากการวิเคราะหสาเหตุและประเมินกลยุทธทางเลือกแลว 

สรุป ไดวา บริษัทฯ ควรอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา เพ่ือใหลูกคาเขาถึงบริการของบริษัทฯ ไดเร็วข้ึน

และงายข้ึน ดวยการใชกลยุทธการเจริญเติบโต ดวยการขยายสาขาใหบริการ เพราะจะสามารถ เพ่ิม

ความสะดวกและงายตอการทําสินเชื่อ ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเพ่ิมยอดสินเชื่อให บริษัทฯ ได

ในท่ีสุด 
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 ปรียาพร  จิระไพฑูรย (2557) วิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายของ

รานจีระพาณิชยอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน การศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายของรานจีระพาณิชย อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บ

ขอมูล โดยศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือวัสดุกอสรางและอุปกรณการเกษตร โดยนํา

ขอมูลท่ีไดนั้น มาใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในการกําหนดรูปแบบและกิจกรรมดานสงเสริม

การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายวัสดุกอสรางและอุปกรณทางการเกษตรของรานจีระพาณิชยจากการศึกษา

พบวา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือ ดานราคา คิดเปนรอยละ 

67.0 ความสําคัญลําดับท่ีสอง คือ ดานผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 52.0 ความสําคัญลําดับท่ีสาม คือ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย คิดเปนรอยละ 61.0 ความสําคัญลําดับสุดทาย คือ ดานการสงเสริมการตลาด 

คิดเปนรอยละ 20.0 นอกจากนี้สิ่งท่ีผูตอบแบบสอบถามตองการใหปรับปรุงมากท่ีสุดคือดานท่ีจอดรถ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 สําหรับวิธีการศึกษาคนควาเรื่องแนวการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสินสาขาบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธในครั้งนี้ เปนการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใชกลยุทธในการวิจัยแบบสอบถามสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดและ

ครบถวนสมบรูณ 

1. กลุมตัวอยาง 

โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1.1 การสัมภาษณเจาหนาท่ีผู ใหบริการของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวน  3 คน  

1.2 การสัมภาษณลูกคาสินเชื่อรายยอยท่ีมาใชบริการสินเชื่อรายยอย จํานวน  30  คน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  โดยใชแหลงขอมูลสองแหล

ง ประกอบดวย 

2.1 สวนท่ี 1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามสัมภาษณเชิง

ลึก เพ่ือเขาถึงขอมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีผูใหบริการดานสินเชื่อ และลูกคา

ท่ีมาใชบริการดานสินเชื่อกับทางธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 
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2.2 สวนท่ี 2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลจากการวิเคราะหศึกษาภาพรวมของผลงาน ขอมูลจาก

รายงานผลการดําเนินงานธนาคารออมสินภาค 4 จํานวนเงินอนุมัติวงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท 

ขอมูลทางการเงิน ขอมูลการตลาดขององคกร แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนขอมูล

จากเว็บไซต และสิ่งตีพิมพตางๆ 

3. การวิเคราะหขอมูล 

วิธีการวิเคราะห (Data Analysis)  เปนการสังเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จากรายงานผลการ

ดําเนินงานธนาคารออมสินภาค 4 จํานวนเงินอนุมัติสินเชื่อวงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ประจําป 

2559 – 2561   ไดแก การจําแนกหรือ การจัดกลุมขอมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ การวิเคราะห

สวนประกอบ และ การวิเคราะหขอมูลท่ีเปนเอกสาร และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงแนวทางการเพ่ิม

ยอดเงินสินเชื่อรายยอย เพ่ือนําเสนอจัดทําโครงการแนวทางการ เพ่ิมยอดเงินสินเชื่อรายยอย ธนาคาร

ออมสินสาขาบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ เปนการสังเคราะหขอมูลปฐมภูมิมาทําการวิเคราะห เพ่ือ

หาปญหาและสาเหตุของปญหา โดยมีเครื่องมือท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณเจาหนาท่ีผูใหบริการดานสินเชื่อของธนาคารออมสิน 

สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยแบงเปน กลุมผูบริหาร พนักงานปฏิบัติงานดานสินเชื่อ 

จํานวน 3 คน คน โดยแบงเปน 2 สวนสําคัญดังนี้ 

3.1.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

3.1.2 สวนท่ี 2 ขอมูลแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสินสาขา

บางสะพาน ไดแก ทานคิดวาปญหาเก่ียวกับดานการบริหารจัดการเงินสินเชื่อรายยอยคือ

อะไรบาง / ทานมีแผนงานแนวทางการบริหารจัดการเงินสินเชื่อรายยอยหรือไม อยางไร / 

ทานมีวิธีและแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 

อยางไรบาง โดยระบุวิธี / ทรัพยากรและงบประมาณ / ปจจัยความสําเร็จ / แผนการ

ปฏิบัติงาน / แผนฉุกเฉิน 

3.2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสัมภาษณลูกคาท่ีมาใชบริการสินเชื่อรายยอยกับทาง

ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก กลุมลูกคาสินเชื่อจํานวน 30 คน โดย

แบงเปน 2 สวนสําคัญดังนี้ 
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3.2.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ 

สถานภาพ อายุการเปนลูกหนี้ของธนาคารออมสิน จํานวนเงินท่ีกูไป 

3.2.2 สวนท่ี 2 ขอมูลแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสินสาขา

บางสะพาน ไดแก ปญหาและอุปสรรคในการขอกูยืมเงินสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสิน

สาขาบางสะพาน / วงเงินท่ีตองการการขอกูยืมเงินสินเชื่อรายยอยเพ่ิม / วัตถุประสงคในการ

ขอกูยืมเงินสินเชื่อรายยอยเพ่ิม / การปรับปรุงดานการใหบริการของเจาหนาท่ี / การปรับปรุง

การเพ่ิมวงเงินสินเชื่อรายยอย / การปรับปรุงเง่ือนไขการใหเงินสินเชื่อรายยอย / การปรับปรุง

ดานอ่ืนๆ 

โดยจะนําผลการสัมภาษณท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือทําการศึกษาและหาแนวทางแกไขถึงการเพ่ิม

ยอดเงินสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน เขตประจวบคีรีขันธ 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ลักษณะประชากรศาสตรและตัวแปรตาม 

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีผู ใหบริการของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวน  3 คน ไดแก  

1.1 ผูชวย ผูจัดการฝายสินเชื่อ ระดับการศึกษา ปริญญาโท ประสบการณทํางาน 8 ป 

1.2 พนักงานสินเชื่อระดับ 7 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณทํางาน 7 ป 

1.3 พนักงานสินเชื่อระดับ 4 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณทํางาน 2 ป 

สามารถสรุปผลสัมภาษณไดดังนี้ 

หัวขอในการสัมภาษณ ผลการสัมภาษณ 

ทานคิดวาปญหาเก่ียวกับดานการบริหารจัด

การเงินสินเชื่อรายยอย คืออะไรบาง 

ปจจุบันสินเชื่อรายยอยสงอนุมัติท่ีศูนยอนุมัติ

สินเชื่อรายยอย ท่ีมีเกณฑมาตรฐานท่ีเพ่ิมจาก

เดิมมากข้ึน สงผลใหการอนุมัติสินเชื่อยาก

มากกวาเดิม 

ทานมีแผนงานแนวทางการบริหารจัดการเงิน

สินเชื่อรายยอยหรือไม อยางไร 

เม่ือยอดเงินอนุมัติสินเชื่อรายยอยเปนอํานาจของ

ศูนยอนุมัติสินเชื่อรายยอยแลว ควรออกเชิงรุก

เพ่ือสรางความเขาใจใหกับลูกคาเกา และหา

ลูกคาใหมเพ่ิมข้ึน 
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ทานมีวิธีและแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อราย

ยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน อยางไร

บาง โดยระบุวิธี )แนวทางเลือกการแกไขปญหา(  

ยอดอนุมัติสินเชื่อรายเกามีโอกาสสูงถึง 200,000 

บาทตอราย จึงควรเนนลูกคากลุมนี้ ถาเทียบกับ

ลูกคาใหมยอดอนุมัติ 50,000 บาท 

ทานมีวิธีและแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อราย

ยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน อยางไร

บาง โดยระบุวิธี )ขอดี(  

ลูกคารายเกามีสัมพันธกับทางธนาคารอยูแลว 

เคยกูแลว เรื่องการเอกสารจึงไมยุงมากมากเทา

ลูกคารายใหม 

ทานมีวิธีและแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อราย

ยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน อยางไร

บาง โดยระบุวิธี )ขอเสีย(  

ลูกคาเกาท่ีมีภาระหนี้รวมจากสถาบันการเงินอ่ืน

แลวคอนขางสูงนั้น สงผลใหไมผานเกณฑการ

อนุมัติสินเชื่อรายยอยได และอาจมีเกณฑอ่ืนๆ 

เชน อายุเกิน ติดคํ้าประกันหนี้เสีย เปนตน ตาง

จากลูกคาใหมท่ีสวนใหญมักไมมีภาระหนี้เลย

หรือมีนอย 

ทานมีวิธีและแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อราย

ยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน อยางไร

บาง โดยระบุวิธี )ทรัพยากรและงบประมาณ(  

- คาเอกสาร 6,000 – 9,000 บาท 

- คาของสัมมนาคุณในการออกไปเยี่ยมลูกคา 

5,000 – 10,000 บาท 

- คาวัสดุอุปกรณ 2,000 – 5,000 บาท 

ปจจัยความสําเร็จ ลูกคาเกาจะกูเพ่ิมมากข้ึน และอาจมีการบอกตอ

ลูกคาใหมดวย 

แผนการปฏิบัติงาน ควรคัดรายชื่อลูกคาเกาท่ีอายุไมเกินเกณฑ ไมติด

คํ้ า ป ร ะ กั น ห นี้ เ สี ย  แ ล ว จั ด ที ม ง า น อ อ ก

ประชาสัมพันธและพบลูกคาใหมๆ เพ่ิมดวย 

แผนฉุกเฉิน 

 

หากลูกคาเกามีอายุเกินเกณฑแตประวัติการ

ชําระหนี้ดี หากตองการใชเงินเพ่ิมดีควรแนะนํา

ใหบุตรหรอืคนในครอบครัวกูแทน 

 

จากการสัมภาษณลูกคาสินเชื่อรายยอยท่ีมาใชบริการสินเชื่อรายยอย จํานวน  30  คน เพศชาย 

11 คน เพศหญิง 19 คน อยูในชวงอายุ 23- 55 ป สถานภาพโสด 3 คน สมรสไมจดทะเบียน 12 คน 
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สมรสจดทะเบียน 5 คน หยาราง 2 คน แยกกันอยู 7 คน และหมาย 1 คน เปนลูกหนี้ธนาคารออมสิน 1 

– 5 ป วงเงินกู 30,000 – 200,000 บาท สามารถสรุปผลสัมภาษณไดดังนี้ 

หัวขอในการสัมภาษณ ผลการสัมภาษณ 

ปญหาและอุปสรรคในการขอกูยืมเงินสินเชื่อราย

ยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 

ไมคอยทราบถึงสินเชื่อรายยอยแตละประเภท อีก

ท้ังดอกเบี้ยของแตละประเภทแตกตางกันในการ

กูแตละครั้ง ในการคํ้าประกันสวนใหญจะใช

บุคคลคํ้าประกันจึงจับมือกันคํ้าประกันเปนกลุม 

หากคนใดสงเงินงวดผิดนัด จะสงผลใหผูคํ้ากูเงิน

เพ่ิมไมได 

วงเงินท่ีตองการการขอกูยืมเงินสินเชื่อรายยอย

เพ่ิม 

ตองการกู 200,000 บาท เสมอ 

วัตถุประสงคในการขอกูยืมเงินสินเชื่อรายยอย

เพ่ิม 

ใชในการขยายกิจการ ใชจายในครัวเรือน และใช

หนี้นอกระบบ 

การปรับปรุงดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ตองการใหมีการแนะนําและอธิบายสินเชื่อราย

ยอยใหมากข้ึน รวมท้ังตองการใหบอก

ประชาสัมพันธเม่ือมีสินเชื่อใหมๆ 

การปรับปรุงการเพ่ิมวงเงินสินเชื่อรายยอย ในการกูครั้งแรกอยากใหอนุมัติสูงสุดถึง 

200,000 บาท  

การปรับปรุงเง่ือนไขการใหเงินสินเชื่อรายยอย อยากใหเอกสารรายไดนอยลง และแคบมากกวา

นี้ เชน เอกสารนายจาง เปนตน 

การปรับปรุงดานอ่ืนๆ ควรมีการสรางสัมพันธกับลูกคาใหมากข้ึน เชน 

ออกไปเยี่ยมกิจการ เปนตน 

 

 

2. แนวทางเลือกการแกไขปญหา 

 จากการวิเคราะหทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบสัมภาษณ ผูศึกษานํามาเปนแนว

ทางเลือกการแกไขปญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 2.1 แนวทางท่ี 1 โครงการลูกคาสัมพันธสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสิน (CRM) เปนการใช

ทฤษฎี TOWS Matrix รวมกับทฤษฎีการบริหารลูกคาสัมพันธ มีดังนี้ 

   2.1.1 แนวทางเชิงรุก (SO Strategy)  เจาะกลุมลูกคาบริเวณใกลเคียงธนาคารเพ่ือเปน

การสรางฐานลูกคาใหมท่ีอยูใกลธนาคาร โดยดึงดูดดวยการจัดโปรโมชั่นสิทธิพิเศษท่ีจะไดรับ

เฉพาะธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน โดยเนนกระบวนการอนุมัติภายใน 2 วัน  

   2.1.2 แนวทางเชิงปองกัน (ST Strategy) การรักษาฐานลูกคากลุมเดิมไวใหไดดวยการ

ออกติดตามเยี่ยมลูกคา พบปะ เพ่ือใหคําแนะนําเพ่ิมเติม รวมท้ังจัดโปรโมชั่นแนะนําลูกคาใหม

เพ่ือรับสิทธิพิเศษ อาจจัดใหมีชวงเวลาในการลดคาธรรมเนียมในการขอสินเชื่อรายยอย 

   2.1.3 แนวทางเชิงแกไข (WO Strategy)  โดยหาประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบและ

ใกลเคียงธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน โดยการปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ และการ

สงเสริมการตลาด ควรมีการสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาและแกไขปรับปรุงการเขาใจผิดของ

ลูกคาเกา และสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหกับลูกคาใหมท่ีจะตัดสินใจขอใชบริการสินเชื่อราย

ยอยกับธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน เรื่องความลาชาในการใหบริการ 

   2.1.4 แนวทางเชิงรับ (WT Strategy) เปนการสรางภาพลักษณของธนาคารออมสิน

สาขาบางสะพาน โดยพนักงานมีการเอาใจใสและเนนการใหบริการหลังการใหสินเชื่อใหมากข้ึน 

ใหลูกคาประทับใจและบอกตอ  

   เปนการดูแลลูกคาท่ีเปนผูใชบริการ พนักงานธนาคารท่ีมีบทบาทในการทําใหการขยาย

วงเงินสินเชื่อในระบบ โดยสรางความสัมพันธและการพัฒนารวมกันแบบ Win-Win เพ่ือเอาชนะ

อุปสรรครวมกัน สามารถเชื่อมโยง และรับนโยบายของธนาคารไปปฏิบัติซ่ึงมีทรัพยากรและ

งบประมาณเปนจํานวน 1 เดือน รวมงบประมาณ 12,000 บาท 

ทรัพยากร งบประมาณ 

1. คาของสมนาคุณในการออกไปเยี่ยมลกูคา 

2. คาวัสดุอุปกรณ 

3. คาเบี้ยพนักงานขับรถ 

8,000 บาท 

2,000 บาท 

2,000 บาท 

 

 2.2 แนวทางท่ี 2 โครงการจัดกิจกรรมพิเศษสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสิน เปนการจัดกิจกรรม

พิเศษทวีความสําคัญมากโดยเรียกวาตลาดเชิงกิจกรรม โดยการจัดโปรโมชั่น การแสดงผลิตภัณฑของ
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สินเชื่อรายยอย และการเลนเกมชิงรางวัล ผูศึกษาไดใชสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มาเปน

สวนประกอบในการใชแนวทางเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อรายยอย ประกอบดวย  

   2.2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) สินเชื่อรายยอยของธนาคารออมสิน มีสินเชื่อ

รายยอยท่ีครอบคลุมความตองการของลูกคาในการไปใชตามวัตถุประสงคครบถวน เชน นําไปใช

จายในกิจการ นําใชอุปโภคบริโภค และใชหนี้นอกระบบ  

   2.2.2 ปจจัยดานราคา (Price) มีอัตราดอกเบี้ยใหเลือก เชน ลูกคาหนวยงานท่ีมี

ขอตกลงไวกับทางธนาคารดอกเบี้ย รอยละ 0.75 ตอเดือน ลูกคาท่ัวไปทําประกันสินเชื่อดอกเบี้ย

รอยละ 0.85 ตอเดือน และลูกคาท่ัวไปดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ตอเดือน 

   2.2.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีชองทางการใหคําปรึกษาดาน

สินเชื่อท่ีหลากหลาย เชน ท่ีสาขา ท่ีรถโมบาย และลูกคาสามารถศึกษาไดดวยตนเองจาก 

website ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 

   2.2.4 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรเพ่ิมกิจกรรมสงเสริมการตลาด

เพ่ือสรางแรงจูงใจในการซ้ือสินคาหรือการใชบริการ  

   2.2.5 ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ผูบริหารมีการดูแลและ

ฝกฝน บุคลากร เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในการทํางานและการสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคาเปนประจํา  

   2.2.6 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 

and Presentation) มีการนําเสนอการยกระดับผลิตภัณฑและบริการ โดยการใหคุณคาดาน

คุณภาพท่ี ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจโดยการสรางรูปแบบการบริการท่ีเปนแบบแผน  

   2.2.7 ปจจัยดานกระบวนการ (Process) มีการสงคําขอกูสินเชื่อรายยอยไปยังศูนย

อนุมัติสินเชื่อรายอย ท่ีมีมาตรฐาน มีเกณฑท่ีรัดกุม เชื่อถือได เปนกลาง เปนข้ันตอนและ

กระบวนการในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

   เพ่ือใหลูกคาท้ังเดิมและลูกคาใหมเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนใจใช

บริการสินเชื่อรายยอยของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพานมากข้ึน ซ่ึงมีทรัพยากรและ

งบประมาณ เปนจํานวน 1 เดือน รวมงบประมาณ 15,000 บาท 
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ทรัพยากร งบประมาณ 

1. คาของสมนาคุณ 

2. คาวัสดุอุปกรณ 

3. คาปายโฆษณา 

8,000 บาท 

2,000 บาท 

5,000 บาท 

 2.3 แนวทางท่ี 3 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เปนการประชาสัมพันธภาพลักษณของธนาคาร

ออมสิน สรางเครือขายขยายความผูกพันกับลูกคา สรางความเชื่อม่ัน และความไววางใจจากลูกคา เพราะ

การสรางภาพลักษณจะสงผลดานการรับรูตอผูใชบริการไดโดยตรง และสามารถสรางความผูกพันระหวาง

ธนาคารและลูกคาผูใชบริการ ผูศึกษาไดใชแนวคิด กลยุทธการสื่อสารการตลาด การโฆษณา ถือเปน

หัวใจสําคัญมีดังนี้ 

   2.3.1 เปนการติดตอสื่อสารโดยไมใชบุคคล (Non-personal Selling) และเปน

สื่อมวลชน (Mass Media) เชน วิทยุโทรทัศน นิตยสาร หนังสือพิมพ เปนตน ซ่ึงการกระจาย

ขาวสารไปยังกลุมคนจํานวนมาก โดยมีการประชาสัมพันธสินเชื่อรายยอยผานสื่อ Social 

Media เพจของ facebook 

   2.3.2 มีการจายเงินเก่ียวกับสื่อไมวาจะเปนเวลาหรือเนื้อท่ีสําหรับขาวสารการโฆษณา 

มีการสงจดหมายเชิญชวนลูกคามากู สําหรับลูกคาธนาคารท่ีมีประวัติดีอยูแลว 

   2.3.3 เปนการเสนอตอชุมชน กลาวคือ มีกลุมผูรับขาวสารจํานวนมาก มีการติดตอผูนํา

ของหมูบาน เชน ผูใหญบานของแตละหมู นัดรวมตัวของสมาชิกหมูบาน เพ่ือขอประชาสัมพันธ

สินเชื่อรายยอย 

   2.3.4 เปนการเผยแพรขาวสารไปยังกลุมผูรับขาวสารอยางกวางขวางและมีแนวโนมจะ

กระทําซํ้าแลวซํ้าอีก ทางสํานักงานใหญมีการประชาสัมพันธผานโฆษณาโทรทัศน เม่ือมี

ผลิตภัณฑใหมๆ 

   ซ่ึงมีทรัพยากรและงบประมาณ เปนจํานวน 1 เดือน รวมงบประมาณ 15,000 บาท 

ทรัพยากร งบประมาณ 

1. คาเอกสาร 

2. คาวัสดุอุปกรณ 

3. คาปายโฆษณา 

8,000 บาท 

2,000 บาท 

5,000 บาท 
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 จากแนวทางแกไขปญหาการเพ่ิมยอดเงินสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท้ัง 3 แนวทาง สามารถสรุปเหตุผลในการเลือกทางเลือกท่ีนําเสนอในแตละ

แนวทาง แสดงคะแนนความถ่ีเหตุผลในการเลือกทางเลือกท่ีนําเสนอ ขอดี  ขอเสีย และงบประมาณ ของ

แนวทางแกไขดังตาราง ดังนี้ 

แนวทางแกไขปญหา

การเพ่ิมยอดเงิน

สินเช่ือ 

ขอดี ขอเสีย 
งบประมา

ณ 

คะแนน

ความถี่ 

แนวทางท่ี 1 โครงการ

ลูกคาสัมพันธสินเชื่อ

รายยอยธนาคารออม

สิน 

1. กระบวนการทํางานท่ีดี

ข้ึน  

2. สรางภาพลักษณท่ีดีดาน

การบริการ 

1. ตองใชเวลาใน

การจัดปรับ

โครงสรางใหม 

12,000 33 

แนวทางท่ี 2   

โครงการจัดกิจกรรม

พิเศษสินเชื่อรายยอย

ธนาคารออมสิน 

1. เปนกิจกรรมท่ีสามารถ

จัดไดตลอดเวลา   

2. สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือ

เปดตัวสินเชื่อรายยอย

ธนาคารได 

3. เปนกิจกรรมท่ี

หลากหลาย เชน การลด 

แลก แจก แถม เปนตน 

1. เปนกิจกรรมท่ี

ตองเลือกจัดให

สอดคลองกับ

ผลิตภัณฑของ

สินเชื่อ 

2. ตองมีสื่อหลาย

ประเภทในการจัด

กิจกรรมพิเศษ 

เชน การโฆษณา 

การใชบุคคลท่ีมี

ชื่อเสียง 

15,000 15 

แนวทางท่ี 3  โครงการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก 

สินเชื่อรายยอย

ธนาคารออมสิน 

1. สงผลใหกับธนาคารเปน

การกระตุนภาพลักษณท่ีดี

ธนาคารใหกับลูกคา 

2. สงผลดีระยะยาวตอเนื่อง 

ทําใหลูกคามีความเชื่อถือ

ตอธนาคารมากข้ึน 

1. ใชระยะเวลา

นานในการสราง

ภาพลักษณของ

ธนาคาร 

15,000 14 
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อภิปรายผล  

 จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ การวิเคราะหทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือ

นําเสนอแนวทางเลือกเพ่ือแกปญหาท้ัง 3 แนวทาง พบวา แนวทางเลือกท่ี 1 ไดคะแนนถวงน้ําหนักมาก

ท่ีสุด และใชงบประมาณนอยท่ีสุด ผูวิจัยจึงเลือกแนวทางท่ี 1 โครงการลูกคาสัมพันธสินเชื่อรายยอย

ธนาคารออมสิน (CRM) การดูแลลูกคาท่ีเปนผูใชบริการ  พนักงานธนาคารท่ีมีบทบาทในการทําใหการ

ขยายวงเงินสินเชื่อในระบบ โดยสรางความสัมพันธและการพัฒนารวมกันแบบ Win-Win เพ่ือเอาชนะ

อุปสรรครวมกัน  สามารถเชื่อมโยง และรับนโยบายของธนาคารไปปฏิบัติ เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึง

3. เปนการสื่อสารใหลูกคา

ทราบถึงศักยภาพในการ

บริหารจัดการดานสินเชื่อ

ของธนาคาร 

4. เปนการสรางภาพลักษณ

ธนาคารใหมีความนาเชื่อถือ 

มีความม่ันคง ทําใหเกิด

ความเชื่อม่ันตอลูกคา และ

เกิดความไววางใจในการใช

บริการดานสินเชื่อเพ่ิมข้ึน 

5. เปนการสรางความ

เชื่อม่ันตอธนาคารทําให

ลูกคาเกิดความไววางใจใน

การทําธุรกรรมทางการเงิน

กับธนาคาร 

6. รูปแบบการนําเสนอ มี

การตกแตงสาขาธนาคารให

สวยงาม สะอาด และเปนท่ี

นาใชบริการทางธุรกรรม

ทางการเงินมากข้ึน 

2. ตองมีการ

กระตุนอยาง

ตอเนื่อง 
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กลุมลูกคา  ผานการสรางความสัมพันธกับลูกคา  โดยเริ่มจากการรักษาฐานลูกคาเดิม  การเพ่ิมฐานลูกคา

ใหม  การหาลูกคาเพ่ิมเติมจากบริเวณใกลเคียงกับธนาคาร  โดยการกระจายงานใหกับพนักงานท่ีมี

ความสามารถท่ีแทจริงและมีความเหมาะสมซ่ึงจะทําใหการปรับปรุงกระบวนการบริการนําไปสูการสราง

ประสิทธิภาพและความแตกตางได  

 กระบวนการทํางานท่ีดีข้ึน จะสรางภาพลักษณท่ีดีดานการบริการสินเชื่อรายยอยได เนื่องจาก

ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพานมีลูกคาของธนาคารอยูแลว และจะมีเจาหนาท่ีของธนาคารออกเยี่ยม

ลูกคา แตอาจจะไปเฉพาะเทศกาล หรือชวงท่ีมีโปรโมชั่นใหมๆ จึงจะออกเยี่ยมนั้นเปนการคาดหวังให

ลูกคารายนั้นเพ่ิมวงเงินกูเทานั้น ดังนั้นนอกจากการคาดหวังใหลูกคารายเดิมเพ่ิมวงเงินและจะเปนการดี

ถามีการวางแผนใหลูกคารายเดิมแนะนําบุคคลอ่ืนมาใชบริการเพ่ิม 

 

1. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  

1.1 ลูกคาตัดสินใจขอสินเชื่อรายยอย ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ภายในไตรมาสท่ี 1 ป 2563 

1.2 จํานวนเงินอนุมัติสินเชื่อรายยอยวงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ของสาขาบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการอนุมัติเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 ในทุกๆ ไตรมาสและเปนไปตามเปาหมายท่ี

ธนาคารกําหนด 

2. แผนการปฏิบัติงาน  

 2.1 ประชุมกําหนดเปาหมายและมอบหมายงาน กําหนดวันทํากิจกรรมเดือนละ 5 วัน ทํา

ตอเนื่องเปนเวลา  6 เดือน 

 2.2 คัดเลือกลูกคาท่ีตองออกไปเยี่ยม ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังโทรนัดลูกคาลวงหนา  

 2.3 คัดเลือกหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการสงผอนชําระดี ติดตอเพ่ือเขาไปประชาสัมพันธ ชี้แจง

เก่ียวกับสินเชื่อรายยอยของธนาคารออมสิน พรอมท้ังรับเรื่องกูเบื้องตนของผูท่ีสนใจ 

 2.4 เตรียมของสมนาคุณใหลูกคาท่ีไปเยี่ยม และของสมนาคุณพิเศษสําหรับลูกคารายเดิมท่ี

แนะนําบุคคลอ่ืน เชน กระปุกออมสิน กระเปาออมสิน เปนตน 

 2.5 ติดตามและประเมินผลกลุมลูกคา และหนวยงานท่ีออกไปเยี่ยมและประชาสัมพันธ วาได

ลูกคาท่ีผานการอนุมัติสินเชื่อ เปนจํานวนเทาไหร 

 2.6 จัดทํารายงานขอมูลของแตละเดือน พรอมท้ังสรุปปญหาท่ีเกิดข้ึน 

3. แผนฉุกเฉิน  
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 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมและเพียงพอ สามารถรองรับการออกเยี่ยมลูกคาให

เปนไปอยางสมํ่าเสมอ หากเจาหนาท่ีดานสินเชื่อลาหรือติดอบรม ผูบริหารจะตองจัดการโดยการเปลี่ยน

เอาเจาหนี้ท่ีดานอ่ืนๆ ออกปฏิบัติงานแทนได 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาแนวทางท่ีเลือก คือ แนวทางท่ี 1 โครงการลูกคาสัมพันธสินเชื่อรายยอย

ธนาคารออมสิน (CRM)  ธนาคารควรใหความสําคัญในการดูแลลูกคาท่ีเปนผูใชบริการ  และพนักงาน

ธนาคารควรมีการสรางความสัมพันธและการพัฒนารวมกันแบบ Win-Win เพ่ือเอาชนะอุปสรรครวมกัน  

สามารถเชื่อมโยง และรับนโยบายของธนาคารไปปฏิบัติ เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคา  ผาน

การสรางความสัมพันธกับลูกคา  โดยเริ่มจากการรักษาฐานลูกคาเดิม  การเพ่ิมฐานลูกคาใหม  การหา

ลูกคาเพ่ิมเติมจากบริเวณใกลเคียงกับธนาคาร โดยการกระจายงานใหกับพนักงานท่ีมีความสามารถท่ี

แทจริงและมีความเหมาะสมซ่ึงจะทําใหการปรับปรุงกระบวนการบริการนําไปสูการสรางประสิทธิภาพ

ของการทํางานไดมากข้ึน 
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ผูจัดการ เจาหนาท่ี และลูกคาธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทุกทานท่ีให

ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับขอมูลแกผูศึกษาในการศึกษาครั้ง 

ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษา

คนควาอิสระตลอดมา 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการเขาใชระบบงานบริหารการติดตามหนี้คาง

ชําระ ของธนาคารออมสิน มีรูปแบบในการศึกษาแบบ Problem Solving Base ซ่ึงมีขอมูลท้ังในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ใชหลักสถิติเชิงพรรณณา มาชวยในการวิเคราะหขอมูล โดยทําการวิเคราะหขอมูลจาก

การสํารวจแบบสอบถามเพ่ือหาสาเหตุของปญหา พรอมท้ังใชการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจงผูใช

ระบบงาน เพ่ือศึกษาวิเคราะหรายละเอียดและสาเหตุของปญหา และนําขอมูลท่ีไดรับมาสังเคราะหหา

แนวทางการแกไขปญหาการเขาใชระบบงาน  

         ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงปญหาการเขาใชงานระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของ

ธนาคารออมสินพบวามี 4 ดาน ไดแก (1) ดานประโยชนของระบบงาน (2) ดานประสิทธิภาพของ

ระบบงาน (3) ดานการสนับสนุนการเขาใชระบบงาน (4) ดานความถูกตองของขอมูลในระบบงาน ใน

การศึกษาครั้งนี้เลือกแนวทางการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของจากการใขงานระบบของผูใชงาน และการ

ปรับปรุงกระบวนการในการแกไขปญหาระบบ ซ่ึงผูศึกษาไดเสนอแบบจําลองดานการจัดการปญหา

ระบบงาน กําหนดรายละเอียดวิธีการแกไขปญหา และแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพ่ือใหผล

การศึกษาสามารถแกไขปญหาการเขาใชงานระบบงานไดจริง สงผลดีตอการนําระบบงานบริการการ

ติดตามหนี้คางชําระ โดยมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของธนาคารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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Abstract 

        The purpose of this study is to explore the problems of using the system for 

managing unpaid debt of the Government Savings Bank. This study uses Problem solving 

Based. Quantitative Data and Qualitative Data of analysis using Descriptive Statistics. The 

data were collected from quantitative research approach from users of the systems by 

using exploratory survey research, also use the data collected through focus group 

interviews. By analyzed data and find causes of the problems. Synthesis from the 

obtained data is contributing solutions to solve problems of access to the debt collection 

management system. 

    The results indicate that problems of access to the unpaid debt management 

system of The Government Savings Bank classified into 4 areas which are (1) Benefits of 

the system (2 )  System efficiency (3 )  System support (4 )  Accuracy of data system. This 

study provided model for managing system’s problems, also determine the details of 

solutions and clear action plans. Therefore, the finding results of this study can resolve 

problems of the unpaid debt management system. In order to apply the implementation 

for supporting the operations of the Bank efficiency. 

 

Keywords:  Debt collection management system, Government Savings Bank  

 

บทนํา 

ธนาคารออมสินไดจางพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ (DCMS) 

รองรับการบริหารจัดการหนี้คางชําระของโครงสรางศูนยติดตามหนี้ของธนาคาร โดยจัดใหมีการเก็บ

ขอมูล การระบุสถานะของลูกหนี้ การออกจดหมายเตือนอยางเปนระบบ พรอมท้ังเปนเครื่องมือเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการหนี้ของธนาคาร จุดมุงหมายเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ดานการเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  โดยเริ่มใชงานตั้งแต ป 2560 

ถึงปจจุบัน ดวยปริมาณขอมูลบัญชีคางชําระเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหระบบมีปญหาในการใชงาน

หลายดาน  เชน ดานความถูกตองของขอมูล ดานประสิทธิภาพการใชงาน เปนอาทิ ซ่ึงยังไมสามารถ
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แกไขปญหาเหลานั้นไดครบถวน อาจสงผลตอการแกไขปญหาการใชระบบงานบริหารการติดตามหนี้คาง

ชําระ ของธนาคารออมสินไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดยพิจารณาปญหาไดจากขอมูลดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลการบันทึกการติดตามหนี้ในระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน (ป

2560-2561) ท่ีแสดงใหเห็นถึงการใชงานระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานท่ีมีสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับปริมาณงานตารางขอมูลการบันทึกการติดตามหนี้ใน

ระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ 

 
 

2. ขอมูลการแจงปญหาในระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน(ป2560-พ.ค.

2562) แสดงใหเห็นถึงปญหาท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 

จํานวนการแจงปญหาในระบบงานประจําป 2560 รวมท้ังสิ้น จํานวน 18 รายการ 

จํานวนการแจงปญหาในระบบงานประจําป 2561 รวมท้ังสิ้น จํานวน 42 รายการ 

จํานวนการแจงปญหาในระบบงาน ณ วันท่ี 31/05/2562 รวมท้ังสิ้น จํานวน 57 รายการ 

 ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบบริหารการติดตามหนี้คาง

ชําระ ท่ีไมสามารถสนับสนุนกระบวนการบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญหาการใชระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ 

ของธนาคารออมสิน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาสาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหาการใช

ระบบงาน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ (DCMS) เปนเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการ

ติดตามหนี้โดยเจาหนาท่ีของธนาคารฯ หรือสงใหบริษัทภายนอกติดตาม (Outsource) โดยการจัดเก็บขอมูล

ตามการทํางานของธนาคาร จากระบบตางๆใหงายตอการใชงาน ทําใหการเรงรัดติดตามหนี้ มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เชื่อมโยงขอมูลบัญชีหนี้คางชําระ ขอมูลลูกหนี้ จาก

ระบบงานหลักของธนาคาร โดยไมตองกรอกขอมูลซํ้า 2. เชื่อมโยงขอมูลหลักประกันจากระบบงาน

หลักประกันเพ่ือเปนขอมูลในการติดตามหนี้ 3. สงตอเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย โดยเชื่อมโยงขอมูลไป

เดอืน มกราคมกุมภาพนัธม์ีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสงิหาคม กนัยายน ตุลาคมพฤศจกิายนธนัวาคม
ปี 2560 ยงัไม่ใขง้านยงัไม่ใขง้านยงัไม่ใขง้าน0.45% 0.13% 0.15% 0.09% 0.14% 0.11% 0.08% 0.07% 0.29%
ปี 2561 0.03% 0.00% 0.02% 0.47% 0.64% 0.73% 0.56% 0.56% 0.63% 0.72% 1.35% 2.62%
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ยังระบบติดตามกระบวนการทางกฏหมาย 4. จัดกลุมหนี้ไดหลายแงมุม เชน แยกตามประเภทสินเชื่อ 

ระยะเวลาคางชําระ เพ่ือกําหนดกลยุทธในการติดตามหนี้จัดเก็บและเรียกดูประวัติติดตามหนี้ และ

รายการรับชําระได 5. ขอมูลเพ่ือการบริหารและติดตามวัดประสิทธิภาพการติดตามหนี้ 

 ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (The Systems Development Life Cycle) ชัยวัฒน (2550) อธิบายถึง 

เทคนิคของการวิเคราะหระบบเชิงโครงสรางเรียกวา วงจรการพัฒนาระบบ เพ่ือวางแผนและจัดการ

กระบวนการในการพัฒนาระบบอยางมีข้ันตอน แบงออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 1.การวางแผนระบบ  2. 

การวิเคราะหระบบ เปนกระบวนการในการสรางความเขาใจในความตองการทางธุรกิจ และสราง

แบบจําลองเชิงตรรกะของระบบใหม  3.การออกแบบระบบ  เปนการสรางแบบของระบบใหมกําหนดสิ่ง

ท่ีจําเปน เชน ขอมูลท่ีรับเขามา หรือผลลัพธท่ีแสดง สวนท่ีติดตอกับผูใชงานและการประมวลผล 

ออกแบบควบคุมอุปกรณท้ังภายในภายนอก เพ่ือนําเสนอผูใชงาน และผูบริหาร เพ่ือการทบทวนและ

อนุมัติ 4. การทําใหเกิดระบบ เปนการสรางระบบใหม ไดแก การเขียนโปรแกรม การทําการทดสอบ การ

จัดทําเอกสาร และการนําระบบติดตั้งเพ่ือใชงานจริง 5. การปฏิบัติการและสนับสนุน เปนชวงการ

บํารุงรักษา บุคลากรดานคอมพิวเตอร จะตองทําหนาท่ีดูแลรักษา คือการแกไขขอผิดพลาด และปรับ

เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอม เสริมสราง สิ่งท่ีจะเปนประโยชนใหกับระบบ  

 ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับคุณภาพระบบ Delone และ MCLean (2003) อางโดย อลงกรณ (2557) 

อธิบายถึง การพิจารณาการวัดคุณภาพระบบใน 5 มิติ ไดแก 1. ความเหมาะสมกับการใชงาน ระบบ

สารสนเทศมีคุณสมบัติท่ีสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามการใชงานของผูใชได 2. ความพรอมในการ

ใชงานระบบสารสนเทศมีการตอบสนองท่ีพรอมใชงาน ผูใชสามารถเขาใชงานในเวลาท่ีตองการ  3. ความ

มีเสถียรภาพ ความม่ันคง ความคงเสนคงวาของระบบสารสนเทศ ภายใตเง่ือนไขท่ีหลากหลาย 4. เวลาใน

การตอบสนอง เวลาในการตอบสนองของระบบสารสนเทศตั้งแตผูใชงานรองขอจนกระท่ังระบบ

ตอบสนองกลับมายังผูใชงานเปนไปดวยความรวดเร็วดี สมํ่าเสมอ และสมเหตุสมผล 5. ประโยชนใชสอย 

ระดับท่ีระบบสารสนเทศชวยใหผูใชงานบรรลุผลสําเร็จของงานโดยใชระบบสารสนเทศ 

 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วอนชนก ไชยสุนทร (2559: 

132-134) ไดอธิบายวา การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในองคกรจะประสบความสําเร็จ ตอง

ประกอบไปดวยปจจัยตางๆ ดังนี้(Kenneth C.Laudon & Jane P. Laudon, 2005) 1. การมีสวนรวมของผูใชงาน 

การออกแบบระบบสารสนเทศท่ีดี ควรตองคํานึงถึงผูใชงานในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับปฏิบัติการ ไป

จนถึงผูบริหารในระดับสูงขององคกร เนื่องจากในการพัฒนาระบบสารสนเทศจําเปนท่ีจะตองมีการ

สอบถามความตองการใชงานของผูใชงานทุกระดับ เพ่ือศึกษาความตองการ ลักษณะงานท่ีผูใชงานแตละ
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คนปฏิบัติ  2. การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ท่ีเขามามีสวนรวม สนับสนุนและติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ อยางสมํ่าเสมอในทุกระยะของการดําเนินงานโครงการ จะเปนการ

สนับสนุนและเพ่ิมโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายขององคกรไดเปนอยางมาก 3. การประเมินความเสี่ยงของ

โครงการ ไดแก ทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยากรมนุษย รวมถึงการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน

ในแตละข้ันตอนใหเปนไปอยางเหมาะสม 4. การบริหารจัดการโครงการ หมายถึง การควบคุมติดตามใน

ทุกกิจกรรมในระหวางการดําเนินโครงการ 

การวิเคราะหแผนภูมิกางปลาเพ่ือหาสาเหตุของปญหา ชัยวัฒน (2550) อธิบาย ใชเพ่ือหาสาเหตุ

ของปญหาอันกอใหเกิดผล ปลายดานหนึ่งจะเปนผลท่ีประสบอยู และในสวนของกางปลาท่ีแตกก่ิง

ออกไปจะแทนปจจัยหรือสาเหตุตางๆ ท่ีทําใหเกิดผลอันนั้นข้ึน ข้ันตอนการสรางแผนผังกางปลามีดังนี้ 1. 

ชี้ปญหาหรือผลกระทบท่ีกําลังประสบอยู 2. วางเปาหมายท่ีตองการ โดยอยูในรูปแบบท่ีสามารถวัดผลได

และอยูในขอบเขตเวลาท่ีกําหนด เพ่ือจุดมุงหมายในการแกไขปญหาไดสําเร็จ 3. จัดทําโครงสรางของผัง

เบื้องตน ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคและคิดอยางเปนระบบ หลังจากนั้นทําการหาสาเหตุท่ีแทจริง 

โดยสามารถท่ีจะแตกตัวออกไปไดเรื่อยๆ จนถึงจุดซ่ึงเปนมูลเหตุอันแทจริงของปญหา 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

อลงกรณ ศุภธํารง (2557) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพระบบตอการใชงาน ความพึงพอใจ และ

ประโยชนของผูใชงานโปรแกรมสตรีม เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชงานโปรแกรม ไดแก คุณภาพ

ระบบ ความงายในการใชงาน ความปลอดภัยในการใขงาน ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความพึงพอใจ

ของผูใชงาน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพระบบ ความเสถียรภาพ ความงายในการเขาถึง ความรวดเร็ว 

ความปลอดภัยในการใชงาน มีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมสตรีม ซ่ึงควร

จะตองมุงเนนคุณภาพของระบบในมิติดานความปลอดภัยของการใชงาน มิติความมีเสถียรภาพ มิติ

ความเร็วในการตอบสนอง เพ่ือใหเกิดการใชงานระบบการทําธุรกรรมทางการเงินผานโปรแกรมสตรีมท่ี

มากข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดความพึงพอใจและสงผลใหเกิดประโยชนตอผูใชงานมากท่ีสุด 

 ชัยวัฒน อนันตกาญจนกุล (2550) การศึกษาปญหาการใชระบบงานสารสนเทศของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือนํามา

จัดทําแนวทางการปรับปรุงการใชงานดานระบบสารสนเทศ ผลการวิเคราะหพบวา ในดานฮารดแวรและ

ซอฟตแวร ควรมีการตรวจสอบหาสาเหตุปญหาความลาชาของระบบ จัดการฝกอบรม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพซอฟแวรปองกันไวรัสใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในดานขอมูลและกระบวนการ ควรมีการ
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กําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนเผยแพรกันภายในองคกร องคกรควรมี

นโยบายการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอกนิกสมากข้ึนเพ่ือชวยในการสืบคนขอมูลและสามารถเก็บ

บํารุงรักษาขอมูลไดงายข้ึน 

 เมทินี จันทรกระแจก (2558) การศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยี

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยผล

การศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ไดแก ปจจัย

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดานคุณภาพของบริการ และความพึงพอใจของผูใช และปจจัยการยอมรับ

เทคโนโลยี ดานความคาดหวังในการพยายาม การอํานวยความสะดวก สวนปจจัยท่ีไมสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ไดแก ปจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดานคุณภาพ

ระบบและคุณภาพขอมูล และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานลักษณะเทคโนโลยี ความหวังในการ

ปฏิบัติงาน และอิทธิพลสังคม 

กรอบแนวคิด 

ประกอบดวย 4 ปจจัย โดยอางอิงจากทฤษฎีคุณภาพระบบ ไดแก 1. ปจจัยดานประโยชนของ

ระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ 2. ปจจัยดานประสิทธิภาพการใชงาน 3. ปจจัยดานการ

สนับสนุนการทํางาน 4. ปจจัยดานความถูกตองของขอมูล ท่ีสงผลตอคุณภาพใชงานระบบงานบริหาร

การติดตามหนี้คางชําระ 

 

วิธีการศึกษา 

การเก็บและรวบรวมขอมูลปญหา 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ รูปแบบอนุกรมเวลา เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบรายเดือนจากระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระตั้งแตเดือนเมษายน 2560 ถึง

เดือนมิถุนายน 2562  รวม 27 เดือน โดยประกอบดวย ขอมูลการบันทึกการติดตามหนี้ ขอมูลการรับ

แจงปญหา ซ่ึงเปนขอมูลจากฝายระบบงานบริการลูกคาหลัก ธนาคารออมสิน  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลท่ีเกิดปญหาแลว ในการศึกษาแบบ Problem Solving Base โดยใชเครื่องมือใน

การสนับสนุนการวิเคราะห ดังนี้ 1. การใชแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจสาเหตุปญหาท่ีแทจริงไดแบบ

เฉพาะเจาะจง 2. การเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ เพ่ือไดขอมูลสนับสนุนในการหาแนวทางในการแกไข

ปญหา 3. แผนผังกางปลา เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหา 
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ขนาดของกลุมตัวอยางในการเก็บแบบสอบถาม 

 ประชากรท่ีจะทําการศึกษา คือ พนักงานสังกัดศูนยควบคุมและบริหารหนี้ท่ัวประเทศ มีท้ังหมด

เทากับ 480 คน และตองการใหเกิดความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางรอยละ 5 หรือ 0.05 โดยใชสูตร 

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973:125) ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางข้ันต่ําคือ n ≈ 218.18 แตในการ

จัดเก็บขอมูลจริง จะกําหนดใหเก็บขอมูลจํานวนมากกวาท่ีกําหนดไว เพ่ือนํามาใชกรณีท่ีแบบสอบถาม

บางชุดไมสมบูรณ หรือไมอยูในเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 20 จากกลุมตัวอยางข้ันต่ํา 218 + (20% x 

(218)) = 218 + 44 = 262) ดังนั้นจะใชแบบสอบถามไมต่ํากวา 262 ชุด  

การเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ 

เก็บขอมูลจากพนักงานศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน โดยคําถามในการสัมภาษณ

จะมีความแตกตางกันเปน 3 ลักษณะตามบทบาทหนาท่ีของผูใชงาน ซ่ึงไดแก ผูใชงานท่ีใชระบบงาน 

ผูรับแจงปญหาระบบงาน และผูดูแลระบบงาน โดยมีลักษณะโครงสรางคําถาม เชน ความรูความเขาใจ

ระบบ ปญหาท่ีสงผลกระทบ การเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา เปนตน 

การวิเคราะหขอมูล 

มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชหลัก สถิติเบื้องตน ในรูปแบบรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ของขอมูลท้ังหมดจากแบบสอบถาม โดยมีท้ังขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนํา

เครื่องมือแผนภูมิกางปลา (Fish Bone Diagram)  ใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ใชการสัมภาษณใน

การหาแนวทางการแกไขปญหาโดยใชหลักการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการศึกษา 

การวิเคราะหปญหาโดยเครื่องมือแผนผังกางปลา (ขอมูลจากแบบสอบถามผูใชงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ปญหายอย 

มีความเห็นเร่ืองระบบไมตอบสนองความตองการในชวงนอย

ที่สุดถึงปานกลาง รอยละ 85.03 

- ระบบยังชวยลดระยะ ในการติดตามหนี้ไดไมดีเทาที่ควร 

- ระบบมีฟงกชั่นงานไมตอบสนองความตองการ 

- ระบบไมสามารถออกจดหมายติดตามหนี้ผูค้ําประกันได 

- ระบบยังไมสามารถคํานวณขั้นตํ่าลด NPLs ได 

 

 

ปญหายอย 

มีความเห็นเร่ืองการสนับสนุนการใชงานระบบในชวงนอยที่สุด

ถึงปานกลาง รอยละ 84.00 

- การฝกอบรมกับผูใชงานยังไมครอบคลุมเมื่อเทียบกับผูใชงาน 

- การติดตอรับแจงปญหาไมเพียงพอ 

- การแกไขปญหามีความลาชา 

- ผูใชงานขาดความเขาใจในเร่ืองการใชคูมือและวิธีปฏิบัติ 

 

ประสิทธิภาพของระบบ 
ความถูกตองของขอมูล 

ระบบไมตอบสนองความ

ตองการ 
ปญหาการใชระบบงาน

บริหารการติดตามหนี้

คางชําระ 

การสนับสนุนการใชงาน

ระบบ 

ปญหายอย 

มีความเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของระบบในชวงนอยที่สุดถึงปาน

กลาง รอยละ 81.52 

- ระบบมีความซับซอนในการใชงาน 

- ระบบขาดความเสถียรในการใชงาน 

- ระบบมีการประมวลผลขอมูลลาชา 

- ระบบแสดงขอมูลไมตรงความตองการ 

ปญหายอย 

มีความเห็นเร่ืองความถูกตองของขอมูลในชวงนอยที่สุดถงึปาน

กลาง รอยละ 79.04 

- ระบบแสดงขอมูลรายงานไมถูกตอง 

- ระบบแสดงขอมูลบัญชีสินเชื่อไมถูกตอง 

- ระบบแสดงขอมูลหลักประกันไมถูกตอง 

- ระบบแสดงขอมูลดานกฎหมายไมถูกตอง 
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ตารางสรุปรายละเอียดของปญหาและแนวทางการแกไขปญหาจาการสัมภาษณผูใชงานโดยวิธีวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) 

ปญหา รายละเอียดของปญหา ขอเสนอแนะการแกไขปญหา 

1. ระบบไมตอบสนอง

ความตองการ 

 

- ระบบไมสามารถออกจดหมาย

ติดตามหนี้ผูคํ้าประกันได 

- ระบบยังไมสามารถคํานวณ

จํานวนเงินชําระข้ันต่ําลดชั้นหนี้ได 

- รายงานในระบบยังไมสามารถ

ตอบสนองตอความตองการ 

- จัดเก็บรายละเอียดความตอง เพ่ือ

พัฒนาระบบใหม 

- เรงดําเนินการแกไขปญหา 

(Incident) ในระบบ และลด

ระยะเวลาในการแกไขปญหาใหเร็ว

ข้ึน 

2. ดานประสิทธิภาพใน

การใชงาน  

 

- ระบบมีการประมวลผลชา 

- ระบบขาดความเสถียรในการใช

งาน 

- มีการทบทวนในเรื่องของการ

จัดเก็บเฉพาะขอมูลท่ีมีประโยชน

ตอการปฏิบัติงานในระบบ 

- เรงดําเนินการแกไขปญหา 

(Incident) ในระบบ และลด

ระยะเวลาในการแกไขปญหาใหเร็ว

ข้ึน 

3. ดานการสนับสนุนการ

ใชงานระบบ 

- การฝกอบรมกับผูใชงานยังไม

ครอบคลุมเม่ือเทียบกับผูใชงาน 

-  การติดตอรับแจงปญหาไม

เพียงพอ 

- การแกไขปญหามีความลาชา 

- ผูใชงานขาดความเขาใจในเรื่อง

การใชคูมือและวิธีปฏิบัติ 

 

- จัดการฝกอบรมการใชงานใหกับผู

ปฏิบัติอยางท่ัวถึง 

- เพ่ิมชองทางในการรับแจงปญหา

และตอบปญหาใหกับผูใชงาน 

- ทบทวนกระบวนการในการแกไข

ปญหาระบบงาน 

- จัดการฝกอบรมท่ีผูใชงานได

ปฏิบัตงิานจริงกับระบบ 

4. ดานความถูกตองของ

ขอมูล 

- ขอมูลรายงานไมถูกตอง 

- ขอมูลบัญชีสินเชื่อไมถูกตอง 

- ขอมูลหลักประกันไมถูกตอง 

- ขอมูลดานกฏหมายไมถูกตอง 

- เรงดําเนินการแกไขปญหา 

(Incident) ในระบบ และลด

ระยะเวลาในการแกไขปญหาใหเร็ว

ข้ึน 
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แนวทางเลือกการแกไขปญหา 

แนวทางท่ี 1 การแกไขปญหาในดานท่ีเก่ียวกับผูใชงาน ไดแก การจัดฝกอบรม การเพ่ิมชองทางในการ

รับแจงปญหาและตอบปญหาใหกับผูใชงาน พัฒนาระบบ Chat bot ในการทําหนาท่ีตอบปญหาใหกับ

ผูใชงาน งบประมาณโครงการประมาณ 1,000,000 บาท (เฉพาะในสวนของการพัฒนา Chat Bot) 

ขอด ี ขอเสีย 

1. เพ่ิมชองทางในการรับแจงปญหาและตอบ

ปญหาใหกับผูใชงาน 

2. สามารถตอบปญหาหรือแกไขปญหาใหกับ

ผูใชงานไดอยางรวดเร็ว 

3. ผูใชงานมีความรูความเขาใจระบบบริหารการ

ติดตามหนี้คางชําระมากข้ึน 

4. ชวยใหผูใชงานเห็นประโยชนของระบบบริหาร

การติดตามหนี้คางชําระเพ่ือชวยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานมากข้ึน 

1. ใช ระยะเวลาในการพัฒนา Platform ใน

รูปแบบ Chat Bot 

2. ในสวนของการจัดฝกอบรมตองมีการจัดทํา

แผนซ่ึงตองเก่ียวของกับหลายสวนงานทําใหมี

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

3. มีความเสี่ยงในดานความไมถูกตองของการ

แสดงผล Platform Chat Bot 

4. มีการใชงบประมาณในการดําเนินการ 

แนวทางท่ี 2 การแกไขปญหาในดานการปรับปรุงกระบวนการและการแกไขปญหาระบบ ไดแก การ

ทบทวนขอมูลและการทํางานในระบบงาน ปรับปรุงกระบวนการแกไขปญหา (Incident) เพ่ิมกระบวนการ

ในการติดตามปญหา เพ่ือปองกันการเกิดปญหาซํ้าซอน ไมใชงบประมาณ 

ขอดี ขอเสีย 

1. ระบบงานมีความเสถียรเพ่ิมมากข้ึน 

2. ระบบสามารถรองรับการประมวลผลขอมูล

บัญชีสินเชื่อคางชําระไดมากข้ึน 

3. ระบบสามารถทํางานไดตรงความตองการของ

ผูใชงานไดมากข้ึน 

4. กระบวนการแกไขปญหาระบบงานบริหารการ

ติดตามหนี้คางชําระมึความรวดเร็วข้ึน 

5. จํานวนปญหา Incident ท่ีคงคางในระบบงาน

ลดลง 

6. ไมใชงบประมาณ 

1. ตองอาศัยพนักงานท่ีมีความรูความสามารถใน

ดานเทคนิคของระบบงาน 

2. มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอก

ธนาคาร ซ่ึงจะเกิดใหเกิดความเสี่ยงในดานตางๆ

เพ่ิมมากข้ึน จึงจําเปนตองปฏิบัติตาม

กระบวนการและหลักเกณฑตามท่ีธนาคาร

กําหนด สงผลใหตองมีการกําหนดคณะทํางานท่ี

ตองคอยติดตามดูแลอยางใกลชิด  
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แนวทางท่ี 3 แกไขปญหาในดานการจัดการความตองการของผูใชงาน โดยการพัฒนาระบบใหม มี

งบประมาณดําเนินการประมาณ 38,000,000 บาท (อางอิงจากตารางคํานวณรายละเอียดการวาจางของ

ธนาคารออมสิน)  

ขอดี ขอเสีย 

1. ทําใหธนาคารมีระบบงานบริหารการติดตาม

หนี้คางชําระเพ่ือใชในการบริหาร ควบคุม และ

ติดตามหนี้คางชําระ ตรงความตองการของ

ผูใชงาน สามารถใชในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถนําขอผิดพลาดในการพัฒนาระบบเดิม 

มากําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบใหม ทําให

ปญหาเดิมไดรับการแกไข 

 

 

1. ในการพัฒนาระบบใหม จะตองผานความ

เห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง  

2. มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอก

ธนาคาร ซ่ึงจะเกิดใหเกิดความเสี่ยงในดานตางๆ

เพ่ิมมากข้ึน จึงจําเปนตองปฏิบัติตามกระบวนการ

และหลักเกณฑตามท่ีธนาคารกําหนด สงผลให

ตองมีการกําหนดคณะทํางานท่ีตองคอยติดตาม

ดูแลอยางใกลชิด 

3. มีการใชงบประมาณท่ีสูง  

จากการศึกษาปญหาระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน ผูศึกษาขอเสนอ

การแกไขปญหาดวยแนวทางท่ี 1 การแกไขปญหาในดานท่ีเก่ียวกับผูใชงาน และการแกไขปญหาดวย

แนวทางท่ี 2 ดานการปรับปรุงกระบวนการและการแกไขปญหาระบบ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

1. ท้ังสองแนวทางสามารถนํามาใชแกปญหาไดจริง และมีระยะเวลาการแกไขปญหาท่ีนอย 

2. ท้ังสองแนวทางสามารถชวยแกไขปญหาระบบไดในหลายมิติ ไดแก มิติดานความพรอมในการใช

งาน มิติความมีเสถียรภาพของระบบ มิติดานประโยชนใชสอย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

กับการพิจารณาคุณภาพของระบบ 

3. ท้ังสองแนวทางเลือกใชงบประมาณท่ีนอย เนื่องจากเปนการแกไขปรับปรุงปญหาท่ีมีอยูเดิม 

และพัฒนาตอยอดแนวคิดในการชวยสนับสนุนการใชงานระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ 

ของธนาคารออมสิน 

4. ท้ังสองแนวทางสามารถประยุกตใชกับแบบจําลองดานการจัดการปญหาระบบบริหารการ

ติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสินได 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปญหาระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน พบปญหาแบง

ออกเปน 4 ดาน ไดแก  (1) ดานประโยชนของระบบงาน (2) ดานประสิทธิภาพของระบบงาน (3) ดานการ

สนับสนุนการเขาใชระบบงาน (4) ดานความถูกตองของขอมูลในระบบงาน ซ่ึงจากผลการศึกษา ผูศึกษาได

มีการเสนอแบบจําลองดานการจัดการปญหาระบบงาน และไดเลือกแนวทางการแกไขปญหาออกเปน 2 

แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1 การแกไขปญหาในดานท่ีเก่ียวกับผูใชงาน ไดแก  

 (1) จัดการฝกอบรมระบบงานท่ีมีระยะเวลาไมนอยกวา 2 วัน และไดปฏิบัติงานจริงผานระบบใน

ระหวางฝกอบรม 

 (2) ดําเนินงานจัดทําสรุปถามตอบ (Q&A) เพ่ือรวบรวมปญหาท่ีเกิดข้ึนบอยในระบบ พรอมท้ังเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา ผานชองทางอินทราเน็ต (Intranet) ของธนาคาร (3) พัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติ 

(Chat bot) ในการทําหนาท่ีตอบปญหาใหกับผูใชงาน 

แนวทางท่ี 2 การแกไขปญหาในดานการปรับปรุงกระบวนการและการแกไขปญหาระบบ ไดแก 

 (1) ทบทวนขอมูลและการทํางานในระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ท่ีจะสามารถลด

ระยะเวลาการประมวลผลของระบบงาน และมีฟงกชั่นงานในระบบท่ีตรงความตองการของผูใชงานมากข้ึน  

 (2) ปรับปรุงกระบวนการแกไขปญหา (Incident) เพ่ือลดระยะเวลาในการแกไขปญหา ทําใหปญหา

ในระบบงานมีจํานวนลดลง สงผลตอความพึงพอใจของผูใชงานมากยิ่งข้ึน 

 โดยผูศึกษาขอเสนอแบบจําลองการแกไขปญหาระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคาร

ออมสิน เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการวิเคราะหและวัดผลกระบวนการแกไขปญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลลัพธ (Outcome) 

1. ผูใชงานเขาใชระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ เพ่ือสนันสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ิม มากข้ึน  

2. ธนาคารออมสินมีเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรงติดตามหนี้คางชําระเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง

สามารถวัดไดจากหลายตัวแปร เชน จํานวนหนี้คางชําระท่ีลดลง อัตราหนี้คางชําระหนี้เปน NPLs 

ลดลง อัตราการกันสํารองท่ีลดลง เปนตน 

ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 

1. ไดรับความรวมมือจากผูใชงานระบบ, พนักงานสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด และ ผูบริหาร

ระดับหัวหนาหนวยงาน ในการรวมกันดําเนินงานตามแนวทางเลือกท้ังสองแนวทาง 

2. ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชแนวทางเลือกท่ีผูศึกษานําเสนอ

เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการใชงานระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ 

3. การเปดใจยอมรับการเรียนรูของพนักงานท่ีปฏิบัติงานสังกัด ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ของ

ธนาคารออมสิน 

4. การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการของบริษัทคูสัญญา และธนาคาร 

6. ความสามารถและประสบการณของทีมงาน 

การดําเนินโครงการ 

งบประมาณโครงการ: ประมาณ 1 ลานบาท 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ: เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ป 2563 

หนวยงานเจาของระบบ: ฝายสนับสนุนชองทางบริการและการขาย ธนาคารออมสิน 

หนวยงานผูดูแลระบบ: ฝายระบบงานบริการลูกคาหลัก ธนาคารออมสิน 

หนวยงานผูใชงาน: ศูนยควบคุมและบริหารหนี้, ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล,  ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาธุรกิจ, 

ฝายควบคุมและบริหารหนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

672 
 

แผนดําเนินการ (Action Plan) 

กิจกรรม Milestone Date (Month) 

1. ติดตอประสานงานกับหนวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงรายละเอียด

ขอบเขตงาน 
2 – 13 ธ.ค.62 

2. พิจารณาขอความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 16 – 27 ธ.ค.62 

3. จัดทําแผนฝกอบรมระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระใหพนักงานท่ี

ปฎิบัติงานสังกัด ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ 
2 – 6 ม.ค.63 

4. ดําเนินการจัดฝกอบรมระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ 8 – 10 ม.ค.63 

5. ดําเนินการจัดทํา Q&A ระบบบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ผาน Web 

Portal Intranet ของธนาคารออมสิน 
2 – 10 ม.ค.63 

6. ดําเนินการประสานงานบริษัทคูสัญญาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

แกไขปญหา Incident 
2 – 15 ม.ค.63 

7. ดําเนินการเก็บรวบรวมรายละเอียดความตองการเพ่ือจัดทําระบบ Chat 

Bot 
20 ม.ค. – 7 ก.พ.63 

8. ออกแบบรายละเอียดระบบงาน 10 – 21 ก.พ.63 

9. พัฒนาระบบ Chat Bot 24 ก.พ.– 31 มี.ค.63 

10. จัดทําแผนการทดสอบ (Test Case, Test Scenario, Test Script) 23 มี.ค.– 3 เม.ย.63 

11. ทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test) 6 – 24 เม.ย.63 

12. จัดทําคูมือการใชระบบ Chat Bot 20 – 30 เม.ย.63 

13. ทดสอบดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการติดตั้งระบบงาน 

(Scan Source Code, Performance Test, Security Test) 1 – 8 พ.ค. 63 

14. ติดตั้งกอนใชงานจริง (Go live Prep) 11 – 14 พ.ค.63 

15. ติดตั้งใชงานจริง (Go live) 15-พ.ค.-63 

16. ดําเนินการประเมินติดตามผลโครงการ 
3 เดือนหลังติดตั้งใชงานจริง 

(Go live) 
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แผนฉุกเฉิน(Contingency Plan) 

กรณีฉุกเฉิน แผนฉุกเฉิน 

1.กรณีฉุกเฉินในเรื่องท่ีเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอกองคกร หรือสถานการณท่ีไมสามารถควบคุมได 

ดําเนินการตามแผนฉุกเฉิน(BCP)ของธนาคาร 

2.การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานพรอมระบุ

ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมใหชัดเจน 

3.ปญหา/อุปสรรคในการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร กําหนดวันติดตั้งในแตละ Environment ใหชัดเจน 

พรอมท้ังจัดทํา Check List ในกิจกรรมการติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอร 

4.ระบบงานขัดของ ไมสามารถใชงานได อันเนื่องมาจาก

การติดตั้งระบบไมสําเร็จ 

จัดทําแผน Roll Back ในกรณีติดตั้งระบบงานไม

สําเร็จ และจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานกรณี

ระบบขัดของ 

อภิปรายผล 

 จากวัตถุประสงคการศึกษา เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาการเขาใชระบบงานบริหารการติดตาม

หนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน พบวาสาเหตุของปญหาหลักแบงออกเปน 4 ดานไดแก (1) ดาน

ประโยชนของระบบงาน มีสาเหตุจาก บางฟงกชั่นในระบบงานท่ียังไมตอบสนองความตองการของ

ผูใชงาน (2) ดานประสิทธิภาพของระบบงาน มีสาเหตุจากขอมูลท่ีมีมากเกินไปในระบบท่ีสงผลใหระบบ

ขาดความเสถียรและมีการประมวลผลชา (3) ดานการสนับสนุนการเขาใชระบบงาน มีสาเหตุจากชอง

ทางการติดตอรับแจงปญหาไมเพียงพอ การฝกอบรมท่ีไมเพียงพอทําใหผูใชงานยังขาดความเขาใจใน

ระบบงาน (4) ดานความถูกตองของขอมูลในระบบงาน มีสาเหตุจากปญหาความผิดพลาดในระบบยัง

ไมไดรับการแกไข โดยการศึกษามีความสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ อลงกรณ ศุภดํารง (2557) ท่ีมี

การศึกษาอิทธิพลของคุณภาพระบบตอการใชงาน และความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมสตรีม ซ่ึงผล

การศึกษาพบวา ควรมุงเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของระบบดานความมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ 

และความรวดเร็วระบบ เพ่ือตอบสนองตอความพึงพอใจของผูใชงาน 

 จากวัตถุประสงคการศึกษา เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการใชระบบงานบริหารการ

ติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน พบวามีแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้ (1) จัดการฝกอบรม

ใหกับผูใชงานทุกคนท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานในระบบอยางมีประสิทธิภาพ (2) ดําเนินการทําสรุปถามตอบ

ผานชองทาง อินทราเน็ต (Intranet) ของธนาคาร (3) พัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติ (Chat bot) ในการทํา
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หนาท่ีถามตอบปญหาใหกับผูใชงาน (4) ทบทวนขอมูลและการทํางานในระบบเพ่ือลดระยะเวลาในการ

ประมวลผล และทําใหระบบตอบสนองความตองการของผูใชงานมากข้ึน (5) ปรับปรุงกระบวนการแกไข

ปญหา (Incident) ใหมีความรวดเร็วในการดําเนินการแกไขมากข้ึน โดยผูศึกษาไดดําเนินการเสนอ

แบบจําลองดานการจัดการปญหาการใชระบบงาน ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา เพ่ือนําผล

การศึกษา เสนอแบบจําลองดานการจัดการปญหาการใชระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของ

ธนาคารออมสิน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา ผูศึกษาเสนอแนะใหระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคาร

ออมสิน สงเสริมและพัฒนาระบบ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของธนาคารให

มากข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน รองรับการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ (TDR) โดยสามารถทําหนาท่ีสนับสนุนการวิเคราะห และอนุมัติปรับปรุงเง่ือนไขบัญชีสินเชื่อคางชําระ

ได 

2. ระบบงานบริหารการติดตามหนี้คางชําระ ของธนาคารออมสิน รองรับการตรวจสอบขอมูล

ลูกหนี้ บัญชีสินเชื่อคางชําระ และบันทึกขอมูลติดตามหนี้ผานระบบเคลื่อนท่ี (Mobile) ได  

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตอไป 

 เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนไปท่ีปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานบริหารการติดตามหนี้คาง

ชําระ ของธนาคารออมสิน เพียงอยางเดียว ผูศึกษาขอเสนอแนะวา ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาใน

เรื่องปญหาจากการเชื่อมโยงขอมูลจากระบบอ่ืนๆ ของธนาคารอยางละเอียด เพ่ือใหสามารถพบปญหา

หรือแนวทางปองกันการเกิดปญหา ไมใหสงผลกระทบตอการทํางานในระบบงานบริหารการติดตามหนี้

คางชําระ ของธนาคารออมสิน 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคช่ันไลนทีวี 

ในกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing Decision to Use Service Via LINE TV Application  

in Bangkok 
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Nattamon Lebkhao1* and Chutimavadee Thongjeen2  

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผาน

แอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร ตัวอยางท่ีใชในการศึกษามาจากประชากรในกรุงเทพมหานครท่ี

มีอายุ 18 ปข้ึนไป โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 400 คน ซ่ึงแบงตัวอยางเปนประชากร

ในเขตตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตลาดพราว เขตจตุจักร เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามท่ีตัวอยางไดกรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง มีคาความ

เชื่อม่ัน 0.944 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ท่ีใชใน

การวิเคราะหเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี ใชการวิเคราะห

สมการถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัย

ความคาดหวังจากสื่อสงผลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นในไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, สวนประสมทางการตลาด, ความคาดหวังจากสื่อ, การตัดสินใจใช

บริการ 
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Abstract  

This research was aimed to study factors influencing decision to use service via 

Line TV application in Bangkok.  Sample was collected data population in Bangkok, age 

over 18 years old.  The researcher selected 400 samples via purposive sampling method.  

The sample was selected from populations in different districts 

 in Bangkok, Ladprao, Chatuchak, Donmueang, and Lak si.  The instrument in the  

study was a questionnaire with a reliability of 0.944 and a validity check of content 

from experts.  The descriptive statistics in the analysis were percentage, mean, and 

standard deviation.  The inferential statistical of factors influencing decision to use service 

via Line TV application used multiple regression analysis. 

The results indicated that technology acceptance, marketing mix, and 

expectations from media affect to decision to use service via Line TV application in 

Bangkok at the statiscal significant level of 0.05. 

  

Keywords: Technology Acceptance, Marketing Mix, Expectation from Media, Decision to 

Use Service 

 

บทนํา 

ปจจุบันการสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนท้ังโลกเพราะการสื่อสารจะเปน

ตัวเชื่อมคนท้ังโลกเขาไวดวยกันอยางไรขอบเขต และในปจจุบันคนสวนใหญนิยมใชสมารทโฟน หรือแท็บ

แล็ตในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เพ่ือใหเกิดการสื่อสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น

สมารทโฟนยังสามารถใชเปนอุปกรณเขารับชมสื่อมัลติมีเดียตางๆ ผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน เชน 

การเขาสูสังคมออนไลน การเลนเกมสบนสมารทโฟน การรับชมรายการโทรทัศน การรับฟงรายการเพลง 

เปนตน ซ่ึงในยุคปจจุบันมนุษยตองมีการพ่ึงเทคโนโลยีในการใชชีวิตประจําวันอยูเสมอ ซ่ึงการใช

เทคโนโลยีท่ีเห็นไดชัดก็คือ การติดตอสื่อสารระหวางกันโดยการใชโทรศัพทมือถือ หรือการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการหาขอมูล ความบันเทิง และการสนทนาออนไลน ดังนั้นจึงปฏิเสธ

ไมไดวาการรับชมทีวีออนไลนในปจจุบันไดกลายมาเปนทางเลือกใหมในการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน

สําหรับผูบริโภค โดยเฉพาะการเลือกรับชมในเวลาใดก็ไดท่ีตองการ ซ่ึงสอดคลองกับไลฟสไตลของผูชมใน
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ยุคดิจิตอลท่ีสามารถเขาชมผานอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา ประกอบกับการพัฒนาของเครือขาย

อินเทอรเน็ตท้ังแบบมีสายและไรสายท่ีขยายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะความเร็วท่ี

สามารถรองรับการรับชมเนื้อหารายการผานทีวีออนไลนบนเว็บไซต โมบายแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียล

เน็ตเวิรคตางๆ อีกท้ังการเขาถึงอุปกรณเคลื่อนท่ีอยางสมารทโฟนและแท็บแล็ตท่ีมีการขยายตัวเขาสู

ผูบริโภคไทยอยางครอบคลุมทุกจังหวัด 

จากขอมูลสถิติพบวาจากประชากรประเทศไทยท้ังหมด 69 ลานคนมีผูใชงานแอพพลิเคชั่นไลน

ท้ังหมด 44 ลานคน คนไทยใชมือถือเฉลี่ย 216 นาทีตอวัน โดยจะใชงานในแอพพลิเคชั่นไลนเฉลี่ย 63 

นาทีตอวันนอกจากนี้ยังมีประชากรท่ีใชเวลาถึงรอยละ 29 หรือมากกวา 1 สวน 4 ของการใช

โทรศัพทมือถือหรือสมารทโฟนในแตละวันอยูบนแพลตฟอรมตางๆ ของไลน เชน ไลนทีวี จะเห็นไดวา

สถิติผูใชงานไลนทีวีเม่ือเทียบกับโทรทัศนจากจํานวนผูรับชมรายการโทรทัศนท้ังหมด 55 ลานคน เปน

จํานวนรอยละ 60 ของผูชมไลนทีวี ระยะเวลาในการรับชม 2.43 ชั่วโมงตอวัน ผูชมใหใชเวลากับการ

รับชมรายการตางๆ บนแพลตฟอรมออนไลนของไลนทีวีถึงรอยละ 75 จากสถิติจะเห็นไดวาแพลตฟอรม

ออนไลนเปนท่ีนิยมมากข้ึนทุกวัน ทําใหผูใชสวนใหญหันมาใชงานไลนทีวี แทนการรับชมคอนเทนตตางๆ 

ผานทางโทรทัศน อาจเปนเพราะในเวลาท่ีออกอากาศยังมีกิจกรรมท่ีตองทํางานหรือสังสรรค การรับชม

คอนเทนตยอนหลังจึงเปนท่ีนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ สัดสวนของผูใชงานไลนทีวี แบงออกเปน ผูหญิงรอยละ 

59 ผูชาย รอยละ 41 สัดสวนของผูใชงานไลนทีวี อาศัยอยูท่ีกรุงเทพรอยละ 57 และ ตางจังหวัดรอยละ 

43 สถิติชวงอายุของผูชมไลนทีวี แบงสัดสวนไดดังนี้ รอยละ 16 จะอยูในชวงอายุ 18-24 ป รอยละ 39 

จะอยูในชวงอายุ 25-34 ป รอยละ 20 จะอยูในชวงอายุ 35-44 ปรอยละ  25 จะอยูในชวงอายุ 45 ปข้ึน

ไป (สถิติผูใชงานของ LINE ประเทศไทยในป 2019, http://www.thumbsup.in.th/) 

 จากผลสํารวจท่ีกลาวมาขางตนทําใหพบวาความสําคัญของปจจัยทางการตลาดท่ีมีความตองการ

เพ่ิมมากข้ึนและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคมาก

ท่ีสุด นอกจากนี้ไลนทีวียังเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีสื่อโฆษณาสามารถเขามารวมทําธุรกิจไดเนื่องจากไลนทีวี

มีพ้ืนท่ีสําหรับผูท่ีตองการจะลงทุนในการทําสื่อโฆษณาเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหกับโฆษณา ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา

การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร

เพ่ือใหฝายท่ีเก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาระบบการใหบริการของแอพพลิเคชั่นไดดียิ่งข้ึน 

 

 

 

http://www.thumbsup.in.th/
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลน

ทีวีในกรุงเทพมหานครหรือไม 

2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวีในกรุงเทพมหานครหรือไม 

3. เพ่ือสํารวจความคาดหวังจากสื่อท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีใน

กรุงเทพมหานครหรือไม 

4. เ พ่ือวิ เคราะหปจจัย ท่ี มีผลตอการตัดสินใจใชบริการผ านแอพพลิ เคชั่น ไลน ทีวี ใน

กรุงเทพมหานครหรือไม 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี (David, 1989) คือแบบจําลองท่ีไดมีการ

ยอมรับวามีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียง ในดานตัวชี้วัดของความสําเร็จในการใชงานดานเทคโนโลยีโดย 

Davis (1989) ไดประยุกตทฤษฏี TRA มาเปนแบบจําลอง Technology Acceptance เพ่ือมาใชวัด

ระดับนวัตกรรมและการยอมรับของผูใชเทคโนโลยีในดานปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึง

ปจจัยหลักท่ีสงผลโดยตรงตอการยอมรับเทคโนโลยีนี้จะประกอบดวย 1.การรับรูประโยชน 2.การรับรู

ความงายในการใชงาน 3.ความนาเชื่อถือไดจากการรับรู 

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps Kotler (1997, 

p.92) ไดกลาววา เครื่องมือท่ีสําคัญในการใชทําการตลาดซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสามารถควบคุมได โดยบริษัท

หรือนักการตลาด สวนใหญนิยมใชเปนเครื่องมือเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายโดย

จําแนกองคประกอบเครื่องมือสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps มาใชในการดําเนินธุรกิจ 

ดังนี้ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด 

(Promotion)  บุ ค ล าก ร  (People)  ภ าพลั กษณ แ ล ะก า ร นํ า เ ส น อ  (Physical Evidence and 

Presentation) และ กระบวนการใหบริการ (Process) 

3.แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวความคาดหวังจากสื่อ (Rayburn and Palmgreen, 1984) คือการศึกษา

แรงจูงใจของบุคคลนั้นในการเลือกใชสื่อ โดยแรงจูงใจของการเลือกใชสื่อนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีคาดการณ

ไวกอนแลววาสื่อแตละประเภทจะใหรางวัลในลักษณะใดบาง การคาดคะเนวาสื่อแตละประเภทท่ีผูรับ

สารแสวงหานั้นจะใหผลทางบวกแกผูรับสารในลักษณะการใหความสนุกสาน ความบันเทิง และความ
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ผอนคลายกับผูรับสารท่ีสงผลตอความพอใจท่ีมากข้ึนในการจะใชสื่อ เพ่ือการแสวงหาความตองการของ

ผูรับสาร 

4.แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวการตัดสินใจใชบริการ (Schiffman & Kanuk, 1994) ไดกลาววา

กระบวนการตัดสินใจท่ีมีทางเลือกหรือมีการเปรียบเทียบมากกวาสองทางข้ึนไป โดยพิจารณาจาก

ความรูสึกและพฤติกรรมทางกาย ซ่ึงนํามาพิจารณาเหตุผลตางๆ เพ่ือใหไดสิ่งท่ีตองการมากท่ีสุด การท่ี

ผูบริโภคจะเลือกตัดสินใจท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกใชบริการนั้นโดยพิจารณาจาก ความพึงพอใจท่ีไดใช

บริการ คุณภาพในการบริการของแบรนดท่ีมีตอผูบริโภคและความประทับใจซ่ึงเกิดในชวงเวลาใดเวลา

หนึ่งทําใหผูบริโภคเกิดตัดสินใจใชบริการ  

5. กุลธิดา ศรีสินสมุทร (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ และความพึง

พอใจ ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลตอแอพพลิเคชั่น LINE TV ใชแบบสอบถามออนไลนเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล จํานวน 300 คน ผลของความสัมพันธระหวางความคาดหวังจากการเปดรับ

กับพฤติกรรมการเปดรับ แอพพลิเคชั่น LINE TV (วัน/สัปดาห) พบวามีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05  ผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง กับ ความพึงพอใจจากการเปดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV พบวา 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยระดับคาเฉลี่ยของ ความพึงพอใจสูงกวา

ความคาดหวังจากการเปดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

จากการท่ีผูวิจัยไดคนควาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ จะเห็นไดวาผูบริโภคตัดสินใจใช

บริการแอพพลิเคชั่นไลนทีวีนั้นจะเห็นไดวาเกิดจากการยอมรับในเทคโนโลยีจึงดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น

นั้น ซ่ึงอาจเปนผลมาจากกลยุทธทางการตลาดตางๆ ท่ีธุรกิจนําเสนอ และความคาดหวังจากสื่อท่ีอาจมี

ผลทําใหผูบริโภคตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนทีวี 
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กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1: แสดงกรอบแนวความคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

1.การยอมรับเทคโนโลยี มี อิทธิพลตอการตัดสินใจรับชมผานแอพพลิเคชั่นไลน ทีวี ใน

กรุงเทพมหานคร 

2.สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีใน

กรุงเทพมหานคร 

 3.ความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรคือ ประชากรท่ีใชศึกษาเปนประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไปท่ีรับชมรายการผาน

แอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

และใชจํานวน 400 คนซ่ึงจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) 

 

 วิธีการดําเนินวิจัย 

 จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายโดยกําหนดหัวขอ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการแอพพลิเคชั่นไลนทีวี แบงเปน 6 สวนดังนี้ 
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สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปดรับชมรายการผานแอพพลิเคชั่น Line TV โดยเฉลี่ยสัปดาหละก่ีครั้งเปด

รับชมรายการผานแอพพลิเคชั่น Line TV โดยเฉลี่ยวันละก่ีชั่วโมง รับชมรายการประเภทใดใน

แอพพลิเคชั่น Line TV ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ 

 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวของกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดย

คําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด 7Ps ลักษณะเปนคําถามปลายปด

โดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวของกับปจจัยความคาดหวังจากสื่อ ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดย

คําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวของกับการตัดสินใจใชบริการ ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถาม

แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 6 ขอเสนอเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 สวนท่ี 2 3 4 และ 5 ผูตอบแบบสอบถามจะใหคะแนน ตามความคิดเห็นตามท่ีไดกําหนดไว 5 

ระดับคือ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  = 5 

เห็นดวยมาก  = 4 

เห็นดวยปานกลาง = 3 

เห็นดวยนอย  = 2 

เห็นดวยนอยมากท่ีสุด = 1 

 

 โดยผูวิจัยไดทําการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นใชสูตรคํานวณความกวางอันตรภาค

ชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2542) โดยคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการวิจัยสามารถกําหนดไดดังนี้ 
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  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยมากท่ีสุด  

 

 ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์

อัลฟาของตรอนบัค (Cronbach) ซ่ึงหากคาท่ีมีคาใกล 1 แสดงวามีระดับความนาเชื่อถือสูง (บุญชม ศรี

สะอาด, 2542, หนา 82) ซ่ึงไดวัดระดับความเชื่อม่ันแลวไดดังนี้ 

ขอมูลดานปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี                    .749 

ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps          .900 

ขอมูลดานปจจัยความคาดหวังจากสื่อ                     .784 

การตัดสินใจใช                                                .710 

คาความเชื่อม่ันรวมคือ                                       .944 

 สถิติท่ีใชในการวิจัยคือคาความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการ

ถดถอยพหุคูณ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาด และปจจัยดานความคาดหวังจากสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวี มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คนคิดเปน 100% โดยพบวา กลุมตัวอยางเปนสวนใหญเปน

เพศหญิงมากท่ีสุด อยูในชวงอายุระหวาง 25-34 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดอยูท่ีระหวาง 15,000 – 25,000 บาท มีการเปดรับชม

รายการผานแอพพลิเคชั่น Line TV โดยเฉลี่ย สัปดาหละ 2 ครั้ง เปดรับชมรายการผานแอพพลิเคชั่น 

Line TV โดยเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง ประเภทรายการท่ีเลือกเปดรับชมมากท่ีสุดคือรายการประเภทละคร 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุดตอแอพพลิเคชั่น Line TV มีความงายและไมซับซอนตอการใชงาน 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.54) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับท่ีมาก
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ท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุดตอระบบการชวยเหลือของแอพพลิเคชั่น Line 

TV สามารถชวยใหทานใชงานงายมากข้ึนในการเริ่มตนใชงานครั้งแรก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) และปจจัย

ดานความคาดหวังจากสื่อ พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุดตอการรับชมรายการผานแอพพลิเคชั่น Line TV คลายความเหงา (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.33) 

สมมติฐานขอท่ี 1 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับชมผานแอพพลิเคชั่นไลน

ทีวีในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจรับชมผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

สมมติฐานขอท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง สวนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานขอท่ี 3 ความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลน

ทีวีในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง ความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

ตารางท่ี 1: ความถ่ีและรอยละสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 228 57 

อายุ 25-34 ป 225 56.3 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 294 73.5 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 193 48.3 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท 148 37 

ความถ่ีในการรับชมตอสัปดาห 2 ครั้งตอสัปดาห 195 48.8 

ความถ่ีในการรับชมตอวันเฉลี่ยวันละก่ี

ชั่วโมง 

2 ชั่วโมง 166 41.5 

ประเภทรายการท่ีรับชม ละคร 150 37.5 
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ตารางท่ี 2: การยอมรับเทคโนโลยี สวนประสมทางการตลาด และความคาดหวังจากสื่อท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนทีวี 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t Sig 

การยอมรับเทคโนโลยี .206 .042 .228 4.871 .000 

สวนประสมทางการตลาด .300 .055 .278 5.464 .000 

ความคาดหวังจากสื่อ .253 .042 .281 6.036 .000 

         R2 = 0.419, F = 95.157*, N = 400, p < 0.05 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ พบวาการยอมรับเทคโนโลยี สวน

ประสมทางการตลาด และความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี (Sig= .000) สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี (Sig= .000) และความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี (Sig= .000) 

 เ ม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

แอพพลิเคชั่นไลนทีวี พบวา ความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวี มากท่ีสุด (B= .281) รองลงมาคือสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ

ผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี (B= .278) และการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผาน

แอพพลิเคชั่นไลนทีวีนอยสุด (B= .228) 

 

 นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square = 0.419) พบวา การยอมรับเทคโนโลยี สวน

ประสมทางการตลาด และความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวี คิดเปนรอยละ 41.9 ท่ีเหลืออีกรอยละ 58.1 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน การยอมรับ

เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี ท่ี t = 4.871 สวนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี ท่ี t = 5.464 และความคาดหวัง

จากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี ท่ี t = 6.036 การวิเคราะหคาสถิติ
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ทดสอบ F = 95.157 คา Sig มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว

มี อิทธิพลตอตัวแปรตาม 

 สรุปไดวา การยอมรับเทคโนโลยี สวนประสมทางการตลาด และความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลน ทีวี ใน

กรุงเทพมหานครจากท่ีผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาดาน การยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และความคาดหวังจากสื่อ สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. สมมติฐานท่ี 1 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับชมผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี

ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับท่ีมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย 4.34 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน ทราบวาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับชมผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

ของ Davis (1989) ท่ีไดอธิบายวาปจจัยของการยอมรับเทคโนโลยีมีองคประกอบหลักอยู 3 องคประกอบ 

ดังนี้ 1.การรับรูประโยชนซ่ึงมีความเชื่อทัศนคติของแตละบุคลท่ีสงผลตอการใชงานในระบบเทคโนโลยี

นั้นใหเกิดประโยชนหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของแตละบุคคลนั้นใหมีการใชงานท่ีรวดเร็วและดีข้ึน 

2.การรับรูความงายในการใชงานซ่ึงบุคคลท่ีมีความเชื่อวาระบบการใชงานในเทคโนโลยีนั้นเปนระบบท่ี

สามารถทําความเขาใจและเรียนรูงายตอการใชงานในระบบโดยไมจําเปนตองใชความพยายาม 3.ความ

นาเชื่อถือไดจากการรับรูซ่ึงผูใชงานสามารถเชื่อถือไดวาการใชเทคโนโลยีในการรับชมแอพพลิเคชั่นนั้นจะ

ทําใหรูสึกปลอดภัยตอการใชงานและรักษาความเปนสวนตัว การวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การยอมรับ

เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับชมผานแอพพลิเคชั่นผานไลนทีวีในกรุงเทพมหานครเนื่องจาก

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีระบบท่ีมีความงายตอการใชงานสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจรับชมรายการ

ผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีอีกท้ังยังมีระบบรองรับท้ัง ระบบ IOS และ Android ใหผูบริโภคไดเลือกใชงาน

ไดอยางสะดวกสบายรวมไปถึงยังไดรับประโยชนจากการรับชมเนื้อหารายการตางๆผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวีท่ีมีเนื้อหาแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคของแตละรายการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเรือ่ง 

การยอมรับเทคโนโลยีความสะดวกในการใชบริการและการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชั่น ของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ใน
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กรุงเทพมหานครของวศินี อ่ิมธรรมพร (2559) ซ่ึงใหผลตรงกันคือ ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัย

ดานการรับรูประโยชน และดานความงายตอการใชงานสงผลตอการใชบริการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชั่น

ของผูบริโภค 

2. สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับท่ีมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย 4.28 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน ทราบวา สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผาน

แอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลดังกลาวมีความ

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler (1997) ท่ีไดอธิบายวา สวนประสมทางการตลาดคือเครื่องมือท่ี

ใชในการตอบสนองความตองการของลูกคาหรือกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการทําธุรกิจ

การบริการเพ่ือใหไดเปนท่ียอมรับในกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้พบวา สวนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

แอพพลิเคชั่นไลนทีวีมีชองทางในการใหเลือกใชบริการหลากหลายชองทางและผูบริโภคยงัสามารถเลือก

รับชมรายการยอนหลังไดทุกสถานท่ีผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีอีกท้ังยังมีระบบการชวยเหลือของ

แอพพลิเคชั่นไลนทีวีท่ีสามารถชวยใหผูบริโภคใชงานไดงายข้ึนเม่ือเกิดปญหาติดขัดเก่ียวกับการใชงานใน

แอพพลิเคชั่นจึงสงผลใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจตอในการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับเรื่อง สวนประสมทางการตลาด ความไววางใจ และการสื่อสารแบบปากตอปากบน

อินเทอร เน็ตท่ีส งผลตอการตัดสินใจ ซ้ือเสื้อผาแฟชั่นผานอินสตาแกรมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ของ พงศกร พฤกษไพรผดุง (2559) ซ่ึงใหผลตรงกันคือ ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายผานอินสตาแกรมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

3. สมมติฐานท่ี 3 ความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผาน 

แอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับท่ีมากท่ีสุดมี

คาเฉลี่ย 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐาน ทราบวา ความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลดังกลาวมี

ความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ (Rayburn and Palmgreen, 1984) ท่ีไดอธิบายวา ความคาดหวัง

จากสื่อ คือการท่ีผูรับสารมีอิสระในการแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อโดยมีตัวกลางคือการใชสื่อเพ่ือหา

ขอมูลขาวสารหรือหาสื่อท่ีมีภาพท่ีอยูในใจของผูรับสารอยูแลววาตองการกระทําสิ่งใดกับสื่อนั้นเพ่ือให

ไดมาซ่ึงการรับรูความพึงพอใจท่ีไดรับจากสื่อนั้นในระดับท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงงานวิจัยครั้งนี้พบวา ความ

คาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
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ผูบริโภคใหความสนใจและใหความสําคัญในดานเนื้อหารายการซ่ึงแอพพลิเคชั่นไลนทีวีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย

อยูตลอดเวลาและมีเนื้อหารายการท่ีหลากหลายทําใหผูบริโภคท่ีรับชมรายการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี

เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการรับชมรายการและยังสามารถทําใหคลายความเหงาได นอกจากนี้

ยังสอดคลองกับเรื่อง ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจ ของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลตอแอพพลิเคชั่น LINE TV ซ่ึงใหผลตรงกันคือ ปจจัยความคาดหวังจากสื่อสงผล

ตอความพึงพอใจของผูชมท่ีรับชมแอพพลิเคชั่น LINE TV ของ  กุลธิดา ศรีสินสมุทร (2558) ซ่ึงใหผล

ตรงกันคือ ปจจัยความคาดหวังจากสื่อของผูบริโภคมีความคาดหวังดานเนื้อหาความบันเทิงเพ่ือใหไดรับ

ความสนุกสนาน เพลินเพลินและคลายความเหงามากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในธุรกิจ 

เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจหรือผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดังนี้ 

1. จากการศึกษา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับชมผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น องคกรควรพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีความงายตอการใชงานตอผูบริโภค 

เพ่ือใหผูบริโภคใชงานในแอพพลิเคชั่นในการคนหารายการในแอพพลิเคชั่นไดอยางรวดเร็วข้ึน และมี

ระบบท่ีสามารถรองรับไดท้ัง ระบบ IOS และ Android เพ่ือใหผูบริโภคสามารถอัพโหลดมาใชงานไดใน

โทรศัพทมือถือ หรือแท็บแลตของทุกรุน และองคกรควรใหความสําคัญกับคุณภาพสัญญาณท่ีเสถียรอยู

เสมอ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ 

2. จากการศึกษา สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่น

ไลนทีวีในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นองคกรควรใหความสําคัญกับความหลากหลายและมีความทันสมัยของ

รูปแบบรายการ รวมถึงเพ่ิมชองโทรทัศนในแอพพลิเคชั่นมากข้ึนและเพ่ิมชองทางการรับชมไลนทีวีใน

ชองทางอ่ืนๆ เพ่ือใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึนในการเลือกรับชมรายการอีกท้ังองคกรควรนําเสนอคอน

เทนตท่ีไมสามารถหาดูไดจากแพลตฟอรมของคูแขงเขามาอยูในแอพพลิเคชั่นไลนทีวี ควรใหความสําคัญ

กับการโฆษณาและประชาสัมพันธแอพพลิเคชั่นไลนทีวีเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคาใหมากข้ึน  

3. จากการศึกษา ความคาดหวังจากสื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลน

ทีวีในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการหาเนื้อหารายการท่ีสงผลตอความรูสึก

และความประทับใจมาเผยแพร เนื่องจากผูรับชมสวนใหญรับชมรายการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี เพ่ือ

คลายความเหงามากท่ีสุด จึงอยากใหหาเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับผูชมทุกชวงอายุ เพ่ือใหผูชมไดรับชมสื่อท่ีดี
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มีคุณภาพ และใหความสําคัญกับความตรงตอเวลาในการเผยแพรรายการ เพ่ือใหผูบริโภคไดรับชมอยาง

ตอเนื่อง  

ผลจากการศึกษามีประโยชนตอฝายท่ีเก่ียวของดังนี้ คือ 

 1. เพ่ือใหนักศึกษาและนักวิจัย นําขอมูลไปศึกษาและตอยอดความรูดานการตัดสินใจใช

แอพพลิเคชั่นไลนทีวี เพ่ือนําไปใชในการศึกษาเพ่ือนําไปใชเปนความรูในการพัฒนาทํางานในการวิจัยครั้ง

ตอไปได 

 2. เพ่ือใหสถาบันหรือองคกรตางๆ สามารถนําขอมูลในงานวิจัยเลมนี้เพ่ือนําเอาไปใชในการ

ปรับปรุงในครั้งตอไปไดและนําไปวางแผนในการดําเนินงานในเรื่องของการรองรับการใชงาน

แอพพลิเคชั่นในไลนทีวีใหดียิ่งข้ึน 

 3. เพ่ือใหผูท่ีมีความสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้ไดทราบถึงปจจัยดานตางๆ รวมไปถึงในดานของปจจัย

การตลาดท่ีสงผลในการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นในไลนทีวีของผูบริโภค 

  4. เพ่ือนําไปเปนแนวทางสําหรับผูผลิตแอพพลิเคชั่นในการรับชมโทรทัศนยอนหลัง ในการออก

รูปแบบรายการและเนื้อหาสาระ ไดนําไปปรับปรุงแกไขและนําไปใชในการพัฒนาในรายการมีเนื้อหา

สาระท่ีตรงความตองการของผูรับสารมากข้ึน 

5.เพ่ือเปนแนวทางและขอมูลสําหรับธุรกิจท่ีเก่ียวของสามารถนําไปวางแผนกลยุทธตางๆ เพ่ือ

ประยุกตใชใหเขากับการใชชีวิตในยุคปจจุบันของผูบริโภคและเพ่ือเปนแนวทางใหนักธุรกิจไดศึกษาถึง

ความตองการท่ีแทจริงของลูกคาถึงปจจัยในดานตางๆ และนําไปพัฒนาในธุรกิจของตัวเองเพ่ือใหรักษา

ฐานลูกคาเดิมและสามารถเพ่ิมฐานลูกคาใหมในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากข้ึนอันจะเปนประโยชนใน

การอธิบายปรากฏการณและปญหาท่ีมีความเก่ียวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทํา

วิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 1. ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางท่ีหลากหลายพ้ืนท่ีนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหได

ขอมูลจากกลุมตัวอยางใหมและสามารถนําขอมูลมาศึกษาและเปรียบเทียบกับผลวิจัยในครั้งนี้วา 

ผูบริโภคในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีการยอมรับเทคโนโลยี สวนประสมทางการตลาด และความคาดหวังจากสื่อ ใน

การตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนืทีวีเหมือนกันหรือไม เพ่ือท่ีจะทราบถึงความตองการของผูบริโภค

ไดอยางครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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2. แนะนําใหศึกษากับตัวแปรอ่ืนท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี เพ่ือ

ใหไลนทีวีนําผลการศึกษาท่ีไดไปเปนชองทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการใหบริการเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคมากท่ีสุด 

3. แนะนําใหศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ มาใชในการวิจัยครั้งตอไป เพ่ือเพ่ิมขอบเขตการรับรูถึงปจจัย

ตางๆ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลนทีวี และนําผลการศึกษาท่ีไดมาปรับปรุง

แกไขประยุกตใชไดจริง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการผานแอพพลิเคชั่นไลน ทีวี ใน

กรุงเทพมหานคร สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควา

อิสระ ซ่ึงไดใหคําแนะนําใหความรู และขอปฏิบัติตางๆ สําหรับแนวทางในการดําเนินการวิจัย รวมถึงการ

ตรวจทานและแกไขขอบกพรองในงานวิจัย ตลอดจนแนวทางขอชี้แนะท่ีเปนประโยชน ทําใหงานวิจัยใน

ครั้งนี้มีความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีไดถายทอดวิชา

ความรูใหแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยสามารถนําความรูตางๆ มาประยุกตใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใคร

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมาไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ชี้แนะแนวทางท่ีเปน

ประโยชนตองานวิจัย รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเครื่องมือวิจัย เพ่ือให

งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีใหความรวมมือและเสียสละเวลาใน

การตอบแบบสอบถาม 

 ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีไดอบรม สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาของผูวิจัยดวย

ความรักและความปรารถนาโดยตลอดมา และขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพ่ือนทุกทาน

ท่ีคอยดูแลและเปนกําลังใจจนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จอยางสมบูรณไดดวยดี  

คุณคาและประโยชนท่ีของการคนควาอิสระครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแกผูมีพระคุณทุกทานตามท่ี

ไดกลาวถึงขางตน 
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แนวทางการควบคุมอัตราหนี้คางชําระสินเช่ือลูกคารายยอย 

และนโยบายรัฐธนาคารออมสินภาค2 

Find the solutions to control the rate of arrears on loans (NPLs) from 

retail customers and government policy of Government Saving Bank, 

Regional Office2 
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Kantika Na ranong1 and Prasit Mahamad2 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้ไดศึกษาถึงแนวทางการควบคุมอัตราหนี้คางชําระตอสินเชื่อลูกคารายยอยและ

นโยบายรัฐของธนาคารออมสินภาค 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางการควบคุมอัตราหนี้คางชําระ

ตอสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐของธนาคารออมสินภาค 2 และศึกษาถึงสาเหตุสภาพปญหา 

อุปสรรค ในการติดตามและการควบคุมอัตราหนี้คางชําระตอสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐของ

ธนาคารออมสินภาค 2 ผูศึกษาคาดวาประโยชนจากงานศึกษานี้จะชวยใหธนาคารออมสินภาค 2 ทราบ

ถึงปจจัยตางๆท่ีสงผลตอการเกิดหนี้คางชําระและสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาหนี้คางชําระ

ท่ีมีอยูในระบบ รวมถึงการจัดการกระบวนการถายทอดความรูเพ่ือชวยในกระบวนการพัฒนาข้ันตอนการ

ปลอยสินเชื่อ ข้ันตอนการติดตามหนี้ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยการศึกษานี้ใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงนําขอมูลมาวิเคราะหโดยวิธีการการทางสถิติ

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือสรุปผลของการศึกษาโดยขอบเขตของงานวิจัยและกลุมตัวอยางคือ

พนักงานธนาคารออมสินภาค 2 พบวามีสาเหตุเกิดจากการเนนเปายอดสินเชื่อแตละสาขามากเกินไป 

รองลงมาก็คือเจาหนาท่ีสินเชื่อติดตามเรงรัดหนี้สินไมเพียงพอดูบัญชีลูกหนี้ไดไมครบและหนวยงานใหญ

ยังไมใหการสนับสนุนเต็มท่ีในการติดตามทวงถามหนี้และเม่ือพิจารณาดานปจจัยผูกู ปจจัยภายนอกดาน

สภาพแวดลอมพบวามีสาเหตุเกิดจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา รองลงมาก็คือรัฐบาลมีการเปลื่ยนแปลงบอย 

การบริหารไมมีความตอเนื่องและสินคาอุปโภคบริโภคราคาสูงข้ึน และเม่ือพิจารณาดานปจจัยท่ีเกิดจาก

ตัวบุคคลผูกู เปนรายสาเหตุพบวาลูกหนี้มีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง รองลงมาก็คือภาระคาใชจายใน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: sweety.jae@live.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Prasit_mah@utcc.ac.th 
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ครอบครัวสูงข้ึนและผูกูและใชเงินกูไมตรงกับวัตถุประสงคของการกู ซ่ึงธนาคารสามารถใชแนวทางการ

แกไขปญหาท่ีเหมาะสมโดยจะใชความระมัดระวังและรัดกุมในการอนุมัติสินเชื่อมากข้ึน สงเสริมความรู

ทางการเงินและการสรางรายได สรางอาชีพ สรางตลาดใหกับลูกคาท่ีไดรับอนุมติสินเชื่อ และมีการออก

มาตรการผอนปรนภาระหนี้ 

 

คําสําคัญ: สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได,ธนาคารออมสิน,ลูกคารายยอย 

 

Abstract 

 This article to find the solutions to control the rate of arrears on loans (NPLs) from 

retail customers and government policy of Government Saving Bank, Regional Office2. 

And to learn why the problems of tracking and controlling the rate of arrears on loans to 

retail customers and government policy. of Government Saving Bank, Regional Office2 

The The result from this study is expected to benefit Government Saving Bank, Regional 

Office2in term of identifying. The factors that affect the outstanding debt which can be 

used as a guideline to resolve or reduce problems loans in the system.Including process 

management, knowledge transfer to assist in the development process of lending.The 

debts be managed more efficiently. This study used survey research methods to collect 

data by using pre-determined set of questions in a questionnaire. The data was analyzed 

by using both descriptive statistics and inferential statistics for example analyzing mean 

scores, standard deviationand hypothesis testing using computer programs for statistical 

analysis. The resultsshowthat .The loan aims to highlight each field, too. The second is 

that loan officers follow Debt inadequate accounts receivable have not. And the agency 

still does not fully support the debt. Considering the factors borrower external 

environment. That is caused by the economic downturn. The second is that the 

government has to change it frequently. No continuity management And  

goods Consumer prices rise Considering the factors of individual borrowers is that the 

debtor has a debt burden of more than 1 second is the cost of the family increased and 

borrowers. The loan does not meet the purpose of the loan. The bank is able to use 
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appropriate by the careful and strict in approving more loans. Promoting financial literacy 

and monetize professional building market to customers who receive credit 

approval. And measures to ease the debt burden. 

 

Keywords: Non-Performing Loans.,Government Saving Bank, retail customers  

 

บทนํา 

 ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐในการพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจดําเนินงานโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนธนาคารเพ่ือสังคมท่ีมีการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลคํานึงถึงการ

สรางความสมดุล ใน 3 ดานคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตลอดจนรับผิดชอบผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) โดยยกระดับการสงเสริมการออม การสรางวินัยทางการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและธุรกิจเริ่มตนใหมีความเขมแข็งไดอยางยั่งยืนและเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผนวกกับความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเปนสวนหนึ่งของผิด

ความสามารถขององคกร โดยธนาคารไดมุงเนนการปลอยสินเชื่อเพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ใหประชาชนไดมีโอกาส เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบนําเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทน

การกอหนี้นอกระบบ เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการ สนับสนุนใหผูประกอบการ สามารถ

ดําเนินธุรกิจ ไดอยางตอเนื่อง 

 ตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 ภายใตสภาพแวดลอมของสังคมท่ีเป

ลื่ยนแปลงไป พบวามีประชาชนท่ีไดกูสินเชื่อจากธนาคารอมสิน แตไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

ระยะเวลาปลอยใหเกิดเปนหนี้คางชําระมีจํานวนสูงข้ึนทําใหธนาคารตองมีการควบคุมอัตราหนี้คางชําระ 

ซ่ึงการเกิดหนี้คางชําระนั้นอาจมีผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลงปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ท้ังจาก

ปจจัยดานเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลื่ยนแปลงทางสังคม ประชากรและพฤติกรรมของ

ลูกคา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม และสาเหตุมาจากความบกพรองของธนาคารพนักงาน

ขาดการวิเคราะหสินเชื่อท่ีดีขาดประสบการณ เนนเปาหมายมากกวาคุณภาพสินเชื่อและไมควบคุมการใช

วงเงินสินเชื่อใหถูกตองตามวัตถุประสงค ประกอบกับธนาคารมีการปลอยสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือลูกคาตาม

นโยบายรัฐ ซ่ึงเปนกลุมลูกหนี้ท่ีออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจ หรือแมกระท่ังสาเหตุจากตัวลูกหนี้เอง นําเงิน

ท่ีไดไปใชผิดวัตถุประสงค หรือไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงผลใหการควบคุมอัตราหนี้คางชําระตอ
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สินเชื่อรวมทุกประเภท ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนและเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไวท้ังนี้จึงตองมี

การศึกษาหาแนวทางการควบคุมอัตราหนี้คางชําระตอสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ และศึกษาถึง

สาเหตุ สภาพปญหา อุปสรรค ในการติดตามและการควบคุมอัตราหนี้คางชําระตอสินเชื่อลูกคารายยอย

และนโยบายรัฐของธนาคารออมสินภาค 2 เพ่ือทําใหทราบถึง สภาพปญหา อุปสรรค และแนวทางในการ

ควบคุมอัตราหนี้คางชําระ ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการควบคุมอัตราหนี้คางชําระตอสินเชื่อรวมทุก

ประเภทใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้จะเปนประโยชนกับธนาคารออมสินสาขาในสังกัด

ธนาคารออมสินภาค 2 และจะไดนําผลจากการศึกษาท่ีไดมาถายทอดความรูใหพนักงานธนาคารออมสิน

สาขาเพ่ือไดเปนแนวทางในการพัฒนาข้ันตอนการปลอยสินเชื่อ และข้ันตอนการควบคุมอัตราหนี้คาง

ชําระสินเชื่อทุกประเภท ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) 

 1.เพ่ือศึกษาหาแนวทางการควบคุมอัตราหนี้คางชําระตอสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ

ของธนาคารออมสินภาค 2 ใหเปนไปตามเปาหาย 

 2.เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ สภาพปญหา อุปสรรค ในการติดตามและการควบคุมอัตราหนี้คางชําระ

ตอสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐของธนาคารออมสินภาค 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

หลัก  6’C ในการวิเคราะหสินเช่ือ 

ธนาคารจะมีเกณฑในการวิเคราะหสินเชือ่และธนาคารจะเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ เนื่องจาก

ในแตละปปริมาณหนี้คางชําระตอสินเชื่อเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ดังนั้นธนาคารจึงนําหลักการ ซ่ึงเรียกกัน

วา หลัก 6’C มาพิจารณาในการปลอยสินเชื่อไดแก 

            1. อุปนิสัยของลูกคา (CHARACTER) 

            2. ความสามารถในการชําระหนี้ (CAPACITY) 

            3. เงินทุน (CAPITAL) 

            4. หลักประกัน (COLLATERALS) 

            5. สถานการณ (CONDITION) 

   6. ประเทศ (COUNTRY) 

การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 
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 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีธนาคารกําหนด โดยจะตองให

ความสําคัญกับ  

 1. วัตถุประสงคในการขอกู 

 2. ความสามารถในการชําระหนี้ 

 3. ความนาเชื่อถือของตัวผูกู 

 4. หลักประกันและราคาประเมินหลักทรัพย 

 5. การกําหนดวงเงินเง่ือนไข ขอกําหนด และเอกสารนิติกรรมท่ีเก่ียวของ 

 6. สถานะความม่ันคงทางการเงิน 

 7. การตรวจสอบขอมูลเครดิต (Credit Bureau) เพ่ือประกอบการพิจารณาสินเชื่อ โดยยกเวน

ไมตองตรวจสอบขอมูลเครดิต (Credit Bureau) สําหรับลูกคา ดังตอไปนี้ 

  7.1 หนวยงานรัฐ 

  7.2 รัฐวิสาหกิจท่ีไมอยูในแผนฟนฟูกิจการ 

  7.3 รัฐวิสาหกิจท่ีอยูในแผนฟนฟูกิจการ และมีกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกู 

  7.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  7.5 ธนาคารพาณิชย 

การวิเคราะหสินเช่ือ 

 การวิเคราะหสินเชื่อท่ีดีควรพิจารณาถึง 

 1. คุณสมบัติของผูกู 

 2. วัตถุประสงคในการขอกู 

 3. แหลงท่ีมาของเงินท่ีจะชําระหนี้คืนและความสามารถในการชําระหนี้ 

 4. ความนาเชื่อถือของตัวผูขอกูและประวัติการชําระหนี้คืน 

 5. ระดับความเสี่ยงของลูกคาสินเชื่อ (Credit Scoring)  

 6. เง่ือนไขและระยะเวลาในการชําระหนี้คืน 

 7. หลักประกันและราคาประเมินหลักทรัพย 

 8. ความเพียงพอและความสามารถบังคับสิทธิ์เรียกรองของหลักประกันหรือการคํ้าประกัน

ภายใตสถานการณตางๆ 

 9. ขอมูลท่ีมีการตรวจสอบและการวิเคราะหตามหลักหลักเกณฑท่ีดี 
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 ธนาคารจะพิจารณาใหสินเชื่อตามความความสามารถในการชําระหนี้คืนของผูขอกู โดยตอง

เปนไปตามเกณฑความสามารถในการชําระหนี้ท่ีธนาคารกําหนด และกรณีใชบุคคลคํ้าประกันควร

พิจารณาถึงภาระคํ้าประกันรวม และความสามารถในการชําระหนี้ของผูคํ้าประกันดวย 

การปองกันหนี้คางชําระ 

 กลุมท่ี 1 การปองกันหนี้คางชําระเปนขอมูลของลูกหนี้คางชําระท่ีมีจํานวนงวดคางชําระ 2-3

เดือน 

 กลุมท่ี 2 การติดตามแกไขหนี้เปนขอมูลท่ีคางชําระเกิน 3 เดือนท่ีอยูระหวางติดตามแกไขหนี้

สําหรับบัญชีลูกหนี้ท่ีมีการคางชําระเกิน 6 เดือน ซ่ึงไมสามารถติดตามหรือแกไขหนี้คางชําระไดและ

เห็นสมควรดําเนินคดีใหดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการฟองคดีหรือบังคับคดีพรอมหนังสือเอกสาร

ประกอบการฟองคดีใหสํานักงานทนายความเพ่ือดําเนินการทางกฎหมาย 

 กลุมท่ี 3 การบอกกลาวทวงถามบอกเลิกสัญญา เปนขอมูลของลูกหนี้ ท่ีมีอยูระหวางรอ

ทนายความดําเนินการบอกกลาวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา   

 กลุมท่ี 4 ยื่นฟองคดี เปนขอมูลของลูกหนี้ท่ีมีคําพิพากษาและอยูระหวางการปฏิบัติตามคํา

พิพากษา หากลูกหนี้ไมปฏิบัติตามคําพิพากษา ในกรณีพิพากษาฝายเดียวใหดําเนินการออกคําบังคับ 

หรือในกรณีพิพากษาตามยอดใหดําเนินการออกหมายบังคับคดี 

 กลุมท่ี 6 ยึดและอายัดทรัพยเปนขอมูลลูกหนี้ท่ีมีทรัพยอยูระหวางการดําเนินการยึดทรัพยหรือ

อายัดทรัพย 

 กลุมท่ี 7 อยูระหวางขายทอดตลาด เปนขอมูลของลูกหนี้ท่ีมีทรัพยอยูระหวางการขายทอดตลาด

ตั้งแตการประกาศขายทอดตลาด จนขายทรัพยได  

 กลุมท่ี 8 ขายทอดตลาดไดและรอบัญชีรับจายเปนขอมูลของลูกหนี้ท่ีทรัพยขายทอดตลาดไดแลว

ใหสาขาเจาของบัญชีดําเนินการบันทึกรายการจัดสรรชําระหนี้ 

 กลุมท่ี 9 ดําเนินการจําหนายหนี้ศูนยเปนขอมูลของลูกหนี้ท่ีรอผลการสืบทรัพยและพิจารณา

อนุมัติจําหนายหนี้สูญ 

การจัดช้ันหนี้ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

 Class 1 ชั้นปกติ เปนลูกหนี้ท่ีมีงวดคางชําระไมเกิน 1 เดือนธนาคารตองการสํารอง 1% ของ

เงินกู 

 Class 2 ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษเปนลูกหนี้ท่ีมีงวดคางชําระเกิน 1 เดือนแตไมเกิน 3 เดือนธนาคาร

ตองกันสํารอง 2% ของเงินกู 
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 Class 3 ชั้นต่ํากวามาตรฐานเปนลูกหนี้ท่ีมีงวดคางชําระเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน ธนาคาร

ตองการสํารอง 100% ของเงินกู 

 Class 4 ชั้นสงสัยเปนลูกหนี้ท่ีมีวาคางชําระเกิน 6 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน ธนาคารตองกัน 

สํารอง 100% ของเงินกู 

 Class 5 ชั้นสงสัยจะสูญเปนลูกหนี้ท่ีมีงวดคางชําระเกิน 12 เดือนข้ึนไป ธนาคารตองกันสํารอง 

100% ของเงินกู 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

 การศึกษาแนวทางการควบคุมอัตราหนี้คางชําระ ตอสินเชื่อทุกประเภท ธนาคารออมสินภาค 2 

ท่ีเกินกวาเปาหมายกําหนด ผูศึกษาไดคนควางานวิจัยและงานเขียนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 วรรณี สมตัว (2559) นโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย

พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อนโยบายรัฐของธนาคารออมสินสาขาจะนะ โดยรวม

พบวาปจจัยภายนอกธนาคารมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระของธนาคารในระดับมาก สวนปจจัยภายใน

ธนาคารและปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคลมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระของธนาคารในระดับปานกลาง ปจจัย

ท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยจําแนกตามขอมูลบุคคลพบวา สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อนโยบายรัฐ โดย

จําแนกตามขอมูลการกูเงินพบวา ประเภทของสินเชื่อระยะเวลาในการชําระคืนและภาระหนี้สินรวมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ธนิดา ตันติอาภากุล (2560) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการผิดนัดชําระหนี้สินเชื่อ

อุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชยและบริษัทท่ีประกอบธุรกิจแตมิใชสถาบันการเงินในประเทศไทย 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอท่ีคางชําระของสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคจาก

ธนาคารพาณิชยและบริษัทท่ีประกอบธุรกิจแตมิใชสถาบันการเงินในประเทศไทยในชวงป พ .ศ . 2546 ถึง 

2559 ท่ีมีอัตราขยายตัวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจนอาจใหกอเกิดความเสี่ยงตอหนี้ครัวเรือนและเศรษฐกิจของ

ประเทศในปจจุบันจากผลการศึกษาพบวาหนี้คางชําระในอดีตของสินเชื่อทุกประเภทนั้นสงผลตอท่ีคาง

ชําระในปจจุบัน สะทอนถึงพฤติกรรมของ Moral Hazard ของกิจการโดยปญหาหนี้คางชําระ ดอย

คุณภาพท่ีมีการคางชําระมากกวาสามเดือนข้ึนไปของสินเชื่อทุกประเภท เกิดจากการท่ีกิจการมีความ
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พรอมเพียงพอสําหรับการปลอยสินเชื่อ ability to loan ทําใหอัตราการเติบโตและปริมาณเงินใหสินเชื่อ

นั้นเพ่ิมสูงข้ึน 

 ศุภเจตน จันทรสาสน และ กิตติศักดิ์ เคลือบหิรัญ (2561) ไดศึกษาปจจัยท่ีกําหนดปริมาณหนี้ท่ี

ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย จํานวน 11 

ธนาคาร ระหวางป พ.ศ2549 -2558 รวมระยะเวลา 10 ป โดยอาศัยการวิเคราะหการทดถอยแบบ 

Fixed และ Romdam Effects จากการศึกษาพบวาปริมาณหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายไดหรือเฉลี่ยของ

ธนาคารพาณิชยท่ีทําการศึกษามีคาเทากับ 6.65 ลานบาทและคาเฉลี่ยของอัตราหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได

ตอสินเชื่อรวมมีคาเทากับ 1.05 อีกท้ังยังพบวาสวนของผูถือหุนตอสินทรัพยรวมและขนาดของธนาคารมี

อิทธิพลในเชิงบวกตอปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมี

อิทธิพลเชิงลบตอปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 
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กรอบแนวคิด ภาพความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 

  ตัวแปรอิสระ  

  

 

 

 

                ตัวแปรตาม 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคลพนักงานธนาคารออมสินภาค 2 

- อายุการทํางาน 

- ระดับการศึกษา 

- หนวยงาน 

- ตําแหนงงาน 

- ความถ่ีในการออกติดตามหนี้ 

- วิธีการติดตามหนี้ของพนักงาน  

ปจจัยสวนบุคคลองผูกู 

- อายุสถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

- ระดับรายจายตอเดือน 

- จํานวนสมาชิกในครอบครวั 

ขอมูลการกูเงิน 

- ประเภทสินเชื่อท่ีใชบริก 

- วัตถุประสงคของการใชเงิน 

- วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

- ระยะเวลาในการ 

- ผอนชําระ 

- หลักประกันในการใชคํ้าประกัน 
 

 

- สาเหตุในการเกิดอัตราหนี้คาง

ชําระ (ดานผูใหกู) ธนาคาร 

- สาเหตุในการเกิดอัตราหนี้คาง

ชําระ (ดานผูกู) ปจจัยภายนอก

ดานสภาพแวดลอม 

- สาเหตุในการเกิดอัตราหนี้คาง

ชําระ (ดานผูกู) ปจจัยท่ีเกิดจาก

ตัวบุคคลผูกู 
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วิธีการศึกษา 

 1.ขอมูลทุติยภูมิ โดยผูศึกษาไดเก็บขอมูล ผลการดําเนินงานอัตราหนี้คางชําระ ตอสินเชื่อทุก

ประเภทระหวางสายงานกิจการสาขา 1 กับธนาคารออมสินภาค 2 ตั้งแต ป พ.ศ. 2557-2561 และศึกษา

คนควาจากเอกสารรายงานประจําปธนาคารออมสินท่ีเก่ียวของกับอัตรานี้คางชําระ ตอสินเชื่อทุก

ประเภท 

 2.ขอมูลปฐมภูมิผูทําการศึกษาไดการทําสํารวจขอมูลจากพนักงานธนาคารออมสินภาค 2 

จํานวน 64 สาขา 

 กลุมตัวอยาง  พนักงานธนาคารออมสินภาค 2 สอบถามผูกู 

 การเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูล  

 สวนท่ี 1 เปนคําถามขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือวัดระดับสาเหตุท่ีมีผลตอการเกิด

อัตราท่ีคางชําระตอสินเชื่อรวมทุกประเภท และใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางโดยระหวางสาเหตุสวนบุคคลและสาเหตุเก่ียวกับ

การเกิดหนี้คางชําระ 

 สวนท่ี 3 เปนความคิดเห็นปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุมตัวอยางในการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหขอมูล 

 3.เปนการสัมภาษณพนักงาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและลูกหนี้ 

 4. การวิเคราะหผังกางปลา 

 

ผลการศึกษา 

1.ผลการศึกษาจากการทําแบบสอบถามพนักงานและการสอบถามผูกู 

 พบวาผูกูสวนใหญมีภาระมากกวา 1 แหง ซ่ึงเกิดจากผูกูขาดวินัยทางการเงิน และคงปฏิเสธ

ไมไดวาอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญของปญหาภาระหนี้สินท่ีมากกวา 1 แหง มักมาจากพฤติกรรมการใชจายของ

ตัวผูกูเอง มีรายจายท่ีไมเพียงพอกับรายได โดยเฉพาะรายจายท่ีไมจําเปนและเกินฐานะ มีไลฟสไตลท่ี

คอนขางสุรุยสุราย และมักจะใหความสําคัญกับความมีหนามีตาทางสังคม รวมท้ังขาดการประเมินกําลัง

ซ้ือของตนเองหรือขาดการวางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมในระยะยาวทําใหเกิดการกูหนี้ยืมสิน เพ่ิมข้ึน 
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จนเกิดภาวะหนี้สินและขาดสภาพคลองในท่ีสุดในขณะเดียวกัน ธนาคารก็มีการเนนเปายอดสินเชื่อลูกคา

รายยอยและฐานราก มากข้ึน ซ่ึงในบางกรณีไมคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ท่ีแทจริงและเงิน

เหลือหลังผอนชําระใหเพียงพอแกการดํารงชีพของลูกหนี้ สงผลใหกลุมลูกหนี้ท่ีเปราะบางอยูแลว

เปราะบางยิ่งข้ึนจนมีปญหาหนี้สินลนพนตัวไดท้ังนี้ธนาคารไดการปรับเปลื่ยนกระบวนการข้ันตอนในการ

ใหสินเชื่อท่ีรัดกุมมากยิ่งข้ึน มีข้ันตอนละเอียดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ คํานึงถึงความสามารถของผูกู

ในการผอนชําระหนี้โดยไมกระทบชีวิตความเปนอยู กําหนดรายไดข้ันต่ําและวงเงินสินเชื่อตามระดับ

รายไดของผูกู เพ่ือดูแลมิใหผูกูกอหนี้สูงเกินไปจนไมสอดคลองกับรายไดและความสามารถในการผอน

ชําระหนี ้

2.ผลการการสัมภาษณพนักงาน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของและลูกหนี้ 

 จากการสัมภาษณพนักงานควบคุมและบริหารคุณภาพหนี ้ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคาร

ออมสินภาค 2 ถึง สาเหตุหนี้คางชําระและแนวทางควบคุมสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ 

ธนาคารออมสินภาค2 

  ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 พบวา ท่ีผานมานั้นธนาคารออมสินภาค 2 ไดดําเนินการตามนโยบายรัฐ 

ตามหลักการของธนาคารออมสิน เนนการใหบริการเพ่ือตอบสนองตามนโยบายรัฐ กระตุนเศรษฐกิจ

ชุมชนเปนการบริการท่ีเขาใจและเขาถึงกลุมลุกคาฐานรากในพ้ืนท่ี ซ่ึงจากการท่ีธนาคารเนนการปลอย

สินเชื่อเพ่ือชวยเหลือกลุมลูกคาฐานราก แตละสาขามากเกินไป เพ่ือใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการทาง

การเงินในระบบ มีการใหสินเชื่อเกินความจําเปนและพนักงานขาดประสบการณ การบริหารงาน การ

กํากับดูแลและการสอบทานสินเชื่อไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ กอใหเกิดสัดสวนหนี้คางชําระท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

จากจํานวนลูกคาฐานรากในการใชบริการสินเชื่อดังกลาว สงผลใหประสิทธิภาพในการตามหนี้ของ

ธนาคารออมสินภาค 2 ลดลง เนื่องจากเจาหนาท่ีสินเชื่อติดตามเรงรัดหนี้สิน ไมเพียงพอดูบัญชีลูกหนี้ได

ไมครบ ทําใหเกิดการคางชําระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อและกลายเปนปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

สงผลใหธนาคารสูญเสียโอกาสในการทํากําไร ดวยเหตุนี้ธนาคารควรใหความสําคัญในการกําหนด

มาตรการเพ่ือแกปญหาหนี้คางชําระใหกับลูกหนี้    แตละรายและมีการพัฒนาระบบการประเมินความ

เสี่ยงเพ่ือชวยในการวิเคราะหและลดความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารตอไป 

 ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 พบวาการเรงปลอยสินเชื่อของธนาคารจะมีผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานของธนาคารไดเชนเดียวกันหากการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ผลกําไรก็จะสูงในทางกลับกันหากการพิจารณาสินเชื่อดอยคุณภาพการเรียกเก็บหนี้คืนไมเปนไปตามเปา

ก็อาจจะสงผลใหเกิดการคางชําระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อและกลายเปนปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 
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(NPLs) ซ่ึงปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดมีแนวโนมจะเปนภาระทางการเงินท่ีสําคัญธนาคาร จึงตองมี

มาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวอีกท้ังตองมีแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถปองกันการเพ่ิมข้ึนของหนี้คาง

ชําระท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใหสินเชื่อโดยกําหนดหนวยงานในสังกัดมีแผนในการลดหนี้คางชําระและ

กําหนดใหการลดลงของหนี้ไมกอใหเกิดรายได NPLs ไมวาจะเปนการออกไปพบลูกหนี้ถึงบานหรือ

สถานท่ีทํางานเพ่ือใหความรูดานการบริหารดานการจัดการและความรูในการชําระหนี้เพ่ือไมใหเกิดเปน

หนี้เสียหรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารโดยธนาคารออมสินสาขาเองตองไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงาน ไมวาจะเปนรถท่ีออกติดตามหนี้เพ่ือความสะดวกของพนักงานในการออก

ติดตามหนี้ท่ีเกิดข้ัน 

 และจากการสัมภาษณลูกหนี้สินเชื่อรายยอยและนโยบายรัฐ ท่ีเปนหนี้คางชําระถึง สาเหตุหนี้

คางชําระและแนวทางควบคุมสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ธนาคารออมสินภาค 2 ผลการ

การสัมภาษณลูกหนี้พบวา ดวยความไมแนนอนในกําลังซ้ือของประชาชนและการเปลื่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว สงผลถึงวิธีการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ีตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงกับ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนทําใหการคาขายคอยๆชะลอตัวลงประกอบกับการจัดระเบียบพ้ืนท่ีคาขายของ

กรุงเทพมหานคร ทําใหตองยายสถานท่ีคาขาย และเม่ือยายสถานท่ีคาขาย         แตสถานท่ียายไปขาย

กลับไมมีประชาชน เนื่องจากกําลังซ้ือหลักของรานสวนใหญ จะเปนหนุม-สาว พนักงานออฟฟศท่ีใชชีวิต

เรงรีบ แตซอยทีไปตั้งคาขายกลับหางจากผูคน ไมมีคนสัญจรไปมา ทําใหยอดขายลดลง จากเดิมท่ีขาย

ตอนเชา-เท่ียง ก็หาสถานท่ีคาขายในตอนเย็นดวย แตปรากฏวา กําลังซ้ือของคนนอยลง ดวยภาระและ

การลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังลูกๆตองเรียนหนังสือ มีภาระคาใชจายในชีวิตประจําวันคอยขางสูง ประกอบ

กับตองสงเงินใหกับแมท่ีตางจังหวัด ทําใหตองหันไปเพ่ิงเงินทุนนอกระบบ เนื่องจาก ไดเงินงาย และ

รวดเร็ว อีกท้ังมีความจําเปนเรงดวนในการใชเงิน ทําใหเปนหนี้ 2 ทาง และเม่ือคาขายไดเงินมา ก็ตองสง

เงินใหกับทางนอกระบบกอน จนขาดสภาพคลองทางการเงินดอกเบี้ยท่ีตองจายเจาหนี้มีอัตราดอกเบี้ยสูง

เกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดจนเงินท่ีไดมานั้นไมพอกับคาใชจายกลายเปนปญหาท่ีไมมีทางออก ทําใหเม่ือ

ถึงเวลาท่ีตองชําระหนี้ใหกับธนาคารออมสิน ก็ไมมีเงินเพียงพอ จนตองเปนหนี้คางชําระธนาคาร 
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3. การวิเคราะหผังกางปลา 

 
 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 1. พนักงานและลูกจางสังกัดธนาคารออมสินภาค 2 จํานวน 50 คน 

 2. ลูกหนี้สินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐธนาคารออมสินภาค 2 จํานวน 100 คน 

 3. การสัมภาษณพนักงาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและลูกหนี้สินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ

ธนาคารออมสินภาค 2  

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 

 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 2 ท่ีติดตามหนี้คางชําระสินเช่ือลูกคา

รายยอยและนโยบายรัฐ ธนาคารออมสินภาค 2 

 จากผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของพนักงานธนาคารออมสินภาค 2 ท่ีทําหนาท่ีใน

การติดตามหนี้คางชําระ ธนาคารออมสินภาค 2 จากขอมูลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

จํานวน 50 คน แบงเพศชายเปนรอยละ 66 เพศหญิงรอยละ34 โดยมีชวงอายุการทํางาน 5-10 ป คิด

เปนรอยละ 40 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56 หนวยงานธนาคารออมสินสาขาคิดเปน

รอยละ 58 มีตําแหนงงานพนักงานระดับ 4-7 คิดเปนรอยละ 72 มีความถ่ีในการออกติดตามหนี้ สัปดาห

ละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 48 มีวิธีการติดตามหนี้ของพนักงาน โดยการสงเจาหนาท่ีไปท่ีบาน คิดเปนรอย

ละ64 
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 สาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดอัตราหนี้คางชําระสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ธนาคาร

ออมสินภาค 2จากการสอบถามพนักงาน 

 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับสาเหตุในการเกิดอัตราหนี้คางชําระสินเชื่อลูกคารายยอยและ

นโยบายรัฐธนาคารออมสินภาค 2 จากการสอบถามพนักงานสวนใหญ โดยรวม อยูระดับปานกลาง 

เทากับ 2.97 เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย 3 อันดับแรก ไดแก จากการเนนเปา

ยอดสินเชื่อแตละสาขามากเกินไป หนวยงานใหญยังไมไดรับการสนับสนุนเต็มท่ีในการติดตามทวงถาม

หนี้ และเจาหนาท่ีสินเชื่อติดตามเรงรัดหนี้มีไมเพียงพอดูบัญชีลูกหนี้ไดไมครบ 

 ขอมูลสวนบุคคลของลูกหนี้ท่ีใชบริการสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ธนาคารออม

สินภาค 2 

 จากการสอบถามขอมูลสวนบุคคลของลูกหนี้ท่ีใชบริการสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ

ธนาคารออมสินภาค 2 จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน พบวาเปนเพศ

หญิงรอยละ 67 มีอายุ 41-50 ป รอยละ 39มีสถานภาพสมรส รอยละ 48 มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวา

มัธยมศึกษา รอยละ 36 มีอาชีพคาขาย รอยละ 37 มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 35 มีระดับรายจายตอเดือน 10,001 - 15,000 บาทคิดเปนรอยละ 31 มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 4 คน คิดเปนรอยละ 39  

 ขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินของลูกหนี้ท่ีใชบริการสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐของ

ธนาคารออมสินภาค 2 

 จากการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการกูเงินของลูกหนี้ท่ีใชบริการสินเชื่อลูกคารายยอยและ

นโยบายรฐัธนาคารออมสินภาค 2 ลูกหนี้ท่ีใชบริการสวนใหญใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 

คิดเปนรอยละ 30 โดยมีวัตถุประสงคของการใชเงินคือ เพ่ือนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ คิด

เปนรอยละ 53 มีวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติ 10,000 -50,000 คิดเปนรอยละ 37 มีระยะเวลาในการผอน

ชําระ 61 - 84 งวด คิดเปนรอยละ 35 โดยมีหลักประกันในการใชคํ้าประกัน เปนบุคคลคํ้าประกัน คิด

เปนรอยละ 64 

 สาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดอัตราหนี้คางชําระสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ของ

ธนาคารออมสินภาค 2 ปจจัยภายนอกดานสภาพแวดลอม 

 ผลการศึกษาสาเหตุทีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ 

ธนาคารออมสินภาค 2 พบวาสวนใหญโดยรวมอยูระดับ ปจจัยภายนอกดานสภาพแวดลอม โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง 3.37 พบวา ภาวะเศรษฐกิจซบเซา เปนสาเหตุอันดับ 1 ในการเกิดอัตราหนี้คางชําระ 
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รองลงมา คือ สินคาอุปโภคบริโภคราคาสูงข้ึนและรัฐบาลมีการเปลื่ยนแปลงบอย การบริหารไมมีความ

ตอเนื่องสวนปจจัยท่ีอยูลําดับสุดทายคือ ผลกระทบจากสภาพอากาศเกิดภัยธรรมชาติเชนภัยแลงพายุน้ํา

ทวม 

 สาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดอัตราหนี้คางชําระสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐของ

ธนาคารออมสินภาค 2ปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคลผูกู 

 พบวาสาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ของธนาคาร

ออมสินภาค 2ปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคลผูกูโดยรวมอยูระดับปานกลาง 3.03 พบวาผูกูมีภาระหนี้สิน

มากกวา 1 แหง เปนสาเหตุอันดับ 1 ในการเกิดอัตราหนี้คางชําระ รองลงมาคือ ผูกูใชเงินกูไมตรงกับ

วัตถุประสงคของการกูและภาระคาใชจายในครอบครัวสูงข้ึน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ สินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐของ

ธนาคารออมสินภาค 2  

 ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 2 ท่ีติดตามหนี้คางชําระ

สินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ธนาคารออมสินภาค 2 พบวา เพศ อายุ การทํางาน การศึกษา 

หนวยงาน ตําแหนงงาน ความถ่ีในการออกติดตามหนี้คางชําระ วิธีการติดตามหนี้คางชําระ ของพนักงาน

ท่ีแตกตางกันมีผลตอการติดตามหนี้คางชําระท่ีตางกัน และสาเหตุในการเกิดหนี้คางชําระดานผูใหกู 

ธนาคารพบวาเกิดจากการเนนปลอยยอดสินเชื่อแตละสาขามากเกินไปและหนวยงานใหญยังไมไดรับการ

สนับสนุนเต็มท่ีในการติดตามทวงถามหนี้ เจาหนาท่ีสินเชื่อติดตามเรงรัดหนี้มีไมเพียงพอดูบัญชีลูกหนี้ได

ไมครบ 

 ขอมูลสวนบุคคลของลูกหนี้ท่ีใชบริการสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ธนาคารออม

สินภาค 2 

 จากการสอบถามขอมูลสวนบุคคลของลูกหนี้ท่ีใชบริการสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ

ธนาคารออมสินภาค 2 จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน พบวาเปนเพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับรายจายตอเดือน จํานวน

สมาชิกในครอบครัวท่ีตางกัน มีผลตอการชําระหนี้ท่ีตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ของ วรรณี สมตัว 

(2559) ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชาระสินเชื่อนโยบายรัฐของธนาคารออมสินสาขา

จะนะ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยจําแนกตามขอมูล
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บุคคลพบวา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและจํานวนสมาชิกในครอบครัวมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินของลูกหนี้ท่ีใชบริการสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐของ

ธนาคารออมสินภาค 2 

 จากการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการกูเงินของลูกหนี้ท่ีใชบริการสินเชื่อลูกคารายยอยและ

นโยบายรัฐธนาคารออมสินภาค 2 ลูกหนี้ท่ีใชบริการสวนใหญใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 

โดยมีวัตถุประสงคของการใชเงินคือ เพ่ือนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลาในการผอน

ชําระหลักประกันในการใชคํ้าประกัน ท่ีตางกัน มีผลตอการชําระหนี้ท่ีตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย 

วรรณี สมตัว (2559) ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชาระสินเชื่อนโยบายรัฐของธนาคาร

ออมสินสาขาจะนะ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อนโยบายรัฐ โดย

จําแนกตามขอมูลการกูเงินพบวา ประเภทของสินเชื่อระยะเวลาในการชําระคืนและภาระหนี้สินรวมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดอัตราหนี้คางชําระสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ของ

ธนาคารออมสินภาค 2 ปจจัยภายนอกดานสภาพแวดลอม 

 ผลการศึกษาสาเหตุทีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ 

ธนาคารออมสินภาค 2 พบวาสวนใหญโดยรวมอยูระดับ ปจจัยภายนอกดานสภาพแวดลอม พบวา ภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา เปนสาเหตุในการเกิดอัตราหนี้คางชําระ รองลงมา คือ สินคาอุปโภคบริโภคราคาสูงข้ึน

และรัฐบาลมีการเปลื่ยนแปลงบอย การบริหารไมมีความตอเนื่องเปนสาเหตุทําใหลูกหนี้เกิดอัตราหนี้คาง

ชําระ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงไกร จิรกุลพรชัย (2552) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหเกิด

หนี้คางชําระสินเชื่อท่ีอยูอาศัยในแตละดับ LTV กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยงานวิจัยพบวา 

ภาวะเศรษฐกิจ เปนปญหาสําคัญของการประกอบธุรกิจ หากภาวะเศรษฐกิจดี ยอมสงผลใหการประกอบ

ธุรกิจมีการขยายตัวและเจริญรุงเรือง หากสภาพเศรษฐกิจตกต่ําหรือซบเซา ยอมสงผลใหเกิดการชะลอ

ตัวทางธุรกิจ และการจางงานนอยลง รายไดบุคคลลดลงตาม ซ่ึงในบางธุรกิจอาจจะประสบปญหารุนแรง 

ถึงข้ันลมละลายได  

 สาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดอัตราหนี้คางชําระสินเช่ือลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ของ

ธนาคารออมสินภาค 2 ปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคลผูกู 

 พบวาสาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ของธนาคาร

ออมสินภาค 2 ปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคลผูกูพบวาผูกูมีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง เปนสาเหตุอันดับ 1 
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ในการเกิดอัตราหนี้คางชําระ รองลงมาคือ ผูกูใชเงินกูไมตรงกับวัตถุประสงคของการกูและภาระคาใชจาย

ในครอบครัวสูงข้ึนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ของสุกานดา กลิ่นขจร (2555) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอภาระนี้สิ้นของเกษตรกรจังหวัด นครราชสีมา กรณีศึกษา อําเภอดานขุนทด และอําเภอโนนสูง 

300 ตัวอยางพบวามีรายรับเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,181.26 บาท/ป สวนใหญมาจากการผลิตพืชมีรายจาย

เฉลี่ยครัวเรือนละ 82,853.29 บาท/ป มีหนี้สินระหวางท่ีศึกษาเฉลี่ยครัวเรือนละ 52,853.29 บาท/ปและ

เม่ือวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการชําระหนี้คืนสินเชื่อการเกษตรโดยใชสมการถดถอยพหุคูณ

ปรากฏวาเงินวงเงินกูปริมาณหนี้นอกระบบสหกรณมีอิทธิพลตอการชําระคืนสินเชื่อการเกษตรตามลําดับ 

 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา(Alternative Solutions) 

 1. จากการศึกษาถึงและสอบถามพนักงานโดยการวิเคราะหปจจัยภายในธนาคาร พบวาสาเหตุท่ี

กอใหเกิดหนี้คางชําระสวนใหญเกิดจากการเนนเปายอดสินเชื่อ ดังนั้นการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารควร

จะใชความระมัดระวังในการอนุมัติใหมากข้ึนพรอมท้ังมีการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับผูกูผูคํ้าประกัน

และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกูพิจารณาถึงความเหมาะสมดานใดและความสามารถในการชําระหนี้ของ

ลูกคา พิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้ใหดี  

 - ขอดี จะทําใหธนาคารมีลูกคาท่ีมีศักยภาพ 

 - ขอเสีย ลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคจะใชเงิน อาจจะเขาไมถึงแหลงเงินทุนในระบบ 

 2.สงเสริมความรูในการสรางรายได สรางอาชีพ พรอมท้ังสรางวินัยทางการเงินท่ีถูกตอง เพ่ือเปน

การแกปญหาท่ียั่งยืน 

 - ขอดี เปนการชวยเหลือใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากอาชีพหลักหรือ

รายไดประจํา 

 - ขอเสีย มีตนทุนสูง เสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการสอนฝกอาชีพและหากฝกอบรมไปแลว

ลูกคาไมนําไปปฏิบัติก็จะเปนการเสียประโยชน 

 3. การออกมาตรการผอนปรนภาระหนี้/ขยายระยะเวลาในการชําระหนี้ ชวยเหลือลูกคาราย

ยอยและนโยบายรัฐ เพ่ือชวยลดภาระใหกับลูกคาและเพ่ิมสภาพคลองแกลูกคา ใหความชวยเหลือตาม

จําเปนและขยายระยะเวลาในการผอนชําระไปอีก 2 ป เพ่ือใหสามารถฟนตัวและกาวตอไปได 

 - ขอดี ธนาคารไมสูญเสียลูกคาและเงินตน 

 - ขอเสีย ธนาคารจะไดผลกําไรลดลง 
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 4. มีเงินโบนัสพิเศษใหกับสาขาและศูนยควบคุมและบริหารหนี้ท่ีสามารถควบคุมอัตราหนี้คาง

ชําระได 

 - ขอดี สรางแรงจูงใจในการติดตามหนี้ ทําใหลดอัตราการเกิดหนี้คางชําระได 

 - ขอเสีย ธนาคารตองนําผลกําไร ท่ีได มาเฉลี่ยแบงจายใหกับธนาคารออมสินสาขาและศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ 

 5. เม่ือลูกคาเริ่มผิดนัดชําระหนี้จะมีการพูดคุยกับลูกคาทันทีในสัปดาหแรกและหากผดินัดชําระ

ตอเนื่อง 1-2 เดือน จะตองเริ่มเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ทันที 

 - ขอดี ชวยปองกันการเกิดอัตราหนี้คางชําระ 

 - ขอเสีย ธนาคารมีคาใชจายในการออกดําเนินการติดตาม 

 

ทรัพยากรและงบประมาณแตละแนวทางเลือก (Resource and Budge) 

ทางเลือก งบประมาณ 

1. ธนาคารควรจะใชความระมัดระวังใน

การอนุมัติใหสินเชื่อมากข้ึน 

- 

2. สงเสริมความรูทางการเงิน และการ

สรางรายได สรางอาชีพ สรางตลาด

ใหกับลูกคาท่ีไดรับอนุมติสินเชื่อ 

คาอุปกรณ คาสถานท่ี คาวิทยากร คาอาหารวาง-อาหาร

กลางวัน แบบเหมาจายหัวละ 800 บาท จํานวน 1,000 หัว 

เปนจํานวนเงิน 800,000 บาท 

3. การออกมาตรการผอนปรนภาระหนี้ การออกมาตรการผอนปรนการชําระหนี้ จะทําใหธนาคาร

สูญเสียรายไดประมาณ 20,000,000 บาท/ภาค/เดือน 

4. มีเงินโบนัสพิเศษใหกับพนักงานใน

สาขาและพนักศูนยควบคุมและบริหาร

คุณภาพหนี้ท่ีสามารถควบคุมอัตราหนี้

คางชําระได  ) Big Bonus( 

ธนาคารจะตั้งวงเงินใหพนักงานจํานวน 2,500,00บาท/ภาค 

5. การพูดคุยกับลูกคาทันทีในสัปดาห

แรกท่ีผิดนัดชําระ 

คาใชจายในการดําเนินการติดตาม 100,000 บาท / เดือน / 

ภาค 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาและคนควาอิสระครั้งนี้ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดท่ีคางชําระสินเชื่อ

ลูกคารายยอยโยบายรัฐราคารออมสินภาค 2 ไดแกปจจัยนอกธนาคารปจจัยในธนาคารและปจจัยท่ีเกิด

จากตัวบุคคลกับสาเหตุการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อลูกคารายยอยและนโยบายรัฐ ผูทําการศึกษามี

ขอเสนอแนะตอธนาคารออมสินภาค 2 และลูกคาเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีคางชําระท่ีมีอยู

และจัดเปนกระบวนการถายทอดความรูเพ่ือชวยในการพิจารณาและพัฒนาข้ันตอนการปลอยสินเชื่อ

ข้ันตอนการติดตามหนี้ดังนี้ 

 1. สินเชื่อนโยบายรัฐเปนสินเชื่อท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายเงินทุนใหแกประชาชนลูกคาฐาน

รากชวยกระตุนเศรษฐกิจแตการสนับสนุนเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยแกปญหาไดแตกลับเปนการ

สรางปญหาหนี้คาชําระใหกับธนาคารเพ่ิมข้ึนดังนั้นธนาคารควรสงเสริมในการสรางรายได สรางอาชีพ 

สรางตลาดใหกับลูกคาท่ีไดรับอนุมัติสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือใหผูท่ีไดรับอนุมัติสินเชื่อ ไดรับการฝกอาชีพ 

สงเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเอง ใหเปนไปอยางตอเนื่องตั้งแตการผลิตเพ่ือการบริโภค นําผลผลิตท่ี

เหลือออกจําหนาย เพ่ือสรางรายไดในระดับครอบครัว สรางเสริมกระบวนการสรางรายไดใหกับ

ประชาชนอยางเปนระบบ กอใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดรวมถึงความสามารถ

ในการชําระหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. พนักงานและเจาท่ี ท่ีทําการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารควรมีระวังในการอนุมัติตรวจสอบ

การใหสินเชื่อมากข้ึนมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดานสินเชื่อท่ีรัดกุมเพ่ือใหไดสินเชื่อท่ีมี

คุณภาพหรือความเสี่ยงนอยท่ีสุดพิจารณาถึงวงเงินอนุมัติท่ีเหมาะสมรวมท้ังมีการกําหนดนโยบาย

มาตรฐานในการอนุมัติสินเชื่อท่ีรัดกุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน   

 3. ธนาคารควรมีการจัดฝกอบรมพนักงานใหมีเทคนิคในการติดตามหนี้ มีทักษะเจรจากับ

ลูกหนี้ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 ในการทําการศึกษาครั้งตอไปอาจจะพิจารณาเพ่ิมปจจัยอ่ืนๆท่ีจะมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายไดของลูกหนี้เพ่ิมเติมเขามาในแบบจําลองหรือเพ่ิมกลุมตัวอยางในการศึกษาใหมากข้ึน

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึนท้ังนี้ เ พ่ือใหเกิดความครอบคลุมและเพ่ือใหได
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แบบจําลองท่ีมีความสมบูรณสามารถอธิบายสาเหตุการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดไดอยางถูกตองและ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการเพ่ิมยอดการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน 

สาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

The guidelines for increasing a number of MyMo Application user of the 

Government Savings Bank, Wiang Haeng branch, Chiang Mai 

 

วริศรา  สนสรอย0

1 และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร1

2 

Waritsara Sonsroi1 and Wanrapee Banchuenvijit2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมยอดการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกคาธนาคารออมสนิ 

สาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุและแนวทางการเพ่ิมยอดการสมัครแอป

พลิเคชัน MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง เปนงานวิจัยเชิงผสม ไดแก การศึกษาเชิง

ปริมาณกับลูกคาธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง จํานวน 400 คน ทําการสุมแบบตามสะดวก สถิติท่ีใชคือ 

ความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) และการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทําการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางกับ พนักงานธนาคารออม

สิน และลูกคาธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง จํานวน 10 ราย ผลการศึกษา พบวา ปญหายอดการสมัคร

แอปพลิเคชัน MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมไมเปนไปตามเปาหมาย 

เกิดจากปญหาความนาเชื่อถือของเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo ปญหาการสื่อสารขอมูลแอปพลิเคชัน 

MyMo มีนอย ปญหาพนักงานบริการมีไมพียงพอ และปญหาไมมีกิจกรรมสงเสริมการขายของแอปพลิเค

ชัน MyMo ไมตรงกับความตองการของลูกคา มีแนวทางการเพ่ิมยอดการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo 

ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม คือ (1) การสรางความนาเชื่อถือเก่ียวกับ

เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo โดยการสื่อสารใหลูกคาถึงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน MyMo ใน

ดานการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ และการเก็บขอมูลการใชงานท่ีเปน

ความลับอยางสมํ่าเสมอ (2) การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจํานวนพนักงานบริการ โดยอาจทํารูปแบบการ

รับสมัครลูกจางชั่วคราวท่ีมีสัญญา 1 ป มาชวยงานในสวนของการจําหนายผลิตภัณฑ ใหขอมูลเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑออมสิน (3) การมอบสิทธิพิเศษใหกับลูกคารายบุคคล ทําการสํารวจความตองการของลูกคาใน
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พ้ืนท่ีเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม วามีความตองการสิทธิพิเศษแบบไหน เม่ือยินยอมสมัครใชแอปพลิเคชัน 

MyMo 
 

คําสําคัญ: MyMo /ธนาคารออมสิน 

 

Abstract  

 This paper presents causes and solutions for increasing MyMo application user 

of Government Savings Bank(GSB), Wiang Haeng branch, Chiang Mai. The methods applied 

for this study are quantitative and qualitative method and collected data from the bank’s 

employees and customers. The result stated that the causes of MyMo application user 

of GSB Wiang Haeng branch did not meet with the target were the reliability technology, 

lack of communication and advertising to targeted customers, insufficient number of 

employees, and the products promotion did not meet with the customer’s needs. All of 

these causes can lead to solutions that might solve the problems; (1) generating reliability 

of MyMo application technology by considering the safety in transactions and customer’s 

information to first priority; (2) improving employee’s potential and increase the number 

of employees which is offering for a year contract employment that engaging in serving 

product information to the customers; and (3) providing customers in Wiang Haeng area 

with benefits or privilege when applying to the MyMo application.   

 

Keywords: MyMo Application / Government Savings Bank 

 

บทนํา 

บริการ “MyMo” หรือ My Money My Mobile คือ ระบบ Mobile Banking สามารถทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ ไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมมีเวลาปดทําการ ไมตองเดินทางไปธนาคาร ไมตอง

รอคิวใหยุงยากใจแตประการใด ธุรกรรมผานมือถือไดเราตองมี WiFi หรือ 3G 4G โดย MyMo เปนแอป

พลิเคชันท่ีถูกออกแบบมาใหใชงานงาย และมีฟงกชันครอบคลุมการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย 

ท่ีสําคัญระบบมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง (ธนาคารออมสิน, 2561) โดยธนาคารออมสินได

เริ่มใหบริการ MyMo ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2558 จนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 4 ป แตยังพบสัดสวน
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จํานวนลูกคาธนาคารออมสินเปดใชบริการ MyMo เพียง 1 ใน 3 ของลูกคาบัญชีเงินฝากท่ัวประเทศ 

ดังเชนธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงแหง ลักษณะพ้ืนท่ี 80 

% เปนพ้ืนท่ีสูง ลูกคาสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม และไมเชี่ยวชาญการใชเทคโนโลยีทันสมัย โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีเก่ียวกับแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถือ จากขอมูลผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินสาขา

เวียงแหง ยอนหลัง 3 ป พบวา ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ธนาคารออมสินเวียงแหง มียอดลูกคาสมัครใช 

MyMo ไมถึงเปาหมายท่ีกําหนดและมียอดการสมัครต่ําท่ีสุด โดยเปาหมายในการจัดเก็บคาธรรมเนียม

และคาบริการของธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง ประจําป 2562 เทากับ 3.6 ลานบาท แตจากผลการ

ดําเนินงาน 5 เดือนท่ีผานมา (ม.ค. –พ.ค. 2562) พบวา มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการของ

ธนาคารออมสิน ไดเพียง 903,000 บาท ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดครึ่งปของธนาคาร และจากการ

พิจารณาผลการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

ยอนหลัง 2 ป (ป 2560 และ ป 2561) มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการ ต่ํากวาเปาหมายท่ี

ผูบริหารธนาคารออมสินกําหนดทุกป ซ่ึงในการเปดใชบริการ “MyMo” หรือ Mobile Banking มี

เง่ือนไขสําคัญคือ ลูกคาจะตองเขามาเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน ซ่ึงขอดีของการเปด

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกคือ ธนาคารออมสินจะมีรายไดจากคาธรรมเนียมในการเปดใชผลิตภัณฑจาก

ธนาคารออมสินตางๆ เชน บัตรATM บัตรเดบิต และอาจรวมถึงการท่ีพนักงานมีโอกาสจําหนาย

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของธนาคาร นอกจากนี้การเปดบัญชีเผื่อเรียกเพ่ือใชบริการ “MyMo” จะทําใหธนาคาร

มีจํานวนเงินฝากเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจถึงแนวทางการเพ่ิมยอดการสมัครแอปพลิเคชัน 

MyMo ของลูกคาธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนแนวทางในการกระตุนใหเกิด

การสมัครใชบริการ MyMo มากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ียอดการสมัคร MyMo ของลูกคาธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง จังหวัด

เชียงใหม ไมถึงเปาท่ีธนาคารกําหนด 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดการสมัคร MyMo ของลูกคาธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Mobile Banking (MyMo) 
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   MyMo เปนผลิตภัณฑของทางธนาคารออมสิน เปนการบริการทางการเงินแกลูกคาของ

ธนาคารผานอุปกรณอิเลคทรอนิกสแบบพกพา โดยออกแบบมาใหใชงานไดงายๆ ผานอินเทอรเน็ต

บราวเซอรบนโทรศัพทมือถือ เพ่ิมความคลองตัวในการใชบริการธนาคารไดทุกท่ีทุกเวลา ผานทาง

โทรศัพทมือถือ ซ่ึงปรากฏวาไดรับการตอบรับเหนือความคาดหมาย มียอดผูสมัครใชบริการท่ีสูงเกินคาด

ลูกคาธนาคารออมสิน สามารถทํารายการทางการเงิน ดวยระบบ MyMo 

 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับพนักงานขาย 

  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสารขอมูลโดยใชบุคคล

เพ่ือจูงใจใหซ้ือบางสิ่ง เปนการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา หรือทางโทรศัพทกับลูกคาผูมุงหวัง โดย

ตัวแทนขายของบริษัท การขายโดยใชพนักงานขายถือเปนการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Way 

Communication) เพ่ือตอบคําถามตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซ้ือสินคาท่ี

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การสงเสริมการตลาดวิธีนี้ใชไดดีกับระยะนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด โดยใชรวมกับ

การสงเสริมการตลาดอ่ืนๆ 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

  การสงเสริมการตลาด เปนวิธีการสื่อสารของผูประกอบการตอลูกคา เปนสิ่งท่ีควรทําและ

เสนอตอลูกคา รวมถึงการสรางตราสินคา การโฆษณา การประชาสัมพันธ เอกลักษณองคกร สื่อสังคม

ออนไลน ขอเสนอพิเศษ และการจัดนิทรรศการ ซ่ึงตองนาสนใจมากพอท่ีจะดึงดูดใหลูกคาเลือกใช

ผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาดท่ีดี ไมใชการสื่อสารทางเดียว ควรสื่อสารประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับจาก

ผลิตภัณฑไมใชเพียงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เว็บไซตขององคกร สามารถสรางประสบการณและความ

ประทับใจครั้งแรกใหกับลูกคาได ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซตอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันแก

ลูกคา (สิทธิ์ ธีรสรณ, 2551) 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับและการใชเทคโนโลยี 

  การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เปนการนําเทคโนโลยีท่ียอมรับมาใชงานซ่ึงกอใหเกิด

ประโยชนแกตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมทัศนคติ และการใชงาน

เทคโนโลยีท่ีงายข้ึน นอกจากนี้การนําเทคโนโลยีมาใชงานทําใหแตละบุคคลมีประสบการณ ความรู และ

ทักษะในการใชงานเพ่ิมเติม (วิริยา บุญมาเลิศ และ บุญยาพร ภูทอง, 2556) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   จีรนันท ตะมอญ (2560) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผูใชบริการ

ธนาคารออมสินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในเขตอําเภอ แมสรวย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา 

ปจจัยการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชผูใชบริการธนาคารออมสินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

พบวา ปจจัยการยอมรับนวัตกรรมดานการใชงานผลิตภัณฑมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือดาน

อุปกรณสื่อสาร และนอยท่ีสุดคือดานการรับรูความเสี่ยง 

วราภรณ สระบัว (2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบริการระบบ MyMo 

ของลูกคาธนาคารออมสินสาขาหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับ

สวนประสมทางการตลาด พบวา มีเพียงดานความสะดวกในการใชงานเพียงดานเดียว ท่ีสงผลตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน จากการสัมภาษณ พบวา การใชบริการยังมีปญหาอยู อาทิ ระบบ

ขัดของบอย ระบบลาชา ระบบยังไมเสถียร ขาดการประชาสัมพันธ พนักงานขาดความรูในระบบ เม่ือเกิด

ปญหาไมสะดวกในการติดตอธนาคาร ขอเสนอแนะ คือ ควรปรับปรุงระบบการบริการใหมีความเสถียร

กอนนํามาใชงานจริง ควรงดคาบริการใหกับกลุมนักเรียน ควรพัฒนาระบบใหสามารถใชงานไดครบวงจร 

ควรมีทีมงานในการประชาสัมพันธทําการตลาดเชิงรุก   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

   การศึกษาครั้งนี้เก่ียวเนื่องกับแอปพลิเคชัน MyMo ผูวิจัยจึงไดใชการเลือกผูใหขอมูลหลัก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงการสัมภาษณเชิงลึกในการศึกษาครั้งนี้จะดําเนินการกับลูกคาท่ี

สมัครใชบริการแอปพลิเคชัน MyMo มากกวา 1 ป และลูกคาท่ีไมไดสมัครแอปพลิเคชัน MyMo แตมี

การใชแอปพลิเคชันการทําธุรกรรมออนไลนของธนาคารพาณิชยตางๆ โดยผูวิจัยตองการใหผูถูก

สัมภาษณแสดงความคิดเห็น ใหคําอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับสาเหตุของการสมัครใชแอปพลิเคชัน 

MyMo และเหตุผลในการปฎิเสธการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการ

วิจัยดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีสมัครใชบริการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo มากกวา 1 ป ประกอบดวย

คําถาม 2 สวน คือ  
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1. คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และ 

ระยะเวลาการใชงานแอปพลิเคชัน MyMo 

2. เหตุผลในการตัดสินใจสมัครแอปพลิเคชัน MyMo ประกอบดวย  

  2.1 ทานทราบขอมูลเก่ียวกับแอปพลิเคชัน MyMo จากแหลงขอมูลใด 

  2.2 ทานตัดสินใจสมัครแอปพลิเคชัน MyMo เพราะเหตุใด 

  2.3 ทานนิยมใชฟงกชันใดในแอปพลิเคชัน MyMo 

2.4 ทานคิดวาแอปพลิเคชัน MyMo มีจุดเดนดานใด 

  2.5 ทานคิดวาปญหาของแอปพลิเคชัน MyMo คืออะไร 

กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีไมไดสมัครแอปพลิเคชัน MyMo แตมีการใชแอปพลิเคชันการทําธุรกรรม

ออนไลนของธนาคารพาณิชยตางๆ ประกอบดวยคําถาม 2 สวน คือ  

1. คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 

     2. ความคิดเห็นตอแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน 

  2.1 ปจจุบันทานใชแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของธนาคารอะไร   

2.2 ทานตัดสินใจสมัครแอปพลิเคชันของธนาคาร เพราะอะไร 

2.3 ทานคิดวาแอปพลิเคชันของธนาคาร มีจุดเดนดานใด 

2.4 ทานรูจักแอปพลิเคชัน MyMo หรือไม 

2.5 ถาทานรูจัก ทานสนใจจะสมัครแอปพลิเคชัน MyMo หรือไม 

2.6 ถาทานไมสนใจสมัครแอปพลิเคชัน MyMo เพราะเหตุใด  

2.7 ถาทานสนใจสมัครแอปพลิเคชัน MyMo เพราะเหตุใด  

 กลุมท่ี 3 ผูจัดการและพนักงานผูรับผิดชอบเก่ียวกับ การจําหนายแอปพลิเคชัน MyMo ธนาคาร

ออมสินสาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน 

1. คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศอายุ และ 

ตําแหนงงาน 

2. ปญหาในการจําหนายแอปพลิเคชัน MyMo 

3. แนวทางการแกปญหาการจําหนายแอปพลิเคชัน MyMo  

2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

2.1 ประชากร  
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ลูกคาธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ราย ใชวิธีการ

สุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo  

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับพนักงานขายแอปพลิเคชัน MyMo  

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการตลาดแอปพลิเคชัน MyMo 

สําหรับคําถามตอนท่ี 2 3 และ 4 จะเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

Rating Scale  Method  รูปแบบของลิเคริท (Likert’s Scale)  โดยมีใหเลือก 5 ระดับ (นอยท่ีสุด – 

มากท่ีสุด) 

2.3 ความเช่ือถือไดของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหาและตรวจสอบคา

ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของขอมูล พบวามีคาความเชื่อม่ันโดยรวม เทากับ 0.911 

2.4 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

วิเคราะหหาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการ

ทดสอบความสัมพันธใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ประเด็นท่ี 1 ปญหาเก่ียวกับความนาเชื่อถือของเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo 

กลุมตัวอยางคิดวาปญหาของ MyMo คือ ระบบยังไมมีความเสถียร เวลาใชงานใน

ชวงเวลาเรงดวนระบบจะใชงานไมได อีกท้ังมีขาวสารเก่ียวกับปญหาในการใชระบบปรากฏข้ึนเปนระยะๆ 

นอกจากนี้ฟงกชันท่ีแสดงในระบบ MyMo ไมสามารถใชงานไดจริง รวมถึงระบบการ log in ยังไม

สามารถสรางความนาเชื่อถือและการไววางใจใหกับลูกคาท่ีใชบริการได 

ประเด็นท่ี 2. ปญหาเก่ียวกับการสื่อสารขอมูลแอปพลิเคชัน MyMo 

กลุมตัวอยางคิดวา ปญหาของ MyMo คือ ลูกคาสวนใหญไมรู วิธีการใชงาน MyMo และ

ไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงจุดเดน ขอดี ของการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo 

รวมถึงการประชาสัมพันธถึงความปลอดภัยของการใชงาน MyMo ใหลูกคาทราบ 

ประเด็นท่ี 3 ปญหาเก่ียวกับพนักงานบริการ 
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กลุมตัวอยางคิดวา ปญหาของ MyMo คือ ลูกคาสวนใหญคิดวาธนาคารออมสินสาขาเวียง

แหง มีจํานวนพนักงานท่ีใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะเวลาท่ีตองการสอบถามขอมูล

เก่ียวกับ MyMo ท้ังกระบวนการใชงาน ปญหา และอุปสรรค 

ประเด็นท่ี 4 ปญหาเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการขาย 

กลุมตัวอยางคิดวา ปญหาของ MyMo คือ ลูกคาสวนใหญรูสึกวากิจกรรมสงเสริมการขาย

ของ MyMo ยังไมมีความนาสนใจเม่ือเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันของธนาคารอ่ืน 

2. ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

2.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 25 ป 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 15,000 บาท มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo 

สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอดานความไววางใจในเทคโนโลยี

แอปพลิเคชัน MyMo โดยรวมในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21) โดยใหความสําคัญกับการคิดวา 

แอปพลิเคชัน MyMo มีการรักษาความปลอดภัย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) มากท่ีสุด รองลงมาคือ การรูวา

แอปพลิเคชัน MyMo สามารถทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ เชน การโอนเงินท้ังภายในธนาคารและตาง

ธนาคาร การโอนเงินเขาบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit) การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) และการ

โอนเงินเพ่ือชําระคาสินคาและบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.30) การคิดวา แอปพลิเคชัน MyMo มีการเก็บ

ขอมูลการใชงานท่ีเปนความลับ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20) การคิดวา แอปพลิเคชัน MyMo สามารถไวใจได 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.12) และการคิดวา แอปพลิเคชัน MyMo มีความนาเชื่อถือโดยกลุม (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.11) 

2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพนักงานขายแอปพลิเคชัน MyMo 

สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอพนักงานขายแอปพลิเคชัน 

MyMo โดยรวมในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.39) โดยใหความสําคัญกับพนักงานเอาใจใสลูกคา 

ใหคําแนะนําอยางละเอียดและมีความซ่ือตรงทําใหเกิดความนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.53) รองลงมา

คือ พนักงานมีจํานวนท่ีเพียงพอกับการใหบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.53) พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มี

ความสุภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.47) พนักงานมีความรู ความสามารถ และประสบการณเรื่องรายละเอียด

เก่ียวกับแอปพลิเคชัน MyMo (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) และพนักงานมีวิธีการนําเสนอไดนาสนใจ (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.15) 
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2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการตลาดแอปพลิเคชัน MyMo 

สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอกิจกรรมสงเสริมการตลาดแอป

พลิเคชัน MyMo โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07) โดยใหความสําคัญกับการลดคาธรรมเนียม

ในการสมัครใชบริการแอปพลิเคชัน MyMo (คาเฉลี่ยเทากับ 4.56) มากท่ีสุด รองลงมาคือ การแจก

ของขวัญพิเศษเม่ือสมัครแอปพลิเคชัน MyMo (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) บริการตอบปญหาเก่ียวกับแอป

พลิเคชัน MyMo ตลอด 24 ชั่วโมง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.01) มีผลตอบแทนพิเศษกับลูกคาท่ีแนะนําให

บุคคลอ่ืนสมัครใชบริการแอปพลิเคชัน MyMo (คาเฉลี่ยเทากับ 3.86) และ 

การจัดบริการพิเศษในการสอนวิธีการใชแอปพลิเคชัน MyMo ทางโทรศัพทโดยกลุมตัวอยางให

ความสําคัญในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.80) 

2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการใชแอปพลิเคชัน MyMo 

สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางตั้งใจใชเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo ในระดับ

มากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.29)  

2.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo พนักงานขายแอปพลิเค

ชัน MyMo และ กิจกรรมสงเสริมการตลาดแอปพลิเคชัน MyMo มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชแอป

พลิเคชัน MyMo 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo พนักงาน

ขายแอปพลิเคชัน MyMo และ กิจกรรมสงเสริมการตลาดแอปพลิเคชัน MyMo มีอิทธิพลตอ ความตั้งใจ

ในการใชแอปพลิเคชัน MyMo  รอยละ 55.5 และพบวา พนักงานขายแอปพลิเคชัน MyMo มีอิทธิพลตอ 

ความตั้งใจในการใชแอปพลิเคชัน MyMo มากท่ีสุด (β = 0.754) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

รองลงมาคือ การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo  (β = 0.555) และกิจกรรมสงเสริมการตลาด

แอปพลิเคชัน MyMo  (β = 0.421) ตามลําดับ  

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาสาเหตุของปญหา 

3.1 ปญหาเกี่ยวกับความนาเช่ือถือของเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo 

 จากผลการศึกษา พบวา ระบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo ในความรูสึกของกลุม

ตัวอยางยังไมมีความนาเชื่อ ไมมีความเสถียร เวลาใชงานในชวงเวลาเรงดวนระบบจะใชงานไมได อีกท้ังมี

ขาวสารเก่ียวกับปญหาในการใชระบบปรากฏข้ึนเปนระยะๆ นอกจากนี้ฟงกชันท่ีแสดงในระบบ MyMo 

ไมสามารถใชงานไดจริง รวมถึงระบบการ log in ยังไมสามารถสรางความนาเชื่อถือและการไววางใจ
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ใหกับลูกคาท่ีใชบริการได สอดคลองกับผลการศึกษาเชิงปริมาณท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอดาน

ความไววางใจในเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยคิดวา แอปพลิเคชัน 

MyMo มีการรักษาความปลอดภัย สามารถทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ เชน การโอนเงินท้ังภายใน

ธนาคารและตางธนาคาร การโอนเงินเขาบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit) การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct 

Debit) และการโอนเงินเพ่ือชําระคาสินคาและบริการ การเก็บขอมูลการใชงานท่ีเปนความลับ มีความ

นาเชื่อถือ 

3.2 ปญหาเกี่ยวกับการส่ือสารขอมูลแอปพลิเคชัน MyMo 

จากผลการศึกษา พบวา ลูกคาสวนใหญไมรู วิธีการใชงาน MyMo และไมคอยมีการ

โฆษณาประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงจุดเดน ขอดี ของการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo รวมถึงการ

ประชาสัมพันธถึงความปลอดภัยของการใชงาน MyMo ใหลูกคาทราบ 

3.3 ปญหาเกี่ยวกับพนักงานบริการ 

จากผลการศึกษา พบวา ลูกคาสวนใหญคิดวาธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง มีจํานวน

พนักงานท่ีใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะเวลาท่ีตองการสอบถามขอมูลเก่ียวกับ 

MyMo ท้ังกระบวนการใชงาน ปญหา และอุปสรรค สอดคลองกับผลการศึกษาเชิงปริมาณท่ีกลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญตอพนักงานขายแอปพลิเคชัน MyMo ในระดับมากท่ีสุด โดย พนักงานเอาใจใสลูกคา ให

คําแนะนําอยางละเอียดและมีความซ่ือตรงทําใหเกิดความนาเชื่อถือ มีจํานวนท่ีเพียงพอกับการใหบริการ 

มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ มีความรู ความสามารถ และประสบการณเรื่องรายละเอียดเก่ียวกับแอป

พลิเคชัน MyMo และมีวิธีการนําเสนอไดนาสนใจโดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) 

3.4 ปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการขาย 

จากผลการศึกษา พบวา ลูกคาสวนใหญรูสึกวากิจกรรมสงเสริมการขายของ MyMo ยัง

ไมมีความนาสนใจเม่ือเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันของธนาคารอ่ืน สอดคลองกับผลการศึกษาเชิง

ปริมาณท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอกิจกรรมสงเสริมการตลาดแอปพลิเคชัน MyMo โดยรวมใน

ระดับมาก โดยมีการลดคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการแอปพลิเคชัน MyMo การแจกของขวัญพิเศษ

เม่ือสมัครแอปพลิเคชัน MyMo มีบริการตอบปญหาเก่ียวกับแอปพลิเคชัน MyMo ตลอด 24 ชั่วโมง มี

ผลตอบแทนพิเศษกับลูกคาท่ีแนะนําใหบุคคลอ่ืนสมัครใชบริการแอปพลิเคชัน MyMo และ มีการ

จัดบริการพิเศษในการสอนวิธีการใชแอปพลิเคชัน MyMo ทางโทรศัพท 

4. แนวทางเลือกการแกไขปญหา 
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4.1 การสรางความนาเช่ือถือเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo 

หนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับการดูแลประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 

MyMo ตองดําเนินการสํารวจถึงปญหาในการใชงาน MyMo ทุกเดือน และเรงดําเนินการแกไข หลัง

รับทราบถึงปญหาอยางเรงดวน รวมกับการประชาสัมพันธถึงการแกไขปญหา ใหลูกคาธนาคารออมสิน

รับทราบในทุกสื่อประชาสัมพันธ รวมถึงการสื่อสารใหลูกคาถึงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน MyMo ใน

ดานการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ และการเก็บขอมูลการใชงานท่ีเปน

ความลับ ใหลูกคารับทราบอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเชื่อถือและความไววางใจตอแอปพลิเคชัน 

MyMo  

4.2 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจํานวนพนักงานบริการ 

ธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง ควรมีการทบทวนเก่ียวกับการเพ่ิมจํานวนพนักงาน โดย

อาจทํารูปแบบการรับสมัครลูกจางชั่วคราวท่ีมีสัญญา 1 ป มาชวยงานในสวนของการจําหนายผลิตภัณฑ 

ใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑออมสินท้ังหมด รวมถึง MyMo นอกจากนี้ การออกบูธนอกสถานท่ีเปนอีก

ชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดงาย อยางการจัดตั้งหนวยงานสําหรับการโฆษณา ประชาสัมพันธ 

MyMo รวมกับการจําหนายผลิตภัณฑของธนาคารออมสิน อยางสลากออมสินดิจิทัล สลากออมสินพิเศษ

ท่ัวไป การสมัครบัตรเครดิต บัตรเดบิต การสมัครแอปพลิเคชัน MyMo ฯลฯ ซ่ึงอาจเปนการจัดตั้งจาก

กลุมพนักงานออมสิน หรือเปดรับสมัครลูกจางชั่วคราว ท่ีมีหนาท่ีในการออกหนวยเคลื่อนท่ี หรือออกบูธ

เพ่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ จําหนายผลิตภัณฑของออมสินโดยเฉพาะ แนวทางนี้มีจุดเดน คือ พนักงาน

จะมีความเชี่ยวชาญและความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑออมสิน และสามารถออกหนวยเคลื่อนท่ีได

ทุกพ้ืนท่ี และข้ึนตรงกับธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง 

4.3 การมอบสิทธิพิเศษใหกับลูกคารายบุคคล 

ธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง ควรทําการสํารวจความตองการของลูกคาในพ้ืนท่ีเวียง

แหง จังหวัดเชียงใหม วามีความตองการสิทธิพิเศษแบบไหน เม่ือยินยอมสมัครใชแอปพลิเคชัน MyMo 

โดยเฉพาะของท่ีระลึกท่ีซํ้าแบบเดิมและไมตรงกับความตองการของลูกคาในพ้ืนท่ี เพราะตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน สิทธิพิเศษท่ีธนาคารออมสินมอบใหกับลูกคาจะเปนผลิตภัณฑท่ีธนาคารออมสินในสวนกลางเปน

ผูผลิตและสงมอบใหกับธนาคารออมสินแตละสาขา ซ่ึงผลิตภัณฑสวนใหญจะเปนแบบเดียวกันท่ัวท้ัง

ประเทศ ซ่ึงจากวัฒนธรรมของแตละภูมิภาคจะพบวา ลูกคาธนาคารออมสินแตละภูมิภาคก็มีวัฒนธรรม 

ความชอบ รูปแบบการดําเนินชีวิตแตกตางกัน ดังนั้น ธนาคารออมสินควรมีการสํารวจความคิดเห็นของ

ลูกคาธนาคารออมสินแตละภูมิภาค เพ่ือจะจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหตรงกับความตองการของลูกคา 
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สําหรับลูกคาธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง พบวา กิจกรรมสงเสริมการขายท่ีลูกคาธนาคารออมสิน ให

ความสําคัญมากท่ีสุด คือ การมอบสิทธิประโยชนตางๆ เชน คูปองสวนลดรานคาออนไลน เปนตน การ

มอบสิทธิพิเศษจะสรางความรูสึกพิเศษ สรางทัศนคติท่ีดีในใจลูกคา ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจใหลูกคาเกิดการ

ตัดสินใจสมัครแอปพลิเคชัน MyMo นอกจากนี้ในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมการขาย

เก่ียวกับการมอบสิทธิพิเศษกับของท่ีระลึกท่ีมีเอกลักษณ  

4.4 ขอดีขอเสียของแตละแนวทางเลือก 

ตารางท่ี 1 ขอดีขอเสียของแตละแนวทางเลือก 

แนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย 

1. การสรางความนาเช่ือถือ

เก่ียวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 

MyMo 

1.  ลูกคาเกิดความไววางใจตอแอปพลิเคชัน 

MyMo 

2. ลูกคามีความมั่นใจในการใชงานและความ

ปลอดภัยของแอปพลิเคชัน MyMo 

ธนาคารจะมีตนทุนในการจัดทํา

โฆษณาประชาสัมพันธเพ่ิมมากข้ึน 

2. การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม

จํานวนพนักงานบริการ 

1. ธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง มีความรูความ

เขาใจใน MyMo มากยิ่งข้ึน รวมถึงผลิตภัณฑออม

สินอ่ืน ๆ 

2.  ธนาคารออมสินสาขาเ วียงแหงมีจํานวน

พนักงานเพียงพอท่ีจะใหบริการลูกคา 

ธนาคารจะมีตนทุนในการพัฒนา

พนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

3. การมอบสิทธิพิเศษใหกับลูกคา

รายบุคคล 

1. การมอบของท่ีระลึกหรือการใหสิทธิพิเศษเปน

กิจกรรมการตลาดท่ีงายตอการประชาสัมพันธ

และสื่อสารใหลูกคารับรู แตเปนกิจกรรมทาง

การตลาดท่ีใหผลตอบแทนคุมคา เพราะสามารถ

กระตุนใหลูกคาเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ และ

ตัดสินใจใชผลิตภัณฑได 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย หรือการมอบ

ของท่ีระลึก ท่ีมีเอกลักษณในแตละทองท่ี แบง

ตามภูมิภาค จะสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธนาคาร

ออมสิน และสรางความประทับใจใหกับลูกคาใน

แตละพ้ืนท่ี เพราะลูกคาจะไดรับของท่ีระลึก หรือ

สิทธิประโยชนท่ีตรงกับความตองการสอดคลอง

กับรูปแบบการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม 

ธนาคารออมสินจะมีตนทุนสําหรับ

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การ

ผลิตของท่ีระลึก และการสํารวจ

ขอมูลความตองการของลูกคาในแต

ละพ้ืนท่ี 

 

4.5 งบประมาณแตละแนวทางเลือก 
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   4.5.1 รายละเอียดงบประมาณในการสรางความนาเชื่อถือเก่ียวกับเทคโนโลยี

แอปพลิเคชัน MyMo 

 

ตารางท่ี 2 งบประมาณในการสรางความนาเชื่อถือเก่ียวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน MyMo 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

จํานวน คาใชจายตอเดือน คาใชจายตอป 

1. การจัดจางพนักงานในการสํารวจ และ

ติดตาม ปญหาเก่ียวกับเทคโนโลยีแอปพลิเค

ชัน MyMo (คนละ 15,000 บาท) 

2 คน 

 

30,000 360,000 

2. การดูแลรักษาประสิทธิภาพในการดูแล

และระบบแอปพลิเคชัน MyMo 

- 5,000,000 60,000,000 

3. การสื่อสารใหลูกคาถึงประสิทธิภาพของ

แอปพลิเคชัน MyMo 

- 100,000 1,200,000 

รวม 61,560,000 

 

4.5.2 รายละเอียดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจํานวนพนักงาน

บริการ 

 

ตารางท่ี 3 งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจํานวนพนักงานบริการ 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

จํานวน คาใชจายตอเดือน คาใชจายตอป 

1. การจัดจางพนักงานชั่วคราว สัญญาราย

ป (คนละ 15,000 บาท) 

2 คน 

 

30,000 360,000 

2. การอบรมพนักงาน  

   2.1 คาจางเหมาะอาหาร สถานท่ี 

   2. 2 ค า เบี้ ย เ ลี้ ย งและพาหนะ ท่ี พัก 

พนักงาน 

 

1 ครั้ง/ป 

 

10 คน 

 

50,000 

 

30,000 

 

50,000 

 

30,000 

รวม 440,000 
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4.5.3 รายละเอียดงบประมาณในการมอบสิทธิพิเศษใหกับลูกคารายบุคคล 

 

ตารางท่ี 4 งบประมาณในการมอบสิทธิพิเศษใหกับลูกคารายบุคคล 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

จํานวน คาใชจายตอเดือน คาใชจายตอป 

1. การสํารวจสิทธิพิเศษท่ีลูกคาธนาคาร

ออมสินสาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

ตองการ 

   1.1  แบบสํารวจ 

    1.2  พนักงานสอบถาม 

 

 

 

500 แผน 

- 

 

 

 

5,000 

- 

 

 

 

5,000 

- 

2. สิทธิพิเศษ 

   2.1 การผลิตของท่ีระลึก 

   2.2 การมอบคูปองสวนลดตาง ๆ 

 

5,000 ชิ้น 

- 

 

500,000 

100,000 

 

500,000 

100,000 

รวม 605,000 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการนําเสนอแนวทางเลือกท้ัง 3 ดาน ผูวิจัยไดเสนอแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมกับธนาคาร

ออมสินสาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม คือ ธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง ควรมีการทบทวนเก่ียวกับ

การเพ่ิมจํานวนพนักงาน โดยอาจทํารูปแบบการรับสมัครลูกจางชั่วคราวท่ีมีสัญญา 1 ป มาชวยงานใน

สวนของการจําหนายผลิตภัณฑ ใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑออมสินท้ังหมด รวมถึง MyMo นอกจากนี้ 

การออกบูธนอกสถานท่ีเปนอีกชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดงาย อยางการจัดตั้งหนวยงาน

สําหรับการโฆษณา ประชาสัมพันธ MyMo รวมกับการจําหนายผลิตภัณฑของธนาคารออมสิน อยาง

สลากออมสินดิจิทัล สลากออมสินพิเศษท่ัวไป การสมัครบัตรเครดิต บัตรเดบิต การสมัครแอปพลิเคชัน 

MyMo ฯลฯ ซ่ึงอาจเปนการจัดตั้งจากกลุมพนักงานออมสิน หรือเปดรับสมัครลูกจางชั่วคราว ท่ีมีหนาท่ี

ในการออกหนวยเคลื่อนท่ี หรือออกบูธเพ่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ จําหนายผลิตภัณฑของออมสิน

โดยเฉพาะ แนวทางนี้มีจุดเดน คือ พนักงานจะมีความเชี่ยวชาญและความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ

ออมสิน และสามารถออกหนวยเคลื่อนท่ีไดทุกพ้ืนท่ี และข้ึนตรงกับธนาคารออมสินสาขาเวียงแหง 
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สอดคลองกับงานวิจัยของจีรนันท ตะมอญ (2560) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการยอมรับนวัตกรรม

ของผูใชบริการธนาคารออมสินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในเขตอําเภอ แมสรวย จังหวัดเชียงราย ผล

การศึกษา พบวา ปจจัยการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชผูใชบริการธนาคารออมสินผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา ปจจัยการยอมรับนวัตกรรมดานการใชงานผลิตภัณฑมีความสําคัญมากท่ีสุด 

และพนักงานมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบริการ Mymo รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ สระ

บัว (2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบริการระบบ MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน

สาขาหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา พบวา ดานความสะดวก ดานการบริการ ดานพนักงาน 

และดานการสมัคร มีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบริการระบบ MyMo ของลูกคาธนาคารออมสินสาขา

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
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ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ของลูกคาธนาคารออมสิน  

 Factors that affect credit card usage behavior Of Government Savings 

Bank customers 

 

 รัชดาพร อยูใชพันธ01* และฐานิตา ฆองฤกษ1 2 

Ratchadaphon Yoochaiphan1* and Thanita Kongrerk2 

 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของ

ธนาคารออมสิน 2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการใชบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 3) เพ่ือศึกษา

สวนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของลูกคาธนาคารออมสิน การวิจัย

ครั้งนี้เปนการวิจัยแบบการแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐาน(Problem–based Solving) ในการศึกษาครั้ง

นี้มีการกําหนดประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ผูศึกษาไดกําหนดขนาด

ตัวอยางโดยใชตาราง Taro Yamane ท่ีมีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยยอมใหมีคาความคลาดเคลื่อนท่ี 

0.5 โดยนําขนาดประชากรคือ 22,062บัญชี (ท่ีมาจากขอมูลของหนวยงานธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารออม

สิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ป2562) โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาบัตรเครดิตธนาคาร

ออมสิน จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง เปนเพศหญิงจํานวนรอยละ 65 และ

เพศชายรอยละ35 มีอายุ 31 – 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,000–25,000 บาท 

สถานภาพโสด มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3–4 คน และมีคาใชจายตอเดือนจํานวน 10,000 – 25,000 

บาท ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑคือมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือและปจจัย

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: gb_228@hotmail.com 
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2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Thanita_kon@utcc.ac.th 
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ดานราคาคืออัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย ธนาคารมีสาขาท่ีใหบริการเพียงพอตอความตองการและทายท่ีสุดดานชองทางการ

จัดจําหนายคือมีการสงเสริมการตลาดเชน สวนลดดอกเบี้ย ขอมูลดานพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต พบวา

จํานวนท่ีมีหนี้คางมากท่ีสุดคือ 100,001 – 500,000 บาท มีงวดคางชําระบัตรเครดิต3งวดข้ึนไปแตยังไม

ถึง6รอบบิล วัตถุประสงคการใชเงินจากบัตรเครดิตคือเพ่ือซ้ือหรือผอนสินคา ลูกคาสวนมากมีความต้ังใจ

ชําระหนี้ปดบัญชีกับทางธนาคาร ในอนาคตไมแนใจวาจะกูยืมเงินบัตรเครดิต  

คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต, ปจจัยสวนบุคคล, ปจจัยสวนประสมการตลาด 4P, ธนาคารออม

สิน 

Abstract 

 The objective of this study is 1) to study factors affecting the behavior of using 

credit cards of the Government Savings Bank, 2) to study the personal factors that 

affect the use of the Government Savings Bank credit card, 3) to study the marketing 

mix that Correlated with the behavior of using credit cards of the Government Savings 

Bank customers. 

This research is a problem-based solving research. In this study, the population of the 

study is determined as follows: Government Savings Bank Credit Card Receivables The 

study determined the sample size using the Taro Yamane table with a 95% confidence 

level, allowing a margin of error of 0.5 by taking the population size of 22,062 accounts) 

based on data from the Government Savings Bank credit card business at the end of the 

month. June 2019) That is from the data from the Government Savings Bank Credit Card 

Business Unit at the end of June 2019.) The sample used in this study is 400 Government 

Savings Bank credit card customers by using questionnaires as a tool for data collection. 

The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard 

deviation. 
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Results: A total of 400 samples are 65% female and 35% males aged 31-40 years with 

bachelor degree level. income per month 10,000–25,000 Baht, single status, 3-4 

household members and monthly expenditures of 10,000 - 25,000 baht per month for 

consumed goods and services. Marketing mix factors are product, namely Is safe and 

reliable the price factor is that interest rates are appropriate and in line with current 

economic conditions.  Distribution Channel Factors The bank has branches that provide 

sufficient services to meet the needs. And finally, the distribution channels are There are 

special promotions such as interest discounts.  Information on behavior of using credit 

cards Found that the amount that has the most outstanding debt is 100,001 - 500,000 

baht with 3 or more credit card overdue installments but less than 6 billing cycles. The 

purpose of using money from credit cards is to buy or pay in installments Most customers 

are willing to pay off their accounts with the bank. In the future, customers are not sure 

whether to borrow credit cards. 

 

Keywords: Credit card behavior, Personal factors, marketing mix 4P, Government 

Savings Bank 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารออมสิน เปนธนาคารของคนไทยมากกวา 106 ป ธนาคารออมสินยังคงมุงม่ันพัฒนาการ

ใหบริการดานการเงินท่ีสามารถตอบสนองความตองการใหกับพ่ีนองคนไทยในทุกดาน และพรอม

เดินหนาสรางสรรคประเทศไทยใหเปนสังคมแหงการแบงปนและชวยเหลือเก้ือกูล เพ่ือนํามาซ่ึงอนาคตท่ี

ม่ันคง ม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืนของประเทศและประชาชน นับจากนี้ธนาคารออมสินจะเดินหนา

สรางสรรคนวัตกรรมบริการทางการเงินท่ีมีคุณคา ตอบโจทยดานการเงินของทุกกลุมลูกคา นํามาซ่ึงความ

พึงพอใจสูงสุดของผูใชบริการ และพรอมท่ีจะรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ

ขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพ่ือกาวสูศตวรรษท่ี 2 ของ

ธนาคารออมสินอยางสงางาม เปนธนาคารของคนไทย....มากกวาการธนาคาร ธนาคารเพ่ือสังคม 
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ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับการดูแลกิจการท่ีดีอันนําไปสูการเปน

องคกรท่ีมีความโปรงใส มีความนาเชื่อถือ สามารถเพ่ิมมูลคาทางเศษฐกิจ กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ธนาคารออมสินไดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง

พัฒนาระบบการดําเนินงาน และ การบริการในทุกดาน ธนาคารจึงไดปรับตัวใหเขากับสถานการณ เพ่ือ

รองรับการใหบริการท่ีสอดคลองตอความตองการและครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ ดังนั้นธนาคารจึงไดออก

ผลิตภัณฑบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพ่ือตอบโจทยความตองการมากข้ึน  

ปจจุบันธนาคารออมสินตองพัฒนารูปแบบการใหบริการ เพ่ือใหมีศักยภาพมากข้ึนเพ่ือเพ่ิม

โอกาสความไดเปรียบทางดานการแขงขัน ธนาคารจึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน

ของผูบริโภค นอกจากนี้ยังเปนแนวทางประกอบในการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาดานการ

ใหบริการแกผูใชบริการ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชบริการใหมากข้ึน และนํามาเปนแนวทางในการพัฒนากล

ยุทธในดานตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคามากยิ่งข้ึน ธนาคารออมสินไดมีการพัฒนานวัตกรรม

และสรางบริการทางการเงินท่ีแปลกใหม ทันสมัย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือตอบสนองตอ

รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคาในยุคดิจิตอลใหมีความเหมาะสมตอชีวิตประจําวันและท่ีเดนชัด คงหนี

ไมพนในดานของผลิตภัณฑธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน มีการปลอยสินเชื่อบัตรเครดิตเปนจํานวน

มาก เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายใหกับลูกคา ประกอบกับการใหวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตเพ่ิมมาก

ข้ึน ทําใหการใชจายผานบัตรเครดิตสูงข้ึน การใชบัตรเครดิตโดยขาดความระมัดระวงัอาจกอใหเกิดภาวะ

หนี้เสียได และเนื่องจากสินเชื่อบัตรเครดิตนั้น เปนสินเชื่อท่ีไมมีหลักทรัพยเปนประกัน ทําใหเม่ือมีการ

คางชําระหรือเม่ือเขาสูกระบวนการการเปนหนี้คางชําระนั้นเพ่ิมมากข้ึนเทาไร ยิ่งทําใหหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได(NPLs) มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน ผูศึกษาจึงตองการทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชบัตร

เครดิตของธนาคารออมสิน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน 

2.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการใชบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน 

3.เพ่ือศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของลูกคาธนาคาร -

ออมสิน  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร เปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคล ซ่ึงไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยจะแสดงถึงความ

เปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ในหนวยงานหรือในองคกรตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยพนักงาน

หรือบุคลากรในระดับตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกตางกันมีสาเหตุมาจากความ

แตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา 

องคประกอบเหลานี้เปนเกณฑท่ีนิยมนํามาใชในการแบงสวนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งท่ี

สําคัญและสถิติท่ีวัดไดของประชากรท่ีจะสามารถชวยกําหนดตลาดของกลุมเปาหมาย รวมท้ังทําใหงาย

ตอการวัดมากกวาตัวแปรทางดานอ่ืน ๆ ตัวแปรทางดานประชากรท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุมของผูบริโภคซ่ึงมีความสัมพันธตอการบริโภคสินคาหรือ

บริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชน

จากดานอายุเพ่ือเปนตัวแปรทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ของสวนตลาดไดทําการคนควาหา

ความตองการของตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญท่ีตลาดอายุนั้น  

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรทางท่ีเปนสวนในการแบงสวนการตลาดเชนกัน ดังนั้นนักการ

ตลาดจึงตองศึกษาตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะวาในยุคปจจุบันนั้นตัวแปรทางดานเพศมีการ

เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือกอนมาก 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับวาเปนเปาหมาย   

ท่ีสําคัญของการใชกลยุทธทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญอยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวกับหนวย

ของผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสินคาใดสินคาหนึ่ง

รวมถึงยังใสใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตรและโครงสรางดานสื่อท่ีเก่ียวของกับผูท่ีเปน

คนตัดสินใจในครอบครัวเพ่ือท่ีจะชวยทําใหพัฒนา กลยุทธการตลาดไดอยางเหมาะสม 

4. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตัวแปรท่ี

สําคัญตอการกําหนดสวนของตลาด โดยท่ัวไปแลวนักการตลาดจะสนใจกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง แต

อยางไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต่ําเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญ ปญหาสําคัญของการแบงสวนการตลาดโดย

ยึดถือเกณฑรายไดเพียงอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้วัดความสามารถของผูบริโภคในการซ้ือสินคา
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หรือไมมีความสามารถในการซ้ือสินคา  ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคา แทท่ีจริงแลวอาจใชเกณฑ 

รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เปนตัวกําหนดเปาหมายไดเชนกัน แมรายไดเปนตัว

แปรท่ีนิยมใช    แตนักการตลาดสวนใหญ จะเชื่อมโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตร

หรืออ่ืน ๆ เพ่ือใหสามารถกําหนดตลาดเปาหมายใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด 

          Kotler and Armstrong, (2004:56) อางใน วัลลภ นิมมานนท, (2549) กลาววา สวน

ประสมการตลาด หมายถึง กลุมเครื่องมือดานการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงเปนยุทธวิธีทางการตลาดของ

บริษัทท่ีทําใหกลุมเปาหมาย (ผูบริโภค) ตอบสนองหรือหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีบริษัทใชเพ่ือใหเกิด

อิทธิพลความตองการในผลิตภัณฑท่ีรูจักกันดีโดยท่ัวไปเรียกวา 4 P’s ไดแกดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 P’s” 

อันไดแก  - ผลิตภัณฑ (Product)   - ราคา (Price) 

- การจัดจําหนาย (Place)   -และการสงเสรมการขาย (Promotion) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หนา 136 -137) กลาวไววา การสงเสริมการตลาดทองเท่ียว (Promotion 

of Tourism) เปนสวนผสมทางตลาดทองเท่ียวท่ีสําคัญ และนักวิชาการสวนใหญก็มักใช สวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซ่ึงประกอบดวย สินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ จะมี สวนเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจของผูจัดการดานการบริการก็เปนได 1. สินคาหรือบริการ (Products Element) เราตองเลือก

คุณภาพของผลิตภัณฑหลัก รวมถึง การบริการท่ีสามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคา และสามารถ

แขงกับคูแขงขันได 2. สถานท่ี (Place) ตามหลักการของการจัดสงสินคาถึงลูกคานั้น สวนใหญมักจะ 

เก่ียวของกับเรื่องของสถานท่ีและเวลา ซ่ึงการท่ีจะสามารถกระจายสินคาใหไปถึงลูกคานั้นเรา จ าเปน

ตองท าการวางหลักการของการบริการกอน การบริการดานขอมูล และการใหขอมูลผาน อินเตอรเน็ตจะ

ทําใหเกิดการลดชองวางในการติดตอกับลูกคาได การยืนยันการจัดสงสินคาใหลูกคา นั้นจะสามารถสราง

ความพึงพอใจใหแกลูกคาได ซ่ึงท้ังนี้จะเปนผลดีแกองคกร เนื่องจากลูกคา คาดหวังวาจะไดรับสินคาตาม

กําหนดเวลาและตรงเวลา 3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ไมมีนักการตลาดคนไหนท่ีจะละเลย

การสงเสริม การตลาด เนื่องจากการสงเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสรางแรงจูงใจใหลูกคาทําการซ้ือ

สินคาได ซ่ึงนับวาเปนขอดีท่ีองคกรตาง ๆ นั้นมักจะทําการสงเสริมการตลาดไปยังลูกคา ไมวาจะผานสื่อ 
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โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา โบรชัวร และอินเตอรเน็ต 4. ราคา (Price) ราคาเปน

สิ่งท่ีท้ังองคกรและลูกคาตางใหความสําคัญ ซ่ึงทางองคกรเองก็ ตองทําใหตนทุนในการผลิตต่ําท่ีสุดเทาท่ี

จะทําได และทางดานลูกคาเองนั้น ก็ตองการท่ีจะซ้ือใน ราคาท่ีถูกเชนเดียวกัน บางครั้งองคกรอาจจะ

ตองเพ่ิมรายไดโดยอาจจะมีการสรางลูกคาท่ีเปน การซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ หรือไมวาจะเปนการให

สวนลดราคา 

แนวคิดและทฤษฎีการบริโภครายไดสัมพัทธ (Relative Income Theory)          

วัณรักษ ม่ิงมณีนาคิน (2547) ผูบริโภคมักเลียนแบบการบริโภคของผูมีรายไดระดับเฉลี่ยใน

สังคม (Relative Consumption Level) ยิ่งกวาการบริโภคของตนเองโดยเอกเทศ  ท้ังนี้เนื่องจากใน

สังคมเศรษฐกิจท่ีถูกครอบงําโดยลัทธิบริโภคนิยมซ่ึงอาศัยสื่อโฆษณาทุกชนิดสรางแรงขับดันใหผูบริโภค

หลงใหลกับการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ ดังนั้น ผูท่ีมีรายไดต่ํากวารายไดเฉลี่ย-ของสังคมจะ

มีคา Average Propensity to Consume (APC) สูงกวาผูมีรายไดสูง เพราะผูบริโภคเหลานี้พยายาม

รักษาระดับการบริโภคของตนใหใกลเคียงกับคนท่ัวไปในสังคม สวนผูท่ีมีรายไดสูงกวารายไดเฉลี่ยของ

สังคมจะมีคา APC ต่ํากวากลุมแรก เพราะแมจะบริโภคตามเกณฑเฉลี่ยหรือสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของสังคม

แลวก็ตาม แตเนื่องจากมีรายไดสูงกวาจึงแบงรายไดไปใชจายบริโภคในสัดสวนท่ีนอยกวากลุมแรก 

เนื่องจากในระยะยาว หากแบบแผนการกระจายรายไดในสังคมยังคงเดิมการบริโภคจะเพ่ิมข้ึนเปน

สัดสวนคงท่ีกับรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น APC ในระยะยาวจึงมีคาคงท่ี 

แนวคิดและทฤษฎกัีบพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541: 124 – 125) อางอิงจาก Kotler, Philip. (1999). 

Marketing Managementไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง 

การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซ่ึงการใชสินคาและ บริการ 

ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการ ใชสินคา 

กลาวโดยสรุปวาพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก ของแตละ

บุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง กระบวนการในการตัดสินใจ

ท่ีมีผลตอการแสดงออกของแตละบุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป 
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บุปผชาติ ตันตมณีรัตน (2553) ซ่ึงศึกษาพบวา ปจจัยท่ีทําใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของผู

ออกบัตรเครดิตในประเทศไทยท้ัง 3 แหลงธุรกิจแตกตางกันโดยอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตท่ีออกโดย

ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ปริมาณการกดเงินสดลวงหนามีผลกระทบตอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได

ของบัตรเครดิตท่ีออกโดยสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย ปริมาณยอดสินเชื่อคงคาง 

และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต มีผลกระทบตอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของบัตรเครดิตท่ีออกโดยบริษัท

ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน ในสวนพฤติกรรมของกลุมลูกคาผูถือบัตรเครดิตธนาคาร

พาณิชยของไทยท่ีทาใหเกิดหนี้ท่ีไมเกิดรายได พบวาผูถือบัตรเครดิตสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 

25-39 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีระดับรายไดในชวง 15,000-19,999 บาท

ตอเดือน 
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กรอบแนวคิด  

ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดตอเดือน 

- สถานภาพการสมรส  

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

- คาใชจายในการอุปโภคบริโภค   

สินคาและบริการตอเดือน 

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต 

- การเปนหนี้สิน 

- จํานวนหนี้สินท่ีคางจาย 

- ความถ่ีในการกูยืมเงินจาก

บัตรเครดิต 

- สาเหตุการกูยืมเงิน 

- ปญหาในการชําระคืน 

- การผิดนัดชําระหนี้ 

- ความสามารถชําระหนี้ใน

ปจจุบัน 

- แนวโนมการกูยืมเงิน 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix  4 P) 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการตลาด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้มีการกําหนดประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

ผูศึกษาไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง Taro Yamane ท่ีมีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยยอมใหมี

คาความคลาดเคลื่อนท่ี 0.5 โดยนําขนาดประชากรคือ 22,062บัญชี (ท่ีมาจากขอมูลของหนวยงานธุรกิจ

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ป2562) มาคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางดังนี้     

สูตร                 n     =         

 

  

โดยท่ี         N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

            n = จํานวนของกลุมตัวอยาง 

            e = คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับใหเกิดข้ึนไดเทากับ 0.05 แทน

คาในสูตรจะได  

                     n        = 

 

                                     

                               = 

        

 

                               =                 400 

 ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาครั้งนี้จะมีจํานวน 400 คน หรือแบบสอบถาม 

400 ชุด การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ในการเลือก

กลุมเปาหมายคือ ลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน  

 

 

 

 

    N 

1+N(e² )      

       22,062 

1+22,062(0.05²) 

       22,062 

      55.1575 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  

เครื่ อง มือหลัก ท่ี ใช ในการเ ก็บขอมูล คือแบบสอบถามแบบมีโครงสร า ง (Structured 

Questionnaire) ซ่ึงผูศึกษาไดสรางข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆท่ีเก่ียวของ 

แบบสอบถามท่ีใชประกอบดวยเนื้อหา แบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้  

(ดูภาคผนวก ก) 

สวนท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร จํานวน 7 ขอ 

 สวนท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด จํานวน 15 ขอ 

 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน จํานวน 10 ขอ                                                           

รายละเอียด ดังนี้ 

          สวนท่ี 1 ประกอบดวยขอคําถามท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยมี

คําตอบเปนแบบใหเลือกตอบตรงกับขอมูลของผูตอบมากท่ีสุด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

ตอเดือน สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน คาใชจายในการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการตอ

เดือน เปนตน 

 สวนท่ี 2 ประกอบดวย ขอคําถามความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

(Marketing Mix 4 P) ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย    ดานการ

สงเสริมการตลาด  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  เปน

แบบสอบถามท่ีใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมการตลาด แตละขอมีเกณฑ

การใหคะแนน 5 ระดับโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

               5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีทานเห็นดวยมากท่ีสุด 

               4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีทานเห็นดวยมาก 

               3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีทานเห็นดวยปานกลาง 

               2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีทานเห็นดวยนอย 

               1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีทานเห็นดวยนอยท่ีสุด 
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ผูศึกษาไดแบงชวงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดวยการหาความกวางของ

อันตรภาคชั้น โดยใชสูตรหาความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 

 

 ชวงคะแนน =  

 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ไดชวงคะแนนเทากับ   =       0.8                        

 

แบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ เพ่ือใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยท่ีใช ในการวิเคราะห ดังนี้ 

       คาเฉลี่ย     ความหมาย  

คาเฉลี่ย 4.21 –5.00   มีระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   มีระดับความคิดเห็นระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  มีระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  มีระดับความคิดเห็นระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80   มีระดับความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด 

 

 สวนท่ี 3 ประกอบดวย ขอคําถามท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ไดแก ภาระหนี้สินของ

ครัวเรือนในปจจุบัน ความถ่ีในการกูยืมเงิน สาเหตุในการกูยืมเงิน ความสามารถในการชําระคืน แนวโนม

การกูยืมเงินในอนาคต เปนตน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิง Problem Base Solving โดยมีการวิเคราะหเชิงปริมาณรวม

ดวยกับขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา Descriptive Statistics เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับ

 

      คะแนนสูงสุด –คะแนนต่ําสุด 

           จํานวนระดับชั้น 

 

    

   ( 5 -1 ) 

      5  
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พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต  โดยใชจํานวน คารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency)  

เพ่ืออธิบายเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูดวยกันในปจจุบัน และคาใชจายในการ

อุปโภคบริโภคสินคาและบริการตอเดือน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายขอมูลปจจัยท่ีสงผล

ตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต โดยนําผลการวิเคราะหไปศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหาโดยการวิจัย

แบบการแกปญหา ( problem solving ) 

 

สรุปผลการวิจัย  

การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชบัตร

เครดิตของลูกคาธนาคารออมสิน” สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 

ตัวอยาง เปนเพศหญิงมีจํานวนรอยละ 65 และเพศชายจํานวนรอยละ 35 มีอายุ31 – 40 ป ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,000 – 25,000 บาท สถานภาพโสด จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

จํานวน  3 – 4 คน และมีคาใชจายในการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการตอเดือน จํานวน 10,000 – 

25,000 บาท 

ผลการศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาด (Marketing Mix 4 P) ไดแก ดานผลิตภัณฑคือ มี

ความปลอดภัยและนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.240 และปจจัยดานราคาพบวา อัตราดอกเบี้ยมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.130 ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนายพบวา ธนาคารมีสาขาท่ีใหบริการเพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.095 และ

ทายท่ีสุดในดานชองทางการจัดจําหนายคือ มีการสงเสริมการตลาดพิเศษ เชน สวนลดดอกเบี้ย ฟรี

คาธรรมเนียมมีคาเฉลี่ย 3.955 

ขอมูลดานพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของลูกคาธนาคารออมสินของผูตอบแบบสอบถามพบวา

จากกลุมตัวอยาง 400 ราย ปจจุบันมีหนี้คางชําระของบัตรเครดิตท้ัง 400 ราย จํานวนท่ีมีหนี้คางมาก

ท่ีสุดคือจํานวน 100,001 – 500,000 บาท จํานวน 158 ราย ความถ่ีการใชเงินจากบัตรเครดิตของ

ธนาคารออมสิน จํานวนจํานวน 204 ราย คือกลุมท่ีไมคอยไดกูหรือนาน ๆ ครั้ง มีงวดคางชําระบัตร

เครดิตของธนาคารออมสิน 3 งวดข้ึนไปแตยังไมถึง  6 รอบบิลมีจํานวน 280 ราย วัตถุประสงคหรือ

สาเหตุของการใชเงินจากบัตรเครดิตธนาคารออมสินเพ่ือซ้ือหรือผอนสินคาจํานวน 122 ราย แรงจูงใจใน

การชําระหนี้บัตรเครดิตนั้น ลูกคาสวนมากมีความตั้งใจชําระหนี้ปดบัญชีกับทางธนาคาร มีจํานวนมากถึง 
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214 ราย  ในการชําระหนี้คืนจํานวน 342 ราย นั้นไมมีปญหาสามารถผอนชําระคืนได  ภายในรอบ 1 ป

ท่ีผานมาผูตอบแบบสอบถามไดใหคําตอบวาไมเคยมีการผิดนัดชําระหนี้เลย จํานวน 282 ราย และ

จํานวนมากถึง 344 ราย คาดวาสามารถชําระไดตามกําหนดแนนอน ในอนาคตมีกลุมลูกคาท่ีไมแนใจวา

จะกูยืมเงินบัตรเครดิต มากถึง 208 ราย  

แนวทางการแกไขปญหานั้น ผูศึกษาเลือกแนวทางโครงการปรับปรุงโครงสรางหนี้บัตรเครดิต

เปนแนวทางท่ีดีท่ีสุดในปจจุบันนี้ เพราะ ลูกคาสามารถผอนจายบัตรเครดิตโดยมีการคํานวณจํานวนเงินท่ี

ตองชําระตอเดือนใหม ในจํานวนเงินในการชําระตองวดนอยลงได อาจจะการใหลูกคาแจงภาระหนี้

ท้ังหมดท่ีตองมีอยู และมาคํานวณเงินหนี้ใหม วาผอนจายเทาใดท่ีไมกระทบตอการผอนจายหนี้คืนให

ธนาคารโดยท่ียอดเงินนั้นตองสามารถรับชําระเขาท้ังเงินตนและดอกเบี้ยไปพรอม ๆ กันและตองเปนไป

ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด และเปนท่ีแนนอนวาลูกคาจะสามารถหมดภาระหนี้กับบัตรเครดิตธนาคาร

ออมสินไดในระยะเวลาท่ีกําหนด  เพ่ือผลของการชําระเงินหรือประวัติการชําระหนี้ของลูกคานี้จะเปน

ประโยชนของลูกคาในการทําธุรกรรมของลูกคาในอนาคตตอไป 

โดยมีขอแนะนําเบื้องตนและวิธีปฏิบัติในการแกไขหนี้และปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือกําหนดวัน

ผอนชําระหนี้ใหสอดคลองกับความสามารถของลูกหนี้กรณีกําหนดวันผอนชําระหนี้เปนงวดรายเดือน  จะ

กําหนดใหชําระงวดแรกภายในเดือนท่ีทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือในเดือนถัดไปก็ได โดย

สามารถเลือกวันชําระหนี้ไดแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 

                                              (1)  แบบวันสิน้เดือน 

                                              (2)  แบบวันชนวัน 

                                              (3)  ตามเง่ือนไขใด ๆ ท่ีธนาคารอนุมัติ 

หรือเปนกรณีกําหนดความถ่ีไมใชงวดรายเดือนการชําระหนี้งวดแรกตองไมเกินระยะเวลาภายใน

ความถ่ีท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด ไดแก 7P’s ประกอบดวย  
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ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)                    

ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ดานกระบวนการ (Process) และปจจัยดาน

จิตวิทยา  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตหรือไม  

2. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาประชากรท่ีเปนลูกคาบัตรเครดิตของธนาคารออมสินเทานั้น 

ควรขยายขอบเขตดานประชากรใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เชน กลุมบุคคลท่ัวไปท่ีมีระดับการเปนหนี้บัตร

เครดิตท่ีสูง เพ่ือศึกษา ปญหาความแตกตางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

และปจจัย ทางภูมิศาสตร เปนตน 

กิตติกรรมประกาศ  

      การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐานิตา ฆองฤกษ

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา  

ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ  

ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานท่ีไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ

เพ่ือนๆ ทุกทานท่ีใหการชวยเหลือในการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ

การศึกษาครั้งนี้  

ขอขอบคุณพลังใจจากบิดา มารดาท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และ

พ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระ

ตลอดมา 
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แนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการ Mobile banking 

ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 

Method to increase mobile banking users 

Government Savings Bank BangSaphan Branch 

 

ธนัลภร ศรีเพ็ญ0

1 และอนุฉัตร ช่ําชอง1

2 

Thananporn Sripen¹ and Anuchat Chamchong² 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหา และหาแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการ 

Mobile banking ของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขกระบวนการ

ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ จากกลุมตัวอยางไดแก 

ลูกคาจํานวน 20 คน พนักงานธนาคารออมสิน 5 คน ผูบริหารธนาคารออมสิน 3 คน รวมท้ังสิ้น 28 คน 

การศึกษาในครั้งนี้เปนลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

ละเอียดและครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการศึกษานี้เปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการลดลงของจํานวนผูใชบริการ Mobile banking คือการออกประชาสัมพันธ

ใหบริการนอกสถานท่ี ซ่ึงขาดการเขาถึงสถานท่ีใหมและหลากหลาย จึงทําใหขาดโอกาสในการนําเสนอ

ผลิตภัณฑกับลูกคากลุมใหม และผูใชบริการสวนใหญเปนผูสูงวัย สงผลใหการใชงาน MYMO มีความ

ยากลําบากมากยิ่งข้ึน เชน ไมทราบวิธีการใชงานแอพพลิเคชั่น MYMO โทรศัพทไมมีบริการอินเทอรเน็ต 

และยังไมมีความเชื่อม่ันในระบบรักษาความปลอดภัยดานธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือ แนว

ทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการ Mobile banking ของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน ใชกลยุทธสวน

ประสมทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีในการประชาสัมพันธและใหบริการ ใหความสําคัญใน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: dreamiiz_sweet@hotmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: anuchat_cha@utcc.ac.th 
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การเขาถึงกลุมเปาหมายทุกชองทาง ใหผูบริโภคไดเขาถึงบริการไดงายมากข้ึน เพ่ือใหมีลูกคากลุมใหม

เพ่ิมข้ึน และกลยุทธดานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยจัดทําปายไวนิลแนะนําการใชบริการ

และใหความรูเก่ียวกับระบบความปลอดภัยของ MYMO ติดไว ณ หองประชุมของหมูบาน พรอมกับการ

ประชาสัมพันธใหความรูแกผูใชบริการ เรื่องวิธีการใชบริการ mobile banking (MYMO) ของธนาคาร

ออมสิน  

 

คําสําคัญ: ธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือ, MYMO, ผูใชบริการ, ธนาคารออมสิน 

 

Abstract 

The objective is to study the problems and find ways to increase the number of 

mobile banking users of the Government Savings Bank, Bangsaphan branch in order to 

use the results to improve the work process to be most effective There is a method of 

collecting data by using interview forms. From the sample, consisting of 20 customers, 5 

Government Savings Bank employees and 3 Government Savings Bank executives. A total 

of 28 people. This study is a qualitative research. By using in-depth interview In order to 

get complete and complete information The researcher used this study tool as a semi-

structured interview form. It was found that the factors affecting the decrease in the 

number of mobile banking service users were public relations, offsite services, Which lack 

access to new and diverse locations Therefore lacking opportunities to present products 

to new customers And most of the service users are elderly As a result, the use of MYMO 

becomes more difficult, such as not knowing how to use the MYMO application. Phones 

do not have internet access. And still do not have confidence in the security of financial 

transactions via mobile phones Guidelines for increasing the number of mobile banking 

users of the Government Savings Bank, Bangsaphan Branch Use marketing mix strategy 
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There are changes in public relations and service locations. Giving importance to reaching 

the target audience through all channels. Allowing consumers to have easier access to 

the service In order to have more new customers And strategies for accepting innovation 

and technology By creating vinyl signs, recommending the use of services and providing 

knowledge about the security system of MYMO in the meeting room of the village. Along 

with public relations to educate users On how to use the mobile banking service (MYMO) 

of the Government Savings Bank. 

 

Keywords: Mobile banking, MYMO, Users, Government Savings Bank 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันมากข้ึน พฤติกรรมทางการเงินของ

ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผูบริโภคหันมาใชบริการธนาคารผานโทรศัพทมือถือ Smartphone 

มากข้ึน เทคโนโลยีทางการเงินเขามามีบทบาทกับระบบการเงินการธนาคารของประเทศไทยอยางมาก 

สถาบันการเงินจึงจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงทําใหธนาคารตอง

พัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสารใหทันสมัยและรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความตองการความสะดวกรวดเร็วใน

การทําธุรกรรมทางการเงิน โดยภาพรวมของผูใชบริการ Mobile banking ในปจจุบันคิดโดยรวมแลว มี

จํานวนรอยละ 74 ตอจํานวนประชากรท่ีเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ โดย MYMO เปน

ระบบ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน สามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ ไดตลอด 24 

ชั่วโมง เปนแอปพลิเคชั่นท่ีถูกออกแบบมาใหใชงานงาย สะดวกสบาย และมีฟงกชันครอบคลุมการทํา

ธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย เชน สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี การเคลื่อนไหวท้ังบัญชีเงิน

ฝาก และบัญชีสินเชื่อ โอนเงินไดทุกธนาคารโดยไมมีคาธรรมเนียม จายบิล เติมเงิน และถอนเงินโดยไม

ตองใชบัตรเอทีเอ็ม มีระบบ Notification แจงเตือน ในกลองขอความเม่ือเงินเขา-ออกสามารถทราบได

ทันที ธนาคารอยูระหวางปรับเปลี่ยนและพัฒนาแอปพลิเคชั่น MYMO เพ่ือตอบสนองความตองการ 
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ของลูกคาไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน รวมถึงการเสนอผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ เชน ประกันภัย ประกัน

อุบัติเหตุ หนวยลงทุนของกองทุนรวมตาง ๆ รวมถึงการปลอยสินเชื่อผาน MYMO อีกท้ังยังมีระบบความ

ปลอดภัยประสิทธิภาพสูง โดยการกาวเขาสูยุคระบบการเงินสมัยใหม หรือ Digital Banking สงผลให

ธนาคารตองเผชิญกับการแขงขันท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหธนาคารตองขยายขอบเขตการใหบริการ เพ่ือเขา

เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของลูกคา ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการเพ่ิม

จํานวนผูใชบริการ Mobile banking ของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน เพ่ือชวยลดตนทุนการ

ดําเนินงานของธนาคารในการจัดการเงินสด รวมถึงการบริหารสาขาและพนักงาน อีกท้ังเพ่ิมรายได

คาธรรมเนียม กับโอกาสในการเสนอผลิตภัณฑอ่ืนของธนาคารผานทาง Mobile banking 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปญหาจํานวนผู ใชบริการ Mobile banking ของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน  

   ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

2. เพ่ือศึกษาและหาแนวทางการเพ่ิมจํานวนผู ใชบริการ Mobile banking ของธนาคารออมสิน 

   สาขาบางสะพาน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

1.1. Maslow (1954: 35-46) ไดต้ังทฤษฎีท่ัวไปเก่ียวกับการจูงใจ โดยมีสมมติฐานวามนุษย มี

ความตองการอยูเสมอและไมมีท่ีสิ้นสุด เม่ือความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวความ ตองการอยาง

อ่ืนก็จะเขามาแทนท่ี ความตองการของคนเราอาจจะซํ้าซอนกัน ความตองการ อยางหนึ่งอาจจะยังไมทัน

หมดไป ความตองการอีกอยางหนึ่งก็จะเกิดข้ึนได ซ่ึงความตองการจะ เปนไปตามลําดับดังนี้  

   1.1.1.ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) คือความตองการพ้ืนฐาน

ของรางกายซ่ึงจําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เสื้อผา ฯลฯ ความตองการ

นี้เริ่มตั้งแตวัยทารกกระท่ังถึงวัยชรา มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอจะขาดไมได ถาอยูใน
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สภาพท่ีขาดรางกายจะกระตุนใหบุคคลทํากิจกรรมขวนขวาย เพ่ือตอบสนองความตองการ เหลานี้ ถา

ตองการในข้ันแรกนี้ไมไดรับการบําบัด ความตองการข้ันตอไปก็จะไมเกิดข้ึน 

1.1.2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) คือความตองการความ

ม่ันคงปลอดภัยท้ังทางดานรางกายและจิตใจ เพราะบุคคลไมตองเผชิญกับความไมแนนอนในการ

ดํารงชีวิต เชน การสูญเสียตําแหนง การขาดแคลนทรัพยสิน การถูกขูเข็ญบังคับจากผูอ่ืน มนุษยจึงเกิด

ความตองการความม่ันคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เชน มีอาชีพท่ีม่ันคง มีการอมทรัพยหรือสะสม

ทรัพย มีการประกันชีวิต ฯลฯ 

1.1.3. ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ (Love and belonging 

Needs) คือความตองการท่ีจะเปนท่ีรักของผูอ่ืน และตองการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน และเปนสวน

หนึ่งของหมูคณะ เพราะมนุษยทุกคนยอมตองการเพ่ือนไมตองการรูสึกเหงา และอยูคนเดียว ดังนั้นจึง

ตองการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เปนสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน กลุมครอบครัว กลุมท่ีทํางาน กลุม

เพ่ือนบาน กลุมสันทนาการ เปนตน ความรูสึกผูกพันจะเกิดข้ึนเม่ืออยูในกลุม และสมาชิกของกลุมยอม

เกิดความรัก ความเอาใจใส และยอมรับซ่ึงกันและกัน 

1.1.4. ความตองการท่ีจะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Needs) คือความปรารถนาท่ีจะ

มองตนเองวามีคุณคาสูง เปนท่ีนาเคารพยกยองจากท้ังตนเองและผูอ่ืน ตองการท่ีจะใหผูอ่ืนเห็นวาตนมี

ความสามารถ มีคุณคา มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ บุคคลท่ีมีความตองการประเภทนี้จะเปนผูทีมีความ

ม่ันใจในตนเอง และรูสึกวาตนเองมีคุณคามีประโยชน หากความรูสึกหรือความตองการดังกลาวถูกทําลาย

และไมไดรับการนตอบสนองก็จะรูสึกมีปมดอย สิ้นหวัง มองโลกในแงราย ตองการสิ่งชดเชย ถาเกิด

ความรูสึกรุนแรงจะทําใหบุคคลนั้นเกิดความทอถอยในชีวิต เปนโรคประสาท โรคจิต และอาจฆาตัวตาย

ได 

1.1.5. ความตองการท่ีจะรูจักตนเองตามสภาพท่ีแทจริง และพัฒนาศักยภาพของตน 

(Self-Actualization Needs) คือความตองการท่ีจะรูจักและเขาใจตนเองตามสภาพท่ีแทจริง เพ่ือพัฒนา

ชีวิตของตนเองใหสมบูรณ (Self-fulfillment) รูจักคานิยม ความสามารถและมีความจริงใจตอตนเอง 

ปรารถนาท่ีจะเปนคนท่ีดีท่ีสุดของตนเอง มีสติในการปรับตัว เปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับความจริงของ

ชีวิต และเผชิญกับสิ่งแวดลอมใหมๆ โดยคิดวาเปนสิ่งท่ีทาทายและนาตื่นเตน กระบวนการท่ีจะพัฒนา
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ตนเองเต็มท่ีตามศักยภาพของตนเองเปนกระบวนการท่ีไมมีจุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยูมนุษยทุกคน

ตองการท่ีจะพัฒนาตนเองเต็มท่ีตามศักยภาพ 

1.2. เดอพอยและกิลสัน (DePoy&Gilson, 2012, pp. 121-122) ในปจจุบัน ความตองการของ

มนุษยตามแนวคิดของมาสโลวไดถูกแบงออกเปน 8 ข้ัน พีระมิดลําดับ 8 ชั้นของความตองการ 

(Maslow’s Hierarchy of Needs pyramid) ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการเสริมคุณคาความเปนมนุษย 

   1.2.1. ความตองการทางรางกาย (physiological needs) เปนความตองการลําดับ

ต่ําสุดและเปนพ้ืนฐานของชีวิต เปนแรงผลักดันทางชีวภาพ เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยู

อาศัย ตลอดท้ังมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม เชน ความสะอาด ความสวาง การระบายอากาศ

ท่ีดี การบริการสุขภาพ เปนตน 

  1.2.2. ความตองการความปลอดภัย (need for safety) เปนความตองการท่ีจะเกิดข้ึน

หลังจากท่ีความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองอยางไมขาดแคลนแลว หมายถึง ความตองการ

สภาพแวดลอมท่ีปลอดจากอันตรายท้ังทางกายและจิตใจ ความม่ันคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การ

สนองในลักษณะนี้ทําไดหลายอยาง เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ียุติธรรม 

การใหมีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

  1.2.3. ความตองการความรักและการยอมรับ(need for love and acceptance) 

 เม่ือมีความปลอดภัยในชีวิตและม่ันคงในการงานแลว คนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิด 

ผูกพัน ความตองการเพ่ือน การมีโอกาสเขาสมาคมสังสรรคกับผูอ่ืน ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุม

ใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม 

  1.2.4. ความตองการนับถือตนเองและไดรับการเคารพจากผู อ่ืน (need for self-

esteem) เม่ือความตองการความรักและการยอมรับไดรับการตอบสนองแลว คนเราจะตองการสราง

สถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มีความภูมิใจและสรางความนับถือตนเอง ชื่นชมในความสําเร็จของงานท่ี

ทํา ความรูสึกม่ันใจในตนเองและมีเกียรติ ความตองการเหลานี้เชน ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนท่ีสูง 

งานท่ีทาทาย ไดรับการยกยองจากผูอ่ืน มีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแหงความกาวหนาใน

งานอาชีพ ฯลฯ 
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  1.2.5. ค ว ามต อ ง ก า ร รู แ ล ะ เ ข า ใ จ ตน เ อ ง  ( knowledge and understanding 

needs) ในดานความสามารถ ความสนใจ สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีทําแลวเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและสังคม

อยางแทจริง โดยไมยึดติดกับตําแหนงหนาท่ีในการทํางาน แตทําทุกอยางท่ีเปนความสบายใจของตนเอง

และเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและผูอ่ืน 

  1.2.6. ความตอง เข า ถึงสุนทรียะความดี งามของชีวิต  (need for aesthetics/ 

beauty) มีความสามารถในการมองเห็นสิ่งสวยงามท่ีอยูรอบตัวท่ีคนอ่ืนมองไมเห็น เขาใจอยางแจมแจง

วาตนเองและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออก ทุกสิ่งในโลกนี้ลวนสวยงามและมีคุณคาในตนเอง 

  1.2.7. ความตองเขาถึงศักยภาพแหงตน (self-actualization needs) คือ ตองการจะ

เติมเต็มศักยภาพของตนเอง ตองการความสําเร็จในสิ่งท่ีปรารถนาของตนเอง ความเจริญกาวหนาในการ

พัฒนาทักษะความสามารถใหถึงขีดสุดยอด มีความเปนอิสระในการตัดสินใจและคิดสรางสรรคสิ่งตางๆ 

การกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงาน 

  1.2.8 ความต อง เป นบุ คคล ท่ียอด เยี่ ยม ในการ อุ ทิศตนเ พ่ือมวลมนุษยชาติ  

(transcendence) เปนอัจฉริยะบุคคลท่ีสามารถสรางประโยชนใหกับมนุษยชาติอยางถึงท่ีสุดเทาท่ีจะ

สามารถทําได มีชีวิตอยูเพ่ือผูอ่ืน 

2. ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model - TAM)  

 2.1. Mathieson et al. (2010) รายงานวา การยอมรับเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมเนื่องจากการยอมรับเทคโนโลยีจะกระตุนใหผูบริโภคตอบรับตอเทคโนโลยีเทคโนโลยีท่ีถูก

คิดคนพัฒนาสูตลาดจะได รับการตอบรับข้ึนอยูกับปจจัย 2 ดาน ไดแก ผูคิดคนพัฒนาผลักดันเทคโนโลยี

ออกสูตลาด (Push to Market) เพ่ือเสนอตอผูบริโภคและการยอมรับของผูบริโภคท่ีนําไปสูการใชงาน

เทคโนโลยีนั้น ข้ันตอนในกระบวนทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology Process) เทคโนโลยีประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี้ 

    2.1.1 การรับรู (Awarenessข้ันตอนแรกสูการยอมรับ หรือปฏิเสธนวัตกรรมใหม ท่ีผูใช

จะรับรูวาการมีอยูของนวัตกรรม และรับทราบวาไดเกิดข้ึนแลว แตยังไมทราบลายละเอียดหรือการใช

งานนวัตกรรมนั้นๆ 
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    2.1.2 ความสนใจ (Interest) บุคคลเริ่มสนใจ ศึกษาเก่ียวกับความเปนมาและวิธีใชงาน 

หาขอมูลท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมนั้นเพ่ิมข้ึน โดยตั้งใจและใชกระบวนการคิดมากกวาในข้ันแรก ทําให

ผูใชงานไดรับความรูในนวัตกรรมนั้น ปจจัยดาน คานิยม ความรู บุคลิกภาพ สังคม และประสบการณจะ

เขามามีบทบาทตอการตัดสินใจ 

    2.1.3 การประเมิน (Evaluation) เปนข้ันทบทวนกอนการตัดสินใจ ซ่ึงผูใช 

บริการจะนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาถึงจุดดีจุดเสีย และจะทําการตัดสินใจ โดยบุคคลมักคิดวาการใชสิ่ง

ใหมๆ นั้นเปนการเสี่ยงท่ีไมแนใจ ผลท่ีจะไดรับในข้ันนี้จึงตองการแรงเสริม(Reinforcement) สรางความ

เชื่อม่ันวาสิ่งท่ีไดทดลองใชนั้นมีประสิทธิภาพดี และอาจเกิดการบอกตอ 

    2.1.4 การทดลอง (Trial) บุคคลทดลองใชนวัตกรรมใหม เพ่ือพิสูจนประโยชน และ

ประสิทธิภาพการทํางานและจะทําการหาขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง โดยอาจใชบางสวน หรือท้ังหมดของ

นวัตกรรม และทําการตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ 

    2.1.5 การยอมรับ (Adoption) เปนข้ันสุดทายในกระบวนการยอมรับ เปนข้ันท่ีบุคคล

ยอมรับนวัตกรรมใหม หลังจากไดทดลองปฏิบัติแลว และนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องหลังจากยอมรับ

นวัตกรรมแลว กลุมเปาหมายจะมีการแสวงหาขาวสารเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจยอมรับ ถา

ขาวสารท่ีไดรับภายหลังมีผลวาไมสมควรรับนวัตกรรมนั้น อาจทําใหเกิดพฤติกรรมเลิกยอมรับนวัตกรรม

นั้นไดแตถาไดรับขาวสาร ท่ีดีภายหลังอาจจะกลับมายอมรับใหมไดอีก 

  สรุปไดวา การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง เปนการนําเทคโนโลยีท่ียอมรับมาใชงานซ่ึงกอใหเกิด

ประโยชนแกตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมทัศนคติ และการใชงาน

เทคโนโลยีท่ีงายข้ึน นอกจากนี้การนําเทคโนโลยีมาใชงานทําใหแตละบุคคลมีประสบการณ  ความรู และ

ทักษะในการใชงานเพ่ิมเติม 

3.แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร  

3.1. ศิ ริ ว ร รณ เสรี รั ตน  และคณะ (2538) กล า วว า  ตั ว แปรด านประชากรศาสตร   

(Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญ และสถิติท่ีสามารถนํามาใชชี้วัดประชากร
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ไดจะชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย การพัฒนาขาย/ยอดการใชบริการ โดยปจจัยดานลักษณะ

ประชากรศาสตรท่ีสําคัญ มีดังนี้ เพศ (Sex) เปนตัวแปรหนึ่งท่ีสําคัญ นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาตัว

แปรนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมการ

บริโภค โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจมาจากความเทาเทียมกันทางดานเพศรวมไปถึงเพศทางเลือก 

การท่ีผูหญิงสามารถทํางานไดมากข้ึน นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายยังมีความแตกตางกันในเรื่องของ

ความคิด คานิยม ลักษณะการใชชีวิต และทัศนคติ อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑและการบริการจะ

ตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันได ดังนั้น นักการตลาดจึงสามารถใช

ประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ีแตกตาง การศึกษา อาชีพ และรายได (Education, 

Occupation and Income)เปนตัวแปรสําคัญในการกําหนด เชน การถือเกณฑรายไดอยางเดี่ยว 

กลาวคือรายไดจะเปนตัวชี้วัดความสามารถในการไดมาซ่ึงสินคา อยางไรก็ตามการเลือกซ้ือสินคาท่ี

แทจริงอาจใชเกณฑ รูปแบบการดํารงชีวิต อาชีพ การศึกษา คานิยม และรสนิยม แมวารายไดจะเปนตัว

แปรท่ีใชบอยแตนักการตลาดสวนใหญจะใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถกําหนด

ผลการวิจัยไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน เชน เกณฑรายไดอาจมีความสัมพันธกับ อายุ และอาชีพ ดังนั้น

ปจจัยดานประชากรศาสตรจึงเปนปจจัยท่ีนิยมนํามาใชในการศึกษาในการแบงสวนของตลาดตามกลุม

ผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเพ่ือใชในการวางแผนกําหนดกลยุทธใหกับ

ผูบริโภคและผูใชบริการท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือใหเขาถึงและตรงกับกลุมเปาหมายมาก

ท่ีสุด 

4.แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

4.1. Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง

ตัวแปรหรืเครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความ

พึงพอใจและความตองการของลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 

4 ตัวแปรเทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 ตัว

แปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 
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เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดท่ีสําคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจทางดานการ

บริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ โดยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT 

Analysis และ การวิเคราะห TOWS Matrix 

5.1. การวิเคราะห SWOT คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเปนเครื่องมือในการ

ประเมินสถานการณสําหรับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงชวยใหผูบริหารรู ถึงจุดแข็งและจุดออนจาก

สภาพแวดลอมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบตอ

การประกอบธุรกิจทุกประเภท เพ่ือท่ีจะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

5.2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (TOWS Matrix) การกําหนดกลยุทธจาก

การทําเทคนิควิเคราะห TOWS Matrix เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวแปรในแตละ

ชองของกลยุทธหลักจะทําใหหาการดําเนินกลยุทธมีความชัดเจนและบรรลุเปาหมายไดมากข้ึน  

  5.2.1. กลยุทธ SO หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส ไดแก กลยุทธท่ีองคกรจะใชความ

เขมแข็งภายใน รับประโยชนจากโอกาสจากภายนอกท่ีเปดโอกาสให ซ่ึงทุกองคกรตางก็อยากมีความ

เขมแข็งภายในเพ่ือใหสามารถรับประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและสิ่งแวดลอมภายนอกได 

นอกจากนี้หลายองคกรใชกลยุทธ WO, ST, WT เพ่ือท่ีจะสามารถใชกลยุทธ SO ได หมายความวาเม่ือ

องคกรมีความออนแอภายในก็จะพยายามปรับปรุงใหภายในเขมแข็งและเม่ือองคกรประสบกับสิ่งกีด

ขวางภายนอก ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุงเขาหาโอกาสท่ีเปนคุณประโยชนตอองคกรใหมากท่ีสุด 

6.ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล )Cause and Effect Diagram) 

 แผนผังสาเหตุและเหตุผล ซ่ึงเราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผลในชื่อของ ผังกางปลา (Fish 

Bone Diagram) เนื่องจากหนาตาแผนผังนี้มีลักษณะคลายปลาท่ีเหลือแตกางหรือท่ีหลายๆ คน อาจรูจัก

ในชื่อของแผนผังอชิกาวา (Ishikawa Diagram) และไดรับการพัฒนาในครั้งแรกเม่ือปค.ศ.1943 โดย 

ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยสํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงญ่ีปุน 

)Japanese Industrial Standard : JIS  (ไดนิยามความหมายของผังกางปลา คือ แผนผังท่ีใชแสดง

ความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุท่ีเปนไปไดท่ีจะสงผลกระทบใหเกิดปญหา



 

753 

 

หนึ่งปญหา )วันรัตน จันทกิจ , 2549  (ตามรายละเอียดแผนผังกางปลาจะประกอบดวยสวนตางๆ 

ดังตอไปนี้  

- ปญหาหรือผลลัพธ )Problem or Effect  (ซ่ึงจะแสดงอยูในสวนหัวของปลา  

- สาเหตุ )Causes  (โดยจะสามารถแบงยอยๆ ออกไดอีกเปน  

- ปจจัย )Factors) หรือสาเหตุหลักท่ีจะสงผลกระทบตอปญหา )หัวปลา(  

- สาเหตุรอง สาเหตุยอย 

หลักการเบื้องตนของแผนภูมิกางปลา (fishbone diagram) คือการใสชื่อของปญหาท่ีตองการ

วิเคราะห ลงทางดานขวาสุดหรือซายสุดของแผนภูมิ โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง 

จากนั้นใสชื่อของปญหายอย ซ่ึงเปนสาเหตุของปญหาหลัก 3 - 6 หัวขอ โดยลากเปนเสนกางปลา (sub-

bone) ทํามุมเฉียงจากเสนหลัก เสนกางปลาแตละเสนใหใสชื่อของสิ่งท่ีทําใหเกิดปญหานั้นข้ึนมา ระดับ

ของปญหาสามารถแบงยอยลงไปไดอีก ถาปญหานั้นยังมีสาเหตุท่ีเปนองคประกอบยอยลงไปอีกโดยท่ัวไป

มักจะมีการแบงระดับของสาเหตุยอยลงไปมากท่ีสุด 4-5 ระดับ เม่ือมีขอมูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณแลว จะ

ทําใหมองเห็นภาพขององคประกอบท้ังหมด ท่ีจะเปนสาเหตุ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.กลุมตัวอยาง 

แบงการสัมภาษณเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1.1. สัมภาษณผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสินจํานวน 8 คน 

1.2. สัมภาษณลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสินสาขาบางสะพานจํานวน 20 คน 

2.การเก็บรวบรวมขอมูล  

 วิธีการศึกษาคนควาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการ Mobile banking 

ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน ครั้งนี้ เปนการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดและครบถวนสมบูรณ ผูวิจัย

ไดใชเครื่องมือในการศึกษานี้เปนแบบสอบถามสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือเขาถึงขอมูลแบบ

เฉพาะเจาะจง ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร พนักงาน และลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสินสาขาบาง
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สะพาน แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานจํานวนผูใชบริการ 

Mobile banking ของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากเว็บไซตตางๆ 

3.การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิมาทําการวิเคราะห เพ่ือหาปญหาและสาเหตุของปญหา โดย

มีเครื่องมือท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณผูบริหารและพนักงานของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 

โดยแบงเปน กลุมผูบริหารจํานวน 3 คน และพนักงาน จํานวน 5 คน 

3.1. ประเด็นคําถาม สําหรับพนักงาน 

3.1.1. ดานการบริการ 

3.1.1.1. มีการเชิญชวนและใหคําแนะนําเก่ียวกับ MYMO ใหกับลูกคาท่ีเขา 

มาทําธุรกรรมทุกรายหรือไมอยางไร 

3.1.1.2. มีการใหขอมูลในดานประโยชนหรือขอดีของ MYMO ใหแกลูกคา

ครบถวนหรือไมอยางไร 

   3.1.2. ดานการออกนอกสถานท่ี 

3.1.2.1. มีการออกนอกสถานท่ีเพ่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับ MYMO ใหกับ

ลูกคาอยางสมํ่าเสมอหรือไมอยางไร 

3.1.2.2. มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีใหบริการท่ีหลากหลาย เพ่ือนําเสนอบริการ

กับลูกคากลุมใหม หรือไมอยางไร 

3.2. ประเด็นคําถาม สําหรับผูบริหาร 

3.2.1. ดานการใหคําแนะนํา 

3.2.1.1. มีการใหความรู เ ก่ียวกับ MYMO แกพนักงานอยางถูกตอง และ

ครบถวนหรือไมอยางไร 

3.2.1.2. มีการติดตอหนวยงานหรือแนะนําสถานท่ีในการออกใหบริการนอก

สถานท่ีแกพนักงาน หรือไมอยางไร 

 3.2.2. ดานการติดตาม และประเมินผล 

3.2.2.1. มีการติดตามผลงานของพนักงานวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

หรือไมอยางไร 
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3.2.2.2. ทานคิดวาการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานท่ีทําผลงานไดตาม

เปาหมาย มีความสําคัญ หรือไมอยางไร 

การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จํานวน 

20คน โดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

3.3. สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลเปนคําถามปลายปด (Close ended Question) คือ เพศ 

     อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และการศึกษา 

3.4. ส ว น ท่ี  2 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ ด า น ก า ร ใ ช บ ริ ก า ร  Mobile Banking (MYMO)  

  3.4.1. ดานผลิตภัณฑและบริการ   

3.4.1.1. ทานเคยทราบหรือไดรับขอมูลท่ีเก่ียวกับ MYMO จากชองทางใด 

3.4.1.2. ทานทราบถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชบริการ MYMO หรือไม

อยางไร  

3.4.2. ดานความสะดวกในการใชบริการ MYMO 

3.4.2.1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับความสะดวกในการใชบริการ 

MYMO ผานโทรศัพท Smartphone ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

3.4.2.2. ทานคิดวารูปแบบแอพพลิเคชั่น (User Interface) มีความงายตอการ

ใชงานมากนอยเพียงใด 

3.4.2.3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับ การแจงเตือนความเคลื่อนไหว

ของบัญชีผาน MYMO ซ่ึงตองมี การเชื่อมตออินเทอรเน็ต  

3.4.3. ดานความเชื่อม่ันในเทคโนโลยีระบบความปลอดภัย  

3.4.3.1. โทรศัพท หรือ อินเทอรเน็ต เปนอุปสรรคตอการใชบริการ MYMO 

หรือไม 

3.4.3.2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผาน MYMO 

3.4.3.3. ทานคิดวาการทําธุรกรรมผาน MYMO มีความถูกตองแมนยํามาก

นอยเพียงใด 

3.4.4. ดานพนักงานผูใหบริการ   

3.4.4.1. ทานคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการใหคําแนะนํา และความรวดเร็วใน

การใหบริการของพนักงาน 
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3.4.4.2. ทานคิดวาความหลากหลายของชองทางในการสอบถามรายละเอียด

เก่ียวกับการใชบริการ MYMO ผานการสอบถามจากพนักงานประจําสาขา 

ติดตอพนักงาน Call Center หรือดูรายละเอียดในเว็บไซตของธนาคาร มี

ความสะดวกมากนอยเพียงใด 

สรุปผลการวิจัย 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 18 64 

อายุ  50 ปข้ึนไป 11 39 

ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี   17 61 

อาชีพ เกษตรกร   9 32 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 11,000-20,222บาท 10 36 

ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 18 คน และเพศชาย จํานวน 10 คน สวน

ใหญมีอายุ 50 ปข้ึนไป 11 คน รองลงมามีอายุ 31- 40 ป 7 คน อายุ 41-50 จํานวน 5 คน อายุต่ํากวา 

30 ป 5 คน สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  17 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา  11 คน สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร  9 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 คน คาขาย 5 คน 

พนักงานบริษัท 4 คน นักเรียน 2 คน สวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน 11,000-20,000 บาท จํานวน  10 

คน รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 6 คน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 21,000-30,000 บาท จํานวน 

2 คน และไมมีรายได จํานวน 2 คน 

จํานวนผูใชบริการ Mobile banking ต่ํากวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด จํานวน

(คน) 
รอยละ 

 

ดานผูบริหาร 

1. ไมมีการติดตอหนวงงาน 2 66.67 

2. ไมแนะนําสถานท่ีในการออกใหบริการนอกสถานท่ี 3 100 
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3. ไมมีการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน 2 66.67 

ดานพนักงาน 

1. ไมเปลี่ยนแปลงสถานท่ีใหบริการและประชาสัมพันธ 5 100 

2. การออกใหบริการนอกสถานท่ีไมสมํ่าเสมอ 5 100 

3. ใหขอมูลและแนะนําเก่ียวกับ MYMO ไมทุกราย 3 60 

        การศึกษาจากการเก็บรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานพบวา การออก

ประชาสัมพันธใหบริการนอกสถานท่ียังขาดการเขาถึงสถานท่ีบริการใหมและหลากหลาย จึงทําใหไมมี

กลุมลูกคารายใหมขาดโอกาสในการนําเสนอบริการและผลิตภัณฑกับลูกคากลุมใหม 

จํานวนผูใชบริการ Mobile banking ต่ํากวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด จํานวน

(คน) 
รอยละ 

 

ดานผูใชบริการ 

1. ไมทราบขอมูลเก่ียวกับ Mobile banking 4 20 

2. ผูสูงวัยไมมีโทรศัพท smart phone 7 35 

3. โทรศัพทไมมีอินเทอรเน็ต 6 30 

4.  ไม เชื่อ ม่ันในระบบรักษาความปลอดภัยด านธุรกรรมการเ งินผ าน

โทรศัพทมือถือ 
3 15 
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การสัมภาษณผูใชบริการพบวาสวนใหญเปนผูสูงวัยไมมีโทรศัพท smart phone โทรศัพทไมมี

อินเทอรเน็ต ไมทราบขอมูลเก่ียวกับ Mobile banking อีกท้ังยังไมเชื่อม่ันในระบบรักษาความปลอดภัย

ดานธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือ  

  

 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา 3 แนวทาง 

1.มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีในการประชาสัมพันธและใหบริการ เพ่ือใหไดลูกคากลุมใหมๆควรให

ความสําคัญในการเขาถึงกลุมเปาหมายทุกชองทาง ไมวาจะเปนการออประชาสัมพันธและใหบริการ 

ลูกคาในชุมชนหมูบาน โรงเรียน โรงงาน บริษัทตางๆ เพ่ือใหผูบริโภคไดเขาถึงบริการไดงายและตัดสินใจ

ใชบริการ Mobile Banking (MYMO) 

ทางเลือกท่ี 1 งบประมาณ  คาใชจายในการเดินทาง 800 บาท 

2.จัดทําปายแนะนําการใชบริการและความรูเก่ียวกับระบบความปลอดภัยของ MYMO ติดไว 

ณ หองประชุมของหมูบาน และใหความรูแกผูใชบริการ เรื่องการใชบริการ MYMO  เชน การเขาใชงาน

ไมจําเปนตองใชอินเตอรเน็ตจากเครือขายมือถือในการเขาใชงานเพียงอยางเดียว  

แตยังสามารถเชื่อมตอ WIFI ในการเขาใชบริการ MYMO ไดอีกดวย 

ทางเลือกท่ี 2 งบประมาณ  คาปายไวนิล 1,000 บาท 
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3. มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตในอินเตอรเน็ตเพ่ือให บริการ 

MYMO เปนท่ีรูจักมากข้ึน อีกท้ังมีการสงเสริมการขาย เพ่ิมรูปแบบใหลูกคาเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

การใชงานผาน Mobile Banking เชน การสะสมแตมเม่ือใชชองทางการชําระเงินผานระบบ Mobile 

banking ไวใชแลกของรางวัลหรือสวนลดตาง ๆ ก็จะชวยเพ่ิมฐานลูกคา Mobile banking ใหมากยิ่งข้ึน 

ทางเลือกท่ี 3 งบประมาน  คาใชจายในการการโฆษณาประชาสัมพันธ 4,000 บาท 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาจํานวนผูใชบริการ Mobile banking ธนาคารออมสินสาขา

บางสะพาน ต่ํากวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดเกิดจาสาเหตุดังนี้ 

ดานผูใหบริการ พบวา การออกประชาสัมพันธใหบริการนอกสถานท่ียังขาดการเขาถึงสถานท่ี

บริการใหมและหลากหลาย จึงทําใหไมมีกลุมลูกคารายใหม ขาดโอกาสในการนําเสนอบริการและ

ผลิตภัณฑกับลูกคากลุมใหม  

ดานผูใชบริการ พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนผูสูงวัย ไมรูจัก Mobile banking โทรศัพทไมมี

บริการอินเทอรเน็ต ไมมีความเขาใจเทคโนโลยี อีกท้ังยังไมมีความเชื่อม่ันในระบบรักษาความปลอดภัย

ดานธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือ แนวทางในการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการ Mobile banking ของ

ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 

แนวทางการแกไข ใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีในการ

ประชาสัมพันธและใหบริการ เพ่ือใหไดลูกคากลุมใหมๆควรมีการใหความสําคัญในการเขาถึง

กลุมเปาหมายทุกชองทาง ไมวาจะเปนการออกประชาสัมพันธและใหบริการ ลูกคาในชุมชนหมูบาน 

โรงเรียน โรงงาน บริษัทตางๆ เพ่ือใหผูบริโภคไดเขาถึงบริการไดงายและตัดสินใจใชบริการ Mobile 

Banking (MYMO) ทําใหมีฐานลูกคากลุมใหมเพ่ิมมากข้ึนและกลยุทธดานการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี โดยจัดทําปายไวนิลแนะนําการใชบริการและใหความรูเก่ียวกับระบบความปลอดภัยของ 

MYMO ไปติดไวท่ีจุดกระจายสัญญาณ WIFI ฟรีหรือหองประชุมของหมูบานตางๆและใหความรูแก

ผูใชบริการ เรื่องการใชบริการ mobile banking (MYMO) ของธนาคารออมสิน ไมจําเปนตองใช

อินเทอรเน็ตจากเครือขายมือถือในการเขาใชงานเพียงอยางเดียว ยังสามารถเชื่อมตอ WIFI ในการเขาใช

บริการ mobile banking (MYMO) ไดอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 

1. ธนาคารควรสรางทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณตราสินคาใหกับผูใชบริการ ซ่ึงเปนสาเหตุของความชอบ

ตราสินคาของผูมาใชบริการไดดวยการสรางประสบการณท่ีดีจากการเขามาใชบริการหรือการรับรู

เก่ียวกับคุณภาพของตราสินคา ซ่ึงจะสามารถชวยเพ่ิม ความพึงพอใจของผูมาใชบริการอันจะสงผลให

การตัดสินใจใชบริการเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย 

2. ธนาคารควรผลิตสื่อสารทางการตลาดอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการปองกันไมใหผูมาใชบริการเกิดความ

เคยชิน และผูมาใชบริการยังสามารถรับรูขอมูลขาวสารตลอดเวลา ซ่ึงจะสามารถชวยเพ่ิม ใหผูมาใช

บริการสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคารผานการสื่อสารการตลาด อันจะสงผล

ใหการตัดสินใจบริโภคเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย 

3. ธนาคารควรตอบสนองความตองการใหสอดคลองกับการตัดสินใจของผูใชบริการในดานผลิตภัณฑควร

มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหสามารถรองรับระบบปฏิบัติการาหลากหลายมากข้ึน ลูกคาสามารถเปดบัญชี

เงินฝากออนไลนสามารถเรียกดูใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตยอนหลัง ตรวจสอบยอดท่ีตองชําระ เช็ค

วงเงิน คะแนนสะสม คงเหลือ บริการแบงจายรายเดือนรวมถึงบริการแลกคะแนน สามารถดูรายการ

ธุรกรรมยอนหลังและตั้งเวลาการทําธุรกรรมลวงหนา สามารถตั้งรหัสผานและรหัสลับท่ีธุรกรรมใหมได

เอง สามารถเขาใชแอปพลิเคชั่นดวยการสแกนใบหนา อีกท้ังมีบริการการคนหาสาขาและตูATMบริเวณ

ใกลเคียงไดอีกดวย 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) สาเหตุของการลดลงของยอด

จําหนายสลากออมสินพิเศษ 2) การรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษ และ 3) แนวทางการเพ่ิมยอด

จําหนายสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางคือลูกคาธนาคารออมสิน จํานวน 200 คน ผูบริหารและ

พนักงานธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย จํานวน 5 คน วิเคราะหดวยคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวยสถิติคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) และสถิติคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) สาเหตุของการลดลงของยอด

จําหนายสลากออมสินพิเศษ คือ กลุมตัวอยางเลือกการออมดวยสลากออมทรัพย ธ.ก.ส. และสลากออม

ทรัพย ธ.อ.ส. มากกวาสลากออมสินพิเศษ 2) กลุมตัวอยางรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษโดยรวมอยู

ในระดับนอย และ 3) แนวทางการเพ่ิมยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษ สาขาแมลานอย ไดแก (1) สราง

แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือดวยแคมเปญแจกรถ (2) สรางความสัมพันธดวยโครงการเพ่ือผูสูงวัยในการ

พัฒนาอาชีพ และ (3) การตลาดเชิงรุกเพ่ือหาลูกคากลุมใหมของธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย 
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Abstract 

This is a survey research for studying the Special GSB lottery in GSB Mae La Noi 

branch and this branch’s customers. The objectives of the studying are 1) The cause of 

the decreasing in sales 2) The customer value recognition level of the product value and 

3) Process to increase sales. The group of samples are from GSB Mae La Noi Branch by 

using 205 questionnaires to ask 200 customers and 5 GSB Mae La Noi officers. All 

collected data were analyzed by using statistic tools which are the frequency, percentage, 

mean, standard deviation One-way analysis of variance (ANOVA) and t-test statistics. The 

result are 1) The cause of the decreasing in sales is the customer prefer to buy the  BAAC 

and the GHB lottery and invest in the other kind of financial products such as life 

insurance, stocks,  government bond and gold rather than the Special GSB lottery 2) The 

customer value recognition level of the product value is low. Most of the sample answers 

do not know the product value.3) There are 3 processes to increase sales by (1) adding 

raffle campaign for the special prize such as car or gold, (2) build a relationship between 

GSB officers and the elderly customer by creating elderly project and (3) Doing proactive 

marketing to reach new market target.  

 

Keywords :  Special GSB lottery, Value recognition, Consumer behavior 

 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยตกต่ําลง เชน ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยอยู

ระหวาง 0.13 -2.25 ตอป ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน อยูระหวาง 0.65-1.50 ตอป ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจาํ 6 เดือนอยูระหวาง 0.65-1.65 ตอป ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนอยูระหวาง 0.75-1.75 ตอ

ป และดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 24 เดือน อยูระหวาง 1.45-1.80 ตอป (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562)  

ดวยเหตุนี้ สถาบันการเงินจึงมีผลิตภัณฑสงเสริมการออมท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาบัญชีเงินฝาก เชน สลาก

ออมทรัพยทวีสินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) และสลากออมทรัพยทวีสินของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) หุน ทองคํา อสังหาริมทรัพย ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล และกอง
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ทุกตางๆ เปนตน ซ่ึงสงผลกระทบตอยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมลา

นอย ท่ีลดลงอยางตอเนื่อง สงผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาตามการประเมิน KPI 

(ธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย, 2562) ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปญหาการลดลง

ของยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษ และแนวทางเพ่ิมยอดการจําหนายสลากออมสินพิเศษใหกับสาขา

แมลานอย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุของการลดลงของยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษ 3 ป ของธนาคารออม

สิน สาขาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน   

2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษ 3 ป ของลูกคา

ธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  

3) เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษ 3 ป ของธนาคารออมสิน สาขา

แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดการรับรูของผูบริโภค 

 Sweeny และ Soutar (2001) ไดอธิบายวาถึงแนวคิดการรับรูคุณคาท้ัง 4 ดานไวดังนี้  

 1.1 การรับรูคุณคาดานราคา (Perceived Price) คือการรับรูท่ีวัดผลประโยชนดวยตัว

เงิน ซ่ึงคุณคาท่ีรับรูดานราคาเปรียบเสมือนตัวแทนของคุณภาพและบริการท่ีผูบริโภครับรูได และมี

อิทธิพลทางบวกตอความไวเนื้อเชื่อใจและมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 

  1.2 การรับรูคุณคาดานคุณภาพ (Perceived Quality) คือการสงมอบสินคาหรือบริการ

ท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับความคาดหวังของผูใชบริการ คุณคาท่ีรับรูในเชิงบวกจะมีผลตอความพึง

พอใจ ความไวเนื้อเชื่อใจ และความจงรักภักดีของผูบริโภคตอตราสินคา 

  1.3 การรับรูคุณคาดานสังคม  (Perceived Social) เปนจินตนาการของผูบริโภคท่ี

เก่ียวกับผูผลิต เชน ภาพลักษณของผูผลิตและคุณคาของสินคา ผูบริโภคจะเห็นคุณคาของตราสินคา

มากกวาราคา 
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 1.4 การรับรูคุณคาดานอารมณ  (Perceived Emotional) เปนความรูสึกของผูบริโภค

หลังจากท่ีไดรับสินคาและบริการ ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลของผูบริโภคท่ีไมมีเครื่องมือวัด ข้ึนอยูกับแต

ละสถานการณ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค   

 การศึกษาลักษณะของพฤติกรรมผูบริโภคสามารถศึกษาไดโดยอาศัยการตั้งคําถาม 7 ขอ 

หรือ Seven O’s ( 7O’s) ทําใหทราบถึงลักษณะของผูบริโภค ดังนี้ (ฉัตรพร เสมอใจ, 2556)  

 2.1 ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target  market?) ในตลาดมีผูบริโภคอยู

มากมาย แตไมใชท้ังหมดท่ีจะเปนลูกคาเปาหมายของธุรกิจ ดังนั้น จึงตองหาวาใครมีแนวโนมท่ีจะเปน

ลูกคา และลูกคามีลักษณะอยางไร (Occupants) ซ่ึงคนกลุมนี้จะเปนกลุมเปาหมาย (Target Group) ท่ี

แทจริงของผลิตภัณฑ     

 2.2 ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) เพ่ือทราบถึงความตองการท่ีแทจริงท่ี

ลูกคาตองการจากผลิตภัณฑ  (Objects) เชน ลูกคาเลือกการออมดวยรูปแบบใด  การออมแตละรูปแบบ

มีลักษณะอยางไร และออมดวยการเลือกสลาดิจิตอลหรือไม อยางไร เปนตน 

  2.3 ทําไมจึง ซ้ือ (Why does the market buy?)  เปนการพิจารถึงเหตุผลท่ีแทจริง 

(Objectives) ในการตัดสินใจซ้ือของลูกคา เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและรักษาลักษณะและ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑในสวนท่ีสามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือได   

 2.4 ใครมีสวนรวมในการรวมซ้ือ (Who participates in the buying?) ซ่ึงอาจมีบุคคลอ่ืน

ท่ีมีสวนรวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  (Organization)  เพราะผูซ้ือหรือผูใชอาจไมมีความรู

เก่ียวกับสินคามากนัก จึงตองอาศัยผูรูหรือกลุมของผูซ้ือเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 2.5 ซ้ือเม่ือใด (When does the market  buy?) เปนการพิจารณาเพ่ือทราบถึงโอกาสใน

การซ้ือของลูกคา (Occasions) เพ่ือเตรียมรับมือในการผลิตใหเพียงพอ และเตรียมแผนการสงเสริม

การตลาดในชวงเวลาท่ีเหมาะสม   

 2.6 ซ้ือท่ีไหน (Where does the market  buy?) เพ่ือทราบแหลงท่ีลูกคาสะดวกท่ีจะซ้ือ  

(Outlets) เพ่ือการบริหารชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม เชน ลูกคาท่ีเลือก

การออมในรูปแบบกองทุนรวม หุน ตราสารหนี้ สลากออมสิน สลากออมทรัพย และสลากดิจิตอล ฯลฯ  

ลูกคาตัดสินใจซ้ือจากชองทางใด    
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 2.7 ซ้ืออยางไร (How does the market  buy?) เพ่ือทราบถึงการบริหารการซ้ือของลูกคา   

(Operations) คนหาขอมูลเก่ียวกับการเลือกรูปแบบการออมอยางไร หาขอมูลเก่ียวกับการออมจากท่ี

ไหนบาง และตัดสินใจเก่ียวกับสลากดิจิตอลอยางไร   

  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 มาลัยพร จามนอยพรม (2561)  ไดศึกษาเรื่อง การเพ่ิมยอดผูใชบริการ Application ธ.ก.ส. A-

Mobile ธ.ก.ส. สาขานายูง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหาและสาเหตุท่ีมีผูใชบริการธุรกรรมทาง

การเงิน ผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ธ.ก.ส. ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.) สาขานายูง ท่ีมีปริมาณนอย และเพ่ือหาวิธีการแกไขและหาแนวทางสงเสริมใหมีผูใชบริการเพ่ิม 

มากข้ึน โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจของผูใชบริการ ผลการวิจัย พบวา การรับรูถึงประโยชนและคุณคาท่ีจะไดรับจากการใช บริการ

ทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile  ของลูกคามีไมเพียงพอมีผลตอการยอมรับ ทัศนคติ

และแรงจูงใจของลูกคา แสดงใหเห็นวา หากลูกคาไดรับรูถึงประโยชนและคุณคาท่ีจะไดรับจากการใช

บริการ จะทําใหมีขอมูลเพียงพอ สามารถสรางแรงจูงใจและนําไปสูพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile  ของลูกคา ธ.ก.ส.สาขานายูง นอกจากนี้ยังมี

งานวิจัยของ ศุทธวิชญ นารากุล (2561) ไดศึกษาเรื่องความแตกตางของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ

สลากออมสินและสลากออมทรัพย ธ.ก.ส. ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาความแตกตางของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินและสลากออมทรัพย  ธ.ก.ส. ของ

ผูบริโภคในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 คน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร 

และสถิติคาที (t-test) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสลาก คือ 

ราคาสลากท่ีตองการเลือกซ้ือ สวนปจจัยท่ีมีความแตกตางในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลาก คือ การไดรับ

รางวัลธนาคารดีเดน ขอเสนอแนะจากการวิจัย ธนาคารออมสินควรเพ่ิมการประชาสัมพันธผานชองทาง

ตางๆ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรมีการจําหนายผลิตภัณฑสลาก

ตลอดเวลา และงานวิจัยของ วิไลพร ทัดเทียม (2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมใน

รูปแบบสลากออมสินพิเศษ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน 
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สาขาสํานักพหลโยธิน โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมี

ความสําคัญมากท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษคือภาพลักษณของธนาคารออมสิน ปจจัยท่ีมี

ความสําคัญระดับมาก ไดแก โอกาสในการถูกรางวัล ราคาตอหนวยท่ีเหมาะสม พนักงานใหคําแนะนําแก

ลูกคา การโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย อัตราผลตอบแทนท่ีมีความคุมคา และสามารถไถ

ถอนคืนกอนครบกําหนด  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางสําหรับเก็บขอมูล แบงเปน 2 กลุมคือ (1) กลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาท่ีเปดบัญชีเพ่ือ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย จํานวน 200 คน และ (2) กลุมตัวอยาง

สําหรับสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการจําหนายสลากพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมลา

นอย ไดแก ผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย จํานวน 5 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

  1. ขอมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามปญหายอดจําหนายสลากออมสินพิเศษท่ี

ลดลง ธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ไดแก ขอมูลท่ัวไป ขอมูลการทําธุรกรรม

เก่ียวกับการซ้ือสลากออมสินพิเศษ และการรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน 

สาขาแมลานอย  

 2. ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลจากรายงานทางการเงินของธนาคารออมสิน เชน ยอดเงินฝากสลาก

ออมสินของธนาคารออมสิน ตั้งแตป 2554 - 2561 ขอมูลเงินฝากในรูปแบบของสลากออมทรัพยใน

ตลาดการเงินออม ขอมูลท่ีไดจากเอกสารงานวิจัย และขอมูลท่ีมีการเผยแพรในระบบอินเทอรเน็ต  

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือใชในการวิจัยสรางข้ึนตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย คือ แบบสอบถาม

การทําธุรกรรมเก่ียวกับการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ลักษณะของคําถามจะมีคําตอบหลายตัวเลือกและเปน

แบบสอบถามคําถามปลายปด (Close - Ended Response Question) และการรับรูคุณคาของสลาก

ออมสินพิเศษ โดยใชมาตรวัดสวนประมาณคา (Likert Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ

ความคิดเห็นของผูบริหารและพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย ซ่ึงเปนขอคําถามปลายเปด 

(Open - Ended Response Question) 
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การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และวิเคราะหการทําธุรกรรมเก่ียวกับการซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแก คาความถ่ี และคา

รอยละ การวิเคราะหการรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน วิเคราะหดวย

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชสถิติคาที (t-test) และการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)   

 การวิเคราะหการรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดสวนประมาณ

คา (Likert Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด, 4 คะแนน หมายถึง มาก, 3 

คะแนน หมายถึง ปานกลาง, 2 คะแนน หมายถึง นอย และ 1 คะแนน หมายถึง นอยท่ีสุด โดยมีกําหนด

เกณฑการวัดระดับการรับรูคุณคาตามวิธีของออสกูด (Osgood & et all, 1957) ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.50-

5.00 หมายถึง มากท่ีสุด, คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มาก, คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นอย, และคาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. สาเหตุของการลดลงของยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมลา

นอย จังหวัดแมฮองสอน เนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจกับวิธีการออมในรูปแบบอ่ืนๆ 

มากกวาการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ไดแก การซ้ือสลากออมทรัพยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ (ธ.ก.ส.) สลากออมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) หุน ประกันชีวิต พันธบัตร

รัฐบาล และทองคํา เพราะเห็นวามีผลตอบแทนท่ีนาสนใจ และมีความม่ันคงเพราะรัฐบาลเปนประกัน 

นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องสลากดิจิตอลซ่ึงเปนผลิตภัณฑการออมรูปแบบใหมของธนาคารออมสิน ซ่ึง

สรางความสนใจใหกับลูกคาของธนาคารออมสินและตัดสินใจซ้ือสลากดิจิตอลแทนการซ้ือสลากออมสิน

พิเศษ จึงสงผลกระทบตอยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย    

2. การรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษ ดานคุณภาพและดานราคาอยูในระดับปานกลาง 

สวนรับรูคุณคาดานสังคม และดานอารมณอยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามยังไม

เขาใจถึงคุณคาของสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน เชน มูลคาเงินออมของสลากออมสินพิเศษ 

ในอนาคตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การไดรับการยกเวนการเสียภาษีบุคคลธรรมดา สามารถนําไปใชเปนหักประกัน

เงินกูได มีความเสี่ยงนอย และมีโอกาสไดลุนรางวัล เปนตน ดังนั้น ผูบริหารและพนักงานของธนาคาร
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ออมสินควรใหความรูและสิทธิประโยชนเก่ียวกับสลากออมสินพิเศษแกลูกคาของธนาคารออมสิน สาขา

แมลานอย   

 3. แนวทางแกไขปญหาของผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย 1) เพ่ิม

โปรโมชั่นของสลากออมสินพิเศษใหมากข้ึน 2) เพ่ิมรางวัลพิเศษท่ีนาสนใจ เชน แจกของ ลุนทอง  3) 

อํานวยความสะดวกใหแกลูกคาเดิม 4) ประชาสัมพันธใหมากข้ึนเพ่ือหาลูกคากลุมใหมท่ียังไมเคยซ้ือ

สลากมากอนตามหนวยงาน หางราน บริษัท เปนตน สําหรับแผนการตลาดท่ีควรนํามาใชประโยชนกับ

สลากออมสินพิเศษ คือ เนนการขายแบบเฉพาะกลุมลูกคาเดิม เพ่ือรักษากลุมลูกคานี้ไวซ้ือตอไปหรือซ้ือ

เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ควรเพ่ิมรางวัลพิเศษ และของรางวัลเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา ตลอดจนเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธในสื่อตางๆ ใหมากข้ึน 

  

อภิปรายผลการวิจัย 

 วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาสาเหตุของการลดลงของยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกการออมในรูปแบบของการซ้ือสลากออมทรัพย

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) สลากออมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) 

หุน ประกันชีวิต พันธบัตรรัฐบาล และทองคํามากกวาการออมดวยสลากออมสินพิเศษ เนื่องจากรูปแบบ

การออมดังกลาวโอกาสไดลุนเงินรางวัลไดมากกวา มีมูลคาเพ่ิมในอนาคต มีผลตอบแทนท่ีนาสนใจ แสดง

ใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรับเปนสําคัญ จึงนําไปสูการตัดสินใจเลือก

รูปแบบการออมท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ Sweeny และ Soutar (2001) ท่ี

อธิบายไววา ผลประโยชนจากผลิตภัณฑจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชบริการ และนําไปสู

ความไวเนื้อเชื่อใจและมีอิทธิพลตอความพึงพอใจตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑหรือเลือกใชบริการนั้นๆ   

วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษของ

ลูกคาธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

  ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณคาของสลากออมสินพิเศษ ดานคุณภาพและดานราคาอยูใน

ระดับปานกลาง สวนรับรูคุณคาดานสังคม และดานอารมณอยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวาผูตอบ

แบบสอบถามยังไมเขาใจถึงคุณคาของสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน เชน มูลคาเงินออมของ

สลากออมสินพิเศษ ในอนาคตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การไดรับการยกเวนการเสียภาษีบุคคลธรรมดา สามารถ

นําไปใชเปนหักประกันเงินกูได มีความเสี่ยงนอย  และมีโอกาสไดลุนรางวัล เปนตน สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ มาลัยพร จามนอยพรม (2561)  ไดศึกษาเรื่อง การเพ่ิมยอดผูใชบริการ Application ธ.ก.ส. 

A-Mobile ธ.ก.ส. สาขานายูง ผลการวิจัย พบวา การรับรูถึงประโยชนและคุณคาท่ีจะไดรับจากการใช 

บริการทางการเงินผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile  ของลูกคามีไมเพียงพอมีผลตอการยอมรับ 

ทัศนคติและแรงจูงใจของลูกคา ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจของผูใชบริการ แสดงใหเห็นวา 

หากลูกคาไดรับรูถึงประโยชนและคุณคาท่ีจะไดรับจากผลิตภัณฑหรือการใชบริการจะทําใหมีขอมูล

เพียงพอ สามารถสรางแรงจูงใจและนําไปสูการตัดสินใจใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลพร 

ทัดเทียม (2558)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ กรณีศึกษา 

ธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณของธนาคารออมสินมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษมากท่ีสุด งานวิจัยของ อภิษฐา เดชะกุลกําจร  (2558) ไดศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย 

ผลการวิจัยพบวา ลูกคาซ้ือสลากออมสินพิเศษเพ่ือจะลุนรางวัล และงานวิจัยของ ศุทธวิชญ นารากุล 

(2561) ไดศึกษาเรื่องความแตกตางของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินและสลากออมทรัพย ธ.

ก.ส. ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสลาก ไดแก การไดรับรางวัลธนาคารดีเดน และราคาของสลาก    

วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม

สิน สาขาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการเพ่ิมยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขา

แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

คุณคาของสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางในแนวทางการเพ่ิมยอด

จําหนายในอนาคต ผูวิจัยจึงไดนําเสนอ 3 แนวทาง ดังตอไปนี้ 

  แนวทางท่ี 1  กลยุทธการเพ่ิมยอดขายดวยการเพ่ิมโอกาสในการถูกรางวัลใหมาก เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงแนวทางนี้จะชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหกับผูท่ีสนใจโดยการเพ่ิมรางวัลดวยการ

แจกรถยนตนอกเหนือจากเงินรางวัลตามปกติ งบประมาณในการแจกรางวัลประเภทรถยนต 15 ลาน

บาท ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธนี้ คือ ธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย สามารถเพ่ิมยอดการ

จําหนายสลากออมสินพิเศษ 3 ป ไดตามเปาท่ีกําหนดไว คือ 15 ลานบาท  

แนวทางท่ี 2 กลยุทธการสรางความพันธระหวางธนาคารออมสินกับลูกคาธนาคารออมสิน สาขา

แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยมีโครงการเพ่ือผูสูงวัยในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมการออกกําลังกาย 

และการเขารวมกิจกรรมของแตละชุมชน และสงเสริมการออมเงิน  ซ่ึงจะเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแนะนํา
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สลากออมสินพิเศษพรอม ๆ กับสรางความม่ันใจใหกับลูกคาเดิมและลูกคาใหมของธนาคารออมสิน สาขา

แมลานอย  งบประมาณท่ีใชสําหรับการจัดทําแผนในดําเนินโครงการเพ่ือผูสูงวัยของธนาคารออมสิน 

สาขาแมลานอย คิดเปนมูลคา 200,000 บาท ดัชนีชี้วัดคือ  มีผูสูงวัยท่ีเขารวมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง 

และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

 แนวทางท่ี 3 กลยุทธการตลาดเชิงรุก  เปนกลยุทธท่ีกระตุนยอดขายสลากออมสินพิเศษดวยการ

วิธีการสงเสริมการขายในโครงการ “ออมสุขกับออมสิน” คือ การแจกคูปองลุนทองคําเม่ือลูกคาซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษทุก 10,000 บาท นอกเหนือจากกิจกรรมสงเสริมการขายแลว ควรหาลูกคากลุมใหมท่ียังไม

เคยซ้ือสลากมากอน เชน หนวยงานราชการ หางราน และบริษัทตางๆ ในพ้ืนท่ีของจังหวัดแมฮองสอน  

โดยเฉพาะขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงจากการวิจัยพบวาเปนกลุม

ลูกคาท่ีตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษมากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานกลยุทธ

เชิงรุกก็คือ ผูบริหารและพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย ตองเริ่มตนปฏิบัติในทันที โดย

การวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนากอนการกําหนดงวดการจําหนายสลากออมสินพิเศษในงวดตอไป  

งบประมาณท่ีใชสําหรับกลยุทธการตลาดเชิงรุก 42,540 บาท ดัชนีชี้วัดสําหรับกลยุทธเชิงรุกคือ ธนาคาร

ออมสิน สาขาแมลานอย มีลูกคาใหมเพ่ิมข้ึนจากป 2561 รอยละ 70.00 

 

ขอเสนอแนะ 

  1. แนวทางการแกไขปญหายอดจําหนายสลากออมสินพิเศษท่ีลดลงของธนาคารออมสิน  สาขา

แมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน จะสําเร็จตามเปาหมายในป 2563 คือ สามารถเพ่ิมยอดการจําหนาย

สลากออมสินพิเศษ จํานวน 15 ลานบาท  ดวยความมุงม่ันของผูบริหารและพนักงานของธนาคารออมสิน 

สาขาแมลานอย   

  2. การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหายอดจําหนายสลากออมสินพิเศษท่ีลดลง ผูบริหารตอง

มอบหมายนโยบายท่ีชัดเจน และสนับสนุนพรอมท้ังอํานวยความสะดวกเพ่ือใหพนักงานไดลงปฏิบัติงาน

ในทันที  มีแผนและข้ันตอนปฏิบัติงานใหชัดเจน  มีการกําหนดระยะเวลาเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จ

ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว และติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงาน

และแกไขปญหาไดทันทวงทีในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึน 

 3. พนักงานของธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย ควรใหความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนในการ

ครอบครองสลากออมสินพิเศษจนครบ 3 ป เชน การยกเวนการเสียภาษีบุคคลธรรมดา มีความเสี่ยงนอย 
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มีโอกาสไดลุนรางวัลสูงสุด 10 ลานบาท และไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคาเม่ือครอบครองสลากจนครบอายุ 

เปนตน เพ่ือใหสรางความม่ันใจและกระตุนการตัดสินใจซ้ือของลูกคา  

  4. พนักงานของธนาคารออมสิน สาขาแมลานอย ควรมีอธิบายขอมูลใหลูกคาไดมีความรู ความ

เขาใจ หรือจัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหลูกคาทราบเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีหักในกรณีถอนสลากกอน

อายุครบกําหนด ซ่ึงมีลูกคาจะไดรับอัตราดอกเบี้ยตามสัดสวนของระยะเวลาในการถือครองสลากออมสิน 

และไดรับเงินตนคืนอยางครบถวน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปญหายอดจําหนายสลากออมสินพิเศษท่ีลดลงธนาคารออมสิน 

สาขาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เทานั้น จึงทําใหไดขอมูลเพียงดานเดียว เพราะในแตละสาขาของ

ธนาคารออมสินอาจจะมีปญหายอดจําหนายสลากออมสินพิเศษท่ีลดลงเชนเดียวกัน ดังนั้น ในการวิจัย 

ครั้งตอไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางและครอบคลุมสาขาอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดวิเคราะห

ถึงสาเหตุท่ีแทจริงของยอดจําหนายสลากออมสินพิเศษแตละสาขาไดอยางถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึน  

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง

และพัฒนาสลากออมสินพิเศษใหมีความนาสนใจท่ีลูกคาจะเลือกรูปแบบการออมมากยิ่งข้ึน    

  3. ควรศึกษาเปรียบระหวางสลากออมทรัพยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.) สลากออมทรัพยธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส) และสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน 

เพ่ือเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนาสลากออมสินพิเศษตอไป 
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แนวทางแกไขปญหาลูกคาไมพึงพอใจในระบบ BAHTNET 

Solutions for dissatisfied customers in the BAHTNET system 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควา แนวทางแกไขปญหาลูกคาไมพึงพอใจในระบบ BAHTNET วัตถุประสงคเพ่ือ

หาสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไขปญหา เนื่องจากปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลใหภาพลักษณธนาคารออม

สินถูกมองไมดี ลูกคาหันไปโอนเงินดวยระบบอ่ืนจนคาธรรมเนียมท่ีไดรับลดลง โดยศึกษา1).เชิงปฐมภูมิ 

เก็บแบบสอบถาม 354 คน สุมตัวอยางดวยตารางของเครจซ่ีและมอรแกนท่ีความคลาดเคลื่อน 0.05 และ

ประมวลผลทางสถิติดวยสูตรและฟงกชัน Excel รวมท้ังสัมภาษณหัวหนาหนวยรับเงินโอนบาทเนตและ

ระดมสมองในหนวยงาน และ2).เชิงทุติยภูมิ 4 สวน 1.วิเคราะหSWOTสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอก 2.กําหนดTOWS Matrix จนไดกลยุทธเชิงรับหรือกลยุทธระดับหนาท่ี 3.วิเคราะหปจจัยกดดัน

ท้ัง5 และ4.หาสาเหตุของปญหาดวยแผนผังกางปลา ซ่ึงผลการศึกษาสรุปได 3 สาเหตุ 1.ดานลูกคาความ

เขาใจผิดเก่ียวกับการโอนเงิน 2.ดานระบบงานเกิดความสับสนและสื่อสารคาดเคลื่อน และดานบริการ

ดวยพนักงานจํานวนนอยและลูกคาจํานวนมากติดตอไมไดจึงปฏิบัติงานลาชา มีแนวทางแกไขโดยใชกล

ยุทธระดับหนาท่ีเผชิญกับอุปสรรคภายนอกอยางบริการโอนเงินระบบอ่ืน การปรับปรุงบริการ อบรม

พนักงานสรางความเขาใจท่ีถูกตองและการปฏิบัติงานไดดีข้ึน เก็บขอมูลการติดตอลูกคาใหครบถวน 

สรางความแตกตางจากคูแขงขัน ทําใหธนาคารมีภาพลักษณท่ีทันสมัย เพ่ิมบริการโอนเงินดวยระบบบาท

เนตใหทําผานมือถือไดใน Application MyMo 

 

คําสําคัญ: ธุรกรรมการโอนเงินดวยระบบบาทเนต, ผูโอนเงิน, ผูรับเงิน, ธนาคารออมสิน 
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Abstract 

The study of “Solutions for dissatisfied customers in the BAHTNET system.” aims 

to search for causes and solutions. Due to the problems resulting in the bad image of 

the Government Savings Bank. Customers turn to transfer money using other systems 

until the fees they receive are reduced. 1)According to the primary study, data collection 

using questionnaires that were distributed to the sample group of 354 people and 

randomly selected on those samples by using Krejcie, and Morgan’s Determining Sample 

Size for Research Activities with the error rate at 0.05 and statistical processing with Excel 

formulas and functions. Including interviews with the head of the unit receiving BAHTNET 

transfers and brainstorms in the department. 2) The secondary study, the data were 

analyzed by using 1.SWOT Analysis: internal and external environment. 2.Define the 

TOWS Matrix until obtaining a reactive strategy or Functional Strategy. 3.Five forces Model 

and 4.Find the cause of the problem with a Fishbone Diagram. The results of study 

showed that main causes come from 3 reasons as follow 1.Customers side: 

misunderstanding of customers regarding money transfers. 2.System side: unexpected 

communication error. 3.Services side: Staff lack of training. To solve these problems are 

using the Functional Strategy, focus on external obstacles such as money transfer services 

in other systems. Service improvement. Train employees to create correct understanding 

and improve work performance. Keep all customer contact information. Differentiate 

from competitors giving the bank a modern image. Add money transfer services BAHTNET 

using mobile phone in Application MyMo. 

 

Keywords: BAHTNET system, Sender, Payee, Government Savings Bank. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การโอนเงินดวยระบบบาทเนต ลักษณะงานเก่ียวของกับการโอนเงินเพ่ือบุคคลท่ี 3 เปน

เครือขายการโอนเงินมูลคาสูงทางอิเล็กทรอนิกส โดยโอนเงินระหวางแบงกพาณิชย ซ่ึงมีท้ังดานจายโอน

เงินและดานรับโอนเงิน ซ่ึงการโอนเงินดวยระบบบาทเนตนี้ ผูรับเงินจะไมไดเงินในทันที แตตองผานการ



 

776 
 

ตรวจสอบ รักษาความปลอดภัยท่ีรัดกุมซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดพัฒนาระบบบาทเนตข้ึนเพ่ือชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพตลาดการเงิน รวมถึงลดความเสี่ยงและตนทุนในการโอนเงินของสถาบันการเงิน ซ่ึง

ระยะเวลาในการดําเนินการข้ึนอยูกับธนาคารผูโอนเงินและธนาคารผูรับเงินซ่ึงตางกันในแตละธนาคาร 

จะเห็นไดวาการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ผูปฏิบัติการโอนเงินดวยระบบบาทเนตตองตรวจสอบอยาง

รัดกุมกอนทําการโอนเงิน เม่ือพบปญหาท่ีชื่อและเลขบัญชีลูกคาผูรับเงินไมถูกตอง จึงตองตรวจสอบ

ขอมูลของลูกคาผูรับเงิน โดยการโทรศัพทไปสอบถามเพ่ือยืนยันตัวตน ซ่ึงถาติดตอไดจะแจงใหลูกคา

แกไขขอมูลใหถูกตอง แตถาติดตอไมไดเนื่องจากขอมูลลูกคาในฐานขอมูลธนาคารออมสินไมครบถวน

และไมไดปรับปรุงเปนขอมูลลาสุด เชน เบอรโทรศัพทเกาไมสามารถติดตอไดและไมมีชองทางการติดตอ

อ่ืนอยางอีเมล เกิดจากพนักงานบริการหนาเคานเตอรไมเขาใจการโอนเงินดวยระบบบาทเนตทําใหเก็บ

ขอมูลไมครบถวน บริการและสื่อสารกับลูกคาไมถูกตอง ทําใหผูปฏิบัติการโอนเงินดวยระบบบาทเนตไม

สามารถโอนเงินใหลูกคาได จึงตองสงเงินคืนใหแบงกตนทาง ซ่ึงการตรวจสอบขอมูลทําใหการทํางาน

ลาชา ลูกคาผูรับเงินไมไดรับเงินตามเวลาท่ีตองการ ทําใหลูกคารองเรียน รวมท้ังทําใหลูกคาทานอ่ืนรอ

และโทรมาตําหนิ และหันไปใชการโอนเงินรูปแบบอ่ืน ทําใหคาธรรมเนียมท่ีควรจะไดลดนอยลง รวมท้ัง

การพัฒนาการโอนเงินดวยระบบบาทเนตรูปแบบใหม ผูปฏิบัติการโอนเงินดวยระบบบาทเนตยังไมเขาใจ

เพียงพอ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือแกไขหรือปรับปรุงการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ดานความเสี่ยงจากการติดตอลูกคาผิด

ทานจากขอมูลลูกคาในฐานขอมูลธนาคารออมสินไมครบถวนและไมไดปรับปรุงเปนขอมูล

ลาสุด  

2. เพ่ือแกไขหรือปรับปรุงการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ดานการสื่อสารท่ีคาดเคลื่อนเพ่ือลด

การสงเลขบัญชีท่ีไมถูกตองของลูกคา  

3. เพ่ือแกไขหรือปรับปรุงการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ดานความรวดเร็วในการโอนเงินให

ลูกคา เพ่ือใหพนักงานผูปฏิบัติการโอนเงินดวยระบบบาทเนตเขาใจและปฏิบัติการโอนเงิน

ดวยระบบบาทเนตท่ีพัฒนาใหมอยางรวดเร็ว สามารถบริการลูกคาท่ีมีปญหาในการโอนเงิน  

4. เพ่ือลดการรองเรียนจากลูกคา และสรางความพึงพอใจใหลูกคาสูงสุด  
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5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานหนาเคานเตอรใหเขาใจการโอนเงินดวยระบบบาทเนต 

สามารถบริการและสื่อสารกับลูกคาอยางถูกตอง เพ่ือลดการสงเลขบัญชีท่ีไมถูกตองของ

ลูกคา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix 7P) Philip Kotler, (2016), 

Zeithaml and Bitner, (2018) และ Lovelock C. and Wirtz, (2018) ประกอบดวย Product, 

Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence แล ะProcess เ ป น แนว คิ ดสํ า คั ญ ท า ง

การตลาดสมัยใหมดานการบริการ สําหรับตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย นํามาแกไข

หรือปรับปรุงการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ดานความเสี่ยง จากการติดตอลูกคาผิดทาน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ หัวใจสําคัญของธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกคา 

การตอบสนองความตองการของลูกคา การบริการอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือมีการบริหารจัดการการ

บริการท่ีสรางความพึงพอใจกับลูกคาได ยอมเปนประโยชนในธุรกิจ สรางกําไรและธุรกิจอยูรอด เพราะ

การบริการเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ นํามาแกไขหรือปรับปรุงใหการโอนเงินดวยระบบบาทเนต สามารถ

บริการลูกคาท่ีมีปญหาในการโอนเงิน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัย SWOT Analysis การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอก S(Strengths) คือจุดแข็ง W(Weaknesses)คือจุดออน O(Opportunities)คือ

โอกาส T(Threats)คืออุปสรรค ปจจัยภายนอกและภายในองคกร ชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึน ผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ังรูจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 

เปนประโยชนในการกําหนดวิสัยทัศน กําหนดกลยุทธตามระดับองคกรท่ีเหมาะสม นํามาลดการรองเรียน

จากลูกคา และสรางความพึงพอใจใหลูกคาสูงสุด ทําใหลูกคายอมรับในระบบงาน วางใจ และยึดม่ันท่ีจะ

ทําธุรกรรมกับเราตอไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหดวย TOWS Matrix เพ่ือกําหนดกลยุทธ เปนการ

จับคูระหวางปจจัยภายนอกกับภายในได 4 กลยุทธ คือกลยุทธเชิงรุก(SO)จากการประเมินจุดแข็งและ

โอกาส กลยุทธเชิงแกไข(ST)จากการประเมินจุดแข็งและอุปสรรค กลยุทธเชิงรับ(WO)จากการประเมิน

จุดออนและโอกาส และกลยุทธเชิงปองกัน(WT)จากการประเมินจุดออนและอุปสรรค ปจจัยภายนอก

และภายในองคกร ชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน
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อนาคต เม่ือเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคจึงวิเคราะหเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสม เชน กลยุทธ

ผูนําดานตนทุน(Cost Leadership Strategy) กลยุทธระดับหนาท่ี(Functional Strategy) กลยทุธคงตัว

(Stability Strategies) และกลยุทธมุงเนนการเติบโต(Growth Strategies) นํามาเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ดานระบบงาน ดานบริการ ดานผูปฏิบัติงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหกลยุทธ Five Force Model การเขามาของคูแขง

รายใหม การตอรองของลูกคา สินคาทดแทน ชองทางผูจัดหาวัตถุดิบ และการแขงขันภายใน

อุตสาหกรรม เครื่องมือสําหรับวิเคราะหคูแขง สภาพแวดลอมการแขงขัน เพ่ือวางแผนกลยุทธของกิจการ

และปจจัยท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ นํามาเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต 

ดานระบบงาน ดานบริการ ดานผูปฏิบัติงาน 

ดร.รังสรรค หทัยเสรี และนายสรยุทธ สมประสงค, (2554) พฤติกรรมและความเสี่ยงในการ

โอนเงินมูลคาสูงภายใตระบบบาทเนต และนัยเชิงนโยบายดานการชําระเงิน เพ่ือศึกษาวิเคราะห

พฤติกรรมการโอนเงินในระบบบาทเนตในชวงทศวรรษท่ีผานมาวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และ

มีลักษณะเดนเฉพาะท่ีสําคัญประการใดบาง โดยพยายามสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการและพฤติกรรมการ

โอนเงินบางประการท่ีอาจสงผลกระทบตอรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ การโอนเงินมูลคาสูงภายใต

ระบบบาทเนตในชวงทศวรรษท่ีผานมา มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ท้ังในแง “มูลคา” และ “ปริมาณ

รายการ” โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท่ีมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน 65 เทาของ GDP ในป 2553 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีสูง

กวาเม่ือเทียบกับประเทศชั้นนําหลายประเทศ สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของขนาดของผลกระทบ 

(sizable impact) ท่ีจะสงผลตอรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการดาน Liquidity Risk และ Settlement 

Risk ของผูรวมตลาด รวมท้ังพฤติกรรมการใชวงเงินเสริมสภาพคลองระหวางวันของสมาชิกบาทเนต 

นํามาวิเคราะหพฤติกรรมการโอนเงินในระบบบาทเนต ดูการเปลี่ยนแปลง ลักษณะเดน พัฒนาการ 

รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ 

หนึ่งนุช ธีระรุจินนท , วิโรจน เจษฎาลักษณ, (2560) คุณภาพการใหบริการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสธนาคารกรุงไทยสาขาเอ็มไพรทาวเวอร กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา ระบบการใหบริการ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส คุณภาพการใหบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษา

จากผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา พนักงานสาขา พนักงานฝายสนับสนุนงานอิเล็กทรอนิกส ลูกคาท่ี

ใชบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมจํานวน 13 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการ

พรรณนาความ ระบบการใหบริการ เชื่อมโยงผานเว็บไซตธนาคารและแอพพลิเคชั่น ระบบเครื่อง
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อัตโนมัติเชื่อมโยงผานเครื่องฝาก ถอน ปรับสมุด ระบบเทเลแบงกเชื่อมโยงผานเครื่องตอบรับอัตโนมัติ มี

คุณภาพดานความปลอดภัยในการรักษาความลับของขอมูลผูรับบริการ ดานความสะดวกสบายในการเขา

ใชงานงาย ดานตนทุนในการยกเวนคาธรรมเนียมและลดคาใชจายตาง ๆ ดานความรวดเร็วในการ

ใหบริการสามารถตอบสนองความตองการไดอยางดี นํามาแกไขหรือปรับปรุงใหการโอนเงินดวยระบบ

บาทเนต สามารถบริการลูกคาท่ีมีปญหาในการโอนเงิน 

วีรวัฒน ฉัตรรุงนพคุณ, (2559) ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารออม

สินของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

(Marketing Mix:7Ps) และปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการธนาคารออมสินของผูใชบริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มี 7 ปจจัย ดานบุคลากร ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานความหลากหลายของบริการ ดานการใชบริการ

ผาน Internet Banking ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix:7Ps) นํามาเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ดานระบบงาน ดานบริการ 

ดานผูปฏิบัติงาน 

ชวิศา พุมดนตรี, (2559) ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย(PromptPay) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชบริการ

พรอมเพย โดยมีกลุมตัวอยางคือ ประชาชนชาวไทยท่ีมีสัญชาติไทย อาศัย ศึกษาหรือทํางานอยูใน

กรุงเทพ เปนผูท่ีเคยใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส เชน ATM, 

Internet Banking, Credit Card, Debit Card, Mobile Banking นําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง

การบริการ การเจาะกลุมผูใชบริการ การสงเสริมการตลาด รวมไปถึงการสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา มี 

8 ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชบริการ โดยแบงเปนปจจัยประชากรศาสตร 2 ปจจัยคือ ปจจัยดาน

อาชีพและรายได และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรูความเสี่ยง นํามาเปรียบเทียบรูปแบบการ

โอนเงินในประเทศระหวางการโอนเงินดวยระบบบาทเนตกับบริการพรอมเพย ซ่ึงเปนการโอนท่ีไมมี

คาธรรมเนียม 

ดวงนภาวดี ศรีจันทร และดร.ณัฐพันธ บัววราภรณ, (2558) ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี เพ่ือศึกษาปจจัยดาน

การตลาดท่ีและเพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการ รวบรวมขอมูลโดยการวิจัยแบบเชิงสํารวจ(Survey 

Research) ใชแบบสอบถาม(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 
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400 คน ใชปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สวนเพศและสถานภาพสมรสสวนปจจัยดานการตลาด ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการและคุณภาพการบริการ ดานความเปน

รูปธรรมของบริการ ดานความนาเชื่อถือ และดานการตอบสนองสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคาร

ออมสิน นํามาเปนแบบอยางในการทําแบบสอบถามออนไลนจากผูท่ีใชบริการจริง 

checkraka.com, (2560) คาธรรมเนียมโอนเงินไปตางประเทศ วิธีไหนประหยัดและสะดวก

ท่ีสุด ขอแตกตางแตละระบบ ดานคาธรรมเนียม ดานข้ันตอนการโอนเงิน ดานขอจํากัดจํานวนเงินในการ

โอน ดานความปลอดภัยในการโอนเงิน ศึกษาการโอนเงินระบบ "SWIFT" กับธนาคาร ศึกษาการโอนเงิน

ระบบของ "WESTERN UNION" และศึกษาระบบโอนเงิน "MONEYGRAM" นํามาวิเคราะหขอดี ขอเสีย 

เปรียบเทียบกับการโอนเงินดวยระบบบาทเนต 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผูใชบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต โดยเฉลี่ย

ขนาดประชากรประมาณ 4,500 ดังนั้นจะไดขนาดกลุมตัวอยาง 354 คนซ่ึงคํานวณหาจํานวนกลุม

ตัวอยางจากขนาดประชากร โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

และกําหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากรเทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

5% และระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 400 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ 2 วิธีการ คือวิธีการใชแบบสอบถาม และวิธีการ

สัมภาษณหัวหนาหนวยรับเงินโอนบาทเนต 

โดยใชแบบสอบถามออนไลนจากผูใชบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตประมาณ 400 คน ผาน 

http://doc.google.com โดยมีแบบสอบถามรูปแบบปายประกาศติด QRCode สําหรับเขาตอบ

แบบสอบถามทางออนไลน พรอมมีแบบสอบถามรูปแบบเอกสารฝากไวท่ีเคานเตอรบริการลูกคาใน

ธนาคารออมสิน ซ่ึงลูกคาสามารถเลือกทําแบบสอบถามตามท่ีถนัดไดสามารถเก็บแบบสอบถามรูปแบบ

เอกสารจํานวน 126 ชุด ณ ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ และรูปแบบออนไลนจํานวน 268 ชุด รวม

ท้ังหมด 394 ชุด ซ่ึงตองทําการคัดกรองขอมูลท่ีไดมากอนเริ่มวิเคราะห เริ่มเก็บแบบสอบถามเม่ือวันท่ี 13 

สิงหาคม - 06 กันยายน 2562 สํารวจและเก็บขอมูลความคิดเห็นจากมุมมองของลูกคา 5 สวน เก่ียวกับ

ดานประชากรศาสตรของผูใชบริการ เก่ียวกับปญหาท่ีเจอในการเลือกใชบริการ เก่ียวกับความพึงพอใจใน

การใชบริการ และเก่ียวกับขอเสนอแนะและการปรบัปรุงบริการ โดยใชตัวแปรตน เปนปจจัยสวนประสม
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ทางการตลาดสมัยใหม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดาน

อํานาจ และปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน และใชตัว

แปรตาม เปนการเลือกใชบริการ ความถ่ีในการใชบริการ ต ระยะเวลาในการใชบริการ และปญหาในการ

ใชบริการ และการสัมภาษณความคิดเห็นจากมุมมองของหัวหนาหนวยรับเงินโอนบาทเนต เปนคําถาม

เก่ียวกับปญหาความผิดพลาดของการรับโอนเงินในประเทศดวยระบบบาทเนตท่ีเกิดข้ึน คํารองเรียนจาก

ลูกคา คาธรรมเนียมท่ีลดลง การสื่อสารท่ีคาดเคลื่อนระหวางพนักงานและลูกคา และการระดมสมองเพ่ือ

แกไขปญหาของพนักงานไดขอสรุปของปญหา 4 ดาน คือดานบุคลากรหนวยรับเงินโอนบาทเนต ดาน

บริการ ดานเครื่องมือการปฏิบัติงาน และดานการจัดการการปฏิบัติงาน 

วิเคราะหขอมูล ดวยการประมวลผลตัวเลขโดยวิธีการทางสถิติดวยสูตรและฟงกชันเพ่ือการ

คํานวณ Excel (ฟงกชันทางสถิติ) และสรุปผลขอเสนอแนะและการปรับปรุงเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการ เริ่ม

จากการใสขอมูลดิบท้ังหมดแยกแตละปจจัย เทียบตัวแปรเปนตัวเลขเพ่ือใหงายในการนับจํานวน โดยใส

ฟงกชัน COUNTIF เพ่ือนับจํานวนในแตละตัวแปร เม่ือไดผลรวมแลวตอดวยการใชฟงกชัน AVERAGEA 

เพ่ือหาคาเฉลี่ย รวมจํานวนแตละตัวแปรเพ่ือคํานวณเปน % ตอจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด และวัด

สมมติฐานความพึงพอใจและปญหาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทําเปนตารางคาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลคา 

 

สรุปผลการวิจัย 

ดวยวิธีการใชแบบสอบถาม จํานวน 354 ชุดท่ีทําการคัดกรอง ตัดผูท่ีไมเคยใชบริการการรับโอน

เงินดวยระบบบาทเนตออก และหาผูเคยใชบริการเพ่ิม เพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนด ซ่ึงนําขอมูลดิบ

มาแปลงเปนขอมูลท่ีวิเคราะหตามหลักสถิติทางคณิตศาสตร และแบงการวิเคราะหผลและนําเสนอขอมูล

อยูในรูปแบบตาราง โดยแบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และ

รายไดตอเดือนมีผลตอการใชบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต สรุปไดดังนี้ ดานเพศ ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 35.6 เปนเพศชายจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 

46.1 ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31–40 ปจํานวน 135 คิดเปนรอยละ 38.1 ดานระดับ

การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 201 คิดเปนรอย

ละ 56.8 รองลงมาคือระดับปริญญาโทจํานวน 147 คิดเปนรอยละ 47.5 และระดับอนุปริญญาหรือ
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เทียบเทาไมมีเลย ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพกิจการสวนตัวจํานวน 170 คิดเปน

รอยละ 48.0 และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-

45,000 บาทจํานวน 131 คิดเปนรอยละ 30.2 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจากลักษณะการใชบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต 

ประกอบดวย จํานวนและรอยละของการเลือกใชบริการ ความถ่ีในการใชบริการ ระยะเวลาในการใช

บริการ และปญหาในการใชบริการ โดยใชปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด )7Ps) สรุปไดดังนี้ 

เหตุผลหลักท่ีผูใชบริการเลือกใชบริการ คือ Product (บริการโอนเงิน  (นาใชบริการ มีความปลอดภัย 

นาเชื่อถือ จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 23.2 เหตุผลรองลงมา คือ People (พนักงานโอนเงิน  (ชื่อเสียง 

ความปลอดภัย ความรูความสามารถ เปนมิตร สุภาพพรอมบริการตอลูกคา จํานวน 78 คน คิดเปนรอย

ละ 22.0 ดานความถ่ีในการใชบริการตอเดือน )ครั้ง(  มีจํานวนใกลเคียงกัน ความถ่ีมากสุดคือ 1-3 ครั้งตอ

เดือนจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 27.1 รองลงมาคือ 10 ครั้งข้ึนไปตอเดือนจํานวน 72 คน คิดเปนรอย

ละ 20.3 ดานระยะเวลาในการใชบริการจนปจจุบัน มีระยะเวลามากสุดคือ ระยะเวลามากกวา 1 ป

จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 28.5 รองลงมาคือ 1-3 เดือนจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 27.7 และมี

ปญหามากสุดคือ Price (ราคาคาธรรมเนียม  (คาธรรมเนียมไมเหมาะสม จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 

29.9 ปญหารองลงมาคือ Place (ชองทางการเขาถึง  (ไมมีสาขาหรือหนวยใหบริการใกลบาน ท่ีทํางาน 

หางสรรพสินคาจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 23.4 และปญหาท่ีสามคือ Process (กระบวนจัดการ

บริการ (ลาชา ไดรับเงินชาและไมครบถวนจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 20.3 

สมมติฐานความพึงพอใจเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ

โอนเงินดวยระบบบาทเนต สรุปไดดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจสูงสุด ดานราคาราคาคาธรรมเนียมธนาคารผูสั่งโอนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยสุด ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ใกลสถานีรถไฟฟา BTS และ /หรื MRTมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ดานการสงเสริม

การตลาด รายการสงเสริมการบริการนาสนใจ ถูกใจและตรงตามความตองการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

สูงสุด ดานพนักงาน ความรู ความเขาใจในบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ความสะอาด เรียบรอยและสวยงามของสถานท่ี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

สูงสุด และดานกระบวนการ บริการ การไดรับเงินและความครบถวนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 

สมมติฐานปญหาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโอนเงิน

ดวยระบบบาทเนต สรุปไดดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในการใชบริการมีคาเฉลี่ยปญหามากสุด 

ดานราคา ราคาคาธรรมเนียมธนาคารผูรับโอนมีคาเฉลี่ยปญหามากสุด ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี



 

783 
 

ท่ีจอดรถเพียงพอมีคาเฉลี่ยปญหามากสุด ดานการสงเสริมการตลาด ไมเห็นโฆษณาการสงเสริมการ

บริการทางสื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยปญหามากสุด ดานพนักงาน ความมีมนุษยสัมพันธและเปนมิตรของ

พนักงานมีคาเฉลี่ยปญหานอยสุด แตจํานวนพนักงานท่ีใหบริการมีคาเฉลี่ยปญหามากสุด ดานการสราง

และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท้ังหมดอยูในระดับปญหาปานกลาง แตมีความคาเฉลี่ยความเขาใจ

ของอุปกรณในการใหบริการมากสุด และดานกระบวนการ ท้ังหมดอยูในระดับปญหาปานกลาง แตมี

ความคาเฉลี่ยความปลอดภัยดานขอมูลมากสุด 

ดวยวิธีการสัมภาษณหัวหนาหนวยรับเงินโอนบาทเนต จากการใชวิธีการ Focused group หรือ 

Brainstorm จํานวน 4 คน ในกลุมหนวยรับเงินโอนบาทเนต ทําใหทราบวา สาเหตุของปญหาความ

ผิดพลาดของการรับโอนเงินดวยระบบบาทเนตจากมุมมองของพนักงานผูปฏิบัติการ แบงได 4 ดาน คือ

ดานบุคลากรหนวยรับเงินโอนบาทเนต ท่ีปฏิบัติงานลาชาเกิดจากปญหาในการคนหาเลขท่ีบัญชีท่ีไม

ถูกตองจํานวนมากและมีความซับซอนในการสืบคน จึงไมสามารถโอนเงินใหลูกคาได รวมท้ังแตละหนาท่ี

มีปริมาณงานจํานวนมาก แตมีพนักงานเพียง 3 คน และ 1 ในนั้นเปนลูกจางท่ีไมสามารถเขาถึงระบบงาน

ไดท้ังหมด ตองรอพนักงานปฏิบัติงานเทานั้น ดานการบริการ การติดตอบริการหนาเคานเตอรระหวาง

ลูกคากับพนักงานหนาเคานเตอรท่ีขาดความรูเรื่องการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ทําใหเกิดความเขาใจ

เก่ียวกับระบบท่ีคลาดเคลื่อน รวมท้ังเก็บขอมูลการติดตอลูกคาไมครบถวน เม่ือเกิดปญหาจึงไมสามารถ

ติดตอลูกคาได ดานเครื่องมือการปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติการใหมยังพัฒนาไมเสถียรเพียงพอ ไมมีเวลาใน

การทําความเขาใจระบบปใหม แตตองเริ่มเรียนรูไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงานทันที และดานการจัดการ

การปฏิบัติงาน เม่ือไมมีขอมูลติดตอลูกคา จึงไมสามารถแจงลูกคาเพ่ือตรวจสอบขอมูล จําเปนตองคืนเงิน

ไมสามารถโอนเงินใหลูกคาได แมจะสงขอความแจงเตือนทางอีเมลได แตลูกคาบางทานไมไดอาน

ขอความทันที ไมติดตอกลับทันที หรือแมติดตอลูกคาได แตลูกคาบางทานอายุมาก ไมเขาใจในปญหาท่ี

เกิดข้ึน 

 

อภิปรายผล 

 ผูศึกษาไดวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและปจจัยท่ีเก่ียวของจึงไดแนวคิดแกไขปญหาดังนี้ 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix 7P) นํามาแกไขหรือปรับปรุงการโอนเงินดวย

ระบบบาทเนต ดานความเสี่ยง จากการติดตอลูกคาผิดทาน ทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ นํามาแกไขหรือ

ปรับปรุงใหการโอนเงินดวยระบบบาทเนต สามารถบริการลกูคาท่ีมีปญหาในการโอนเงิน ทฤษฎีเก่ียวกับ

การวิเคราะหปจจัย SWOT Analysis นํามาลดการรองเรียนจากลูกคา และสรางความพึงพอใจใหลูกคา
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สูงสุด ทําใหลูกคายอมรับในระบบงาน วางใจ และยึดม่ันท่ีจะทําธุรกรรมกับเราตอไป และทฤษฎีเก่ียวกับ

การวิเคราะหดวย TOWS Matrix และ Five Force Model นํามาเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโอน

เงินดวยระบบบาทเนต ดานระบบงาน ดานบริการ ดานผูปฏิบัติงาน 

ปจจัยพฤติกรรมและความเสี่ยงในการโอนเงินมูลคาสูงภายใตระบบบาทเนต นํามาวิเคราะห

พฤติกรรมการโอนเงินในระบบบาทเนต ดูการเปลี่ยนแปลง ลักษณะเดน พัฒนาการ รูปแบบและวิธีการ

บริหารจัดการ ปจจัยคุณภาพการใหบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสธนาคารกรุงไทยสาขาเอ็มไพรทาว

เวอรกรุงเทพมหานคร นํามาแกไขหรือปรับปรุงใหการโอนเงินดวยระบบบาทเนต สามารถบริการลูกคาท่ี

มีปญหาในการโอนเงิน ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารออมสินของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นํามาเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต ดาน

ระบบงาน ดานบริการ ดานผูปฏิบัติงาน ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย

(PromptPay) นํามาเปรียบเทียบรูปแบบการโอนเงินในประเทศระหวางการโอนเงินดวยระบบบาทเนต

กับบริการพรอมเพย ซ่ึงเปนการโอนท่ีไมมีคาธรรมเนียม และปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการของลูกคาธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตจันทบุรี นํามาเปนแบบอยางในการทําแบบสอบถาม

ออนไลนจากผูท่ีใชบริการจริง และปจจัยคาธรรมเนียมโอนเงินไปตางประเทศ วิธีไหนประหยัดและ

สะดวกท่ีสุด นํามาวิเคราะหขอดี ขอเสีย เปรียบเทียบกับการโอนเงินดวยระบบบาทเนต 

ผูศึกษาไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก )SWOT Analysis (และไดกําหนดกล

ยุทธ  ) TOWS Matrix ( 3 แนวทางแกไขปญหาดังนี้ 

แนวทางแกไขปญหาท่ี 1 กลยุทธระดับหนาท่ี )Functional Strategy( เพ่ือเผชิญกับอุปสรรค

จากภายนอกอยางบริการโอนเงินภายในประเทศท่ีไมเสียคาธรรมเนียม ขัดกับบริการโอนเงินดวยระบบ

บาทเนตท่ีเสียคาธรรมเนียมท้ังทางแบงกผูโอนเงินและแบงกผูรับเงินโอน และมีปญหาจุดออนภายใน

อยางเลขท่ีบัญชีท่ีสรางความสับสนใหลูกคา เปนการสื่อสารท่ีคาดเคลื่อนสรางความเขาใจเก่ียวกับเลขท่ี

บัญชีและเลขท่ีสมุดกอใหเกิดความเขาใจท่ีผิด เปนผลใหใสเลขท่ีบัญชีไมถูกตองจนไมสามารถโอนเงินได 

เหตุผลท่ีโอนเงินลาชาเพราะการสืบคนท่ีใชเวลา เนื่องจากลูกคาใสเลขบัญชีผิด และจํานวนเงินท่ีไม

ครบถวนจากการถูกหักคาธรรมเนียม ซ่ึงเรื่องคาธรรมเนียม ลูกคาตองการคาธรรมเนียมท่ีถูก แต

คาธรรมเนียมเปนตามกฏมาตรฐานของแบงกชาติ ตองอธิบายใหลูกคาเขาใจ รวมท้ังการโอนเงินจาก

ตางประเทศท่ีมีคาธรรมเนียมมากหรือนอยข้ึนอยูกับกฏของแบงก เม่ือไมสามารถเสนอบริการท่ีลูกคา

ตองการได มีวิธีรับมืออ่ืน เชน เสนอลูกคาวาวิธีการทําใหคาธรรมเนียมถูกท่ีสุด เพ่ือมุงพัฒนา ปรับปรุง

งานดานบริการและการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน มีการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาใหพนักงานหนา
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เคานเตอรมีทักษะความรูในการใหบริการ สามารถตอบคําถามไดถูกตอง ลดความเขาใจผิด เพ่ือพัฒนา

พนักงานหนวยรับเงินโอนบาทเนตเขาใจเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมาพรอมระบบงานใหม ลดความผิดพลาด 

รวมท้ังใหบริการอยางรวดเร็ว ทําคุณภาพบริการใหดียิ่งๆข้ึนไป ไมหยุดพัฒนาตนเอง ทํางานไดดียิ่งกวา 

บริการท่ีนาประทับใจยิ่งกวา มีความเอาใจใส สุขภาพ และมีความพรอมท่ีจะชวยเหลือลูกคาใหไดรับเงิน

โอนถูกตองตามท่ีใชบริการ รักษาความปลอดภัย ทําใหลูกคาเลือกใชบริการของเรา มัดใจลูกคาประจํา 

ยินดีท่ีจะใชบริการเราซํ้า และสรางความแตกตางจากคูแขงขัน ระบบงานท่ีเทาทันเทคโนโลยียิ่งกวา  

1. ดานบุคลากรหนวยรับเงินโอนบาทเนต พนักงานมีเพียง 3 คน แตละคนมีหนาท่ีตองปฎิบัติ

แตกตางกัน ทุกคนตองเขาใจงานของทุกคนและทํางานแทนกันได ควรตระหนักถึงปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึน 

โดยเริ่มเก็บขอมูลจํานวนเลขท่ีบัญชีท่ีไมถูกตอง ปญหาการโอนเงินใหลูกคาไมได และคาธรรมเนียท่ีลดลง

ทางสถิติ ตองเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม เพ่ือใหเวลาเกิดปญหาจึงสามารถแกไขไดทันทวงที 

ผสมกับสวนผสมการตลาดแบบสมัยใหม 8 P’s ดาน People พัฒนาผูทํางานดวยระบบบาทเนตใหมี

ความรูความสามารถท่ีนาเชื่อถือ เปนมิตร สุภาพพรอมบริการ พยายามติดตอลูกคาอยางสุด

ความสามารถ เพ่ือแกไขความเขาใจผิดเก่ียวกับเลขท่ีบัญชีของธนาคารออมสิน และดาน Power ใช

อํานาจในการตอรองเพ่ือสรางเครือขายระหวางธนาคารท่ีมีบริการดวยระบบบาทเนต สามารถติดตอ

ลูกคาท้ัง 2 ฝายไดเพ่ือบริการลูกคาใหดีท่ีสุด และใหเราเปนแบบอยางธนาคารท่ีทํางานระบบบาทเนต ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด และผสมกับสวนผสมการตลาดแบบสมัยใหม 8 P’s ดาน Process สิ่งท่ีปรากฎตอ

สายตา เม่ือโอนเงินแลว ลูกคาตองไดรับเงินอยางถูกตอง และดาน Physical กระบวนจัดการบริการท่ีทํา

ใหลูกคาประทับใจ อยากใชบริการอีก  

2. ดานการบริการ ติดตอบริการหนาเคานเตอรใหทราบเก่ียวกับบริการการโอนเงินบาทเนต 

เพ่ือใหสามารถตอบคําถามเบื้องตนไดอยางถูกตอง ผสมกับสวนผสมการตลาดแบบสมัยใหม 8 P’s ดาน 

Product สรางความเขาใจใหลูกคาเก่ียวกับเลขท่ีบัญชีของธนาคารออมสินใหลูกคา เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาท่ีตองการโอนเงินอยางถูกตองและใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับเงินโอน 

และดาน Price อธิบายเก่ียวกับคาธรรมเนียมการโอนเงินในมาตรฐานปจจุบัน ติดตอบริการหนา

เคานเตอรใหเก็บขอมูลลูกคาใหระเอียด มีขอมูลครบถวนท้ัง เบอรโทรศัพทใหมและเกา ท่ีอยูปจจุบันและ

อีเมล  

3. ดานเครื่องมือการปฎิบัติงาน เพ่ิมขอมูลติดตอลูกคาของธนาคารใหครบถวน เก็บรวบรวม

ขอมูลลูกคาในระบบงานเกาในสวนงานท่ีสามารถสืบคนไดงาย สามารถดึงขอมูลลูกคาไดตลอดเวลาและ

มีระบบรักษาความปลอดภัยอยางรัดกุม เม่ือไมสามารถเปลี่ยนเลขบัญชี หรือเลขสมุดบัญชีท่ีใกลเคียง
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เลขท่ีบัญชีได จึงตองแจงใหลูกคาทราบอยางถูกตองแทน เพ่ิมบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตใน 

Application MyMo ของธนาคาร และผสมสวนผสมการตลาดแบบสมัยใหม 8 P’s ดาน Place กับ

ชองทางการเขาถึงการโอนเงินดวยระบบบาทเนตใหมีท้ัง 2 รูปแบบ Offline ทางตรงเปนการทํารายการ

โอนเงินท่ีธนาคาร และแบบ Online ทางออมใชเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือเขาถึงลูกคาทุกมุมประเทศ 

ใหมีการทํารายการโอนเงินไดดวยตนเอง 

4. ดานการจัดการการปฎิบัติงาน ตองยึดถือและปฎิบัติงานตามกฎของแบงคชาติ เม่ือการโอน

เงินดวยระบบบาทเนตพบเลขท่ีบัญชีไมถูกตองใหสงคืนแบงคตนทางทันที และตองแจงใหลูกคาทราบ

เหตุผลท่ีคืนเงิน อธิบายตามกฎอยางถูกตอง เม่ือเจอเลขท่ีบัญชีท่ีไมถูกตอง เพ่ือไมใหชาในการคนหา

ขอมูลลูกคา หรือคนหาเลขท่ีบัญชีท่ีถูกตองชา ควรแบงกันชวยคนหาท้ังในระบบงานเกา ระบบงานใหม 

งบประมาณรายจายประจําป มีคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานในหนวยรับเงินโอนบาทเนต

และพนักงานหนาเคานเตอร 500,000 บาท คาใชจายในการสราง Application ในมือถือ 5,000,000 

บาท คาใชจายในปรับปรุงสถานท่ี 1,200,000 บาท และคาใชจายในการประชาสัมพันธ สื่อเสียงวิทยุ สื่อ

ออนไลนทางเว็บไซตของธนาคาร 200,000 บาท 

แนวทางแกไขปญหาท่ี 1 มีขอดี คือสรางการรับรูผลิตภัณฑดานบริการโอนเงินดวยระบบบาท

เนตมากข้ึน ท้ังเรื่องคาธรรมเนียม จํานวนเงินท่ีหักไป ลดการสื่อสารท่ีคาดเคลื่อนเก่ียวกับเลขท่ีบัญชีและ

เลขท่ีสมุด ทําใหสามารถโอนเงินได สามารถลดการรองเรียนของลูกคา ลดการลาชาในการสืบคน ลด

ความผิดพลาดในการโอนเงินดวยระบบบาทเนตจากพนักงาน พนักงานหนาเคานเตอรมีความรูความ

เขาใจในการใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตมากข้ึน สามารถใหคําแนะนําและตอบคําถามลูกคาท่ีมา

ใชบริการได เพ่ิมชองทางเขาถึงของลูกคาได ธนาคารมีภาพลักษณท่ีทันสมัยและสะดวกกับผูท่ีตองการใช

บริการมากข้ึน แขงขันกับคูแขงได ในเรื่องคาธรรมเนียม และระบบงานท่ีเทาทันเทคโนโลยี บริการโอน

เงินดวยระบบบาทเนตไดรับการพัฒนาและปรับปรุง และการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน ฐานขอมูล

ลูกคาครบถวน งายตอการติดตอ และพนักงานหนวยรับเงินโอนบาทเนตเขาใจเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมา

พรอมระบบงานใหม ลดความผิดพลาด รวมท้ังใหบริการอยางรวดเร็วมากข้ึน มีความปลอดภัย ทําให

ลูกคาเลือกใชบริการ มัดใจลูกคาประจํา ยินดีท่ีจะใชบริการซํ้า แตมีขอเสีย คือมีคาใชจายในการฝกอบรม

และพัฒนาพนักงาน รวมท้ังการสรางเทคโนโลยีใหมมาก มีการแขงขันท่ีรุนแรงระหวางคูแขงขันในการโอน

เงินท้ังในและตางประเทศ  
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แนวทางแกไขปญหาท่ี  2  กลยุทธคงตัว )Stability Strategies( เนื่องจากการสื่อสารการตลาด

เพ่ิมข้ึน แตการรับรูผลิตภัณฑและบริการในชองทางทันสมัยใหมๆ ยังอยูในระดับต่ํา ไมมีการใชประโยชน

จากสื่อออนไลน ดังนั้น ธนาคารจะมีการประชาสัมพันธดานบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต โดยการ

รวมเปนพันธมิตรกับ FinTech เพ่ือสรางชองทางเขาถึงท่ีหลากหลาย นําเสนอผลิตภัณฑและบริการแก

ลูกคาอยางถูกตอง สรางการยอมรับในระบบงาน วางใจ และเชื่อม่ันท่ีจะทําธุรกรรม 

งบประมาณรายจายประจําป มีคาใชจายในการประชาสัมพันธ สื่อเสียงวิทยุ สื่อออนไลนทาง

เว็บไซตของธนาคาร จัดสถานี่นอกธนาคารท่ัวประเทศ 7,000,000 บาท 

แนวทางแกไขปญหาท่ี 2 มีขอดี คือใชประโยชนจากสื่อออนไลนไดเต็มประสิทธิภาพในการ

ประชาสัมพันธ สรางการรับรูในการบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตมากข้ึน ชองทางเขาถึงท่ี

หลากหลาย เขาถึงกลุมลูกคาไดมากข้ึน บริการลูกคาอยางถูกตอง เกิดการยอมรับในระบบงาน วางใจ 

และเชื่อม่ันท่ีจะทําธุรกรรม และธนาคารมีภาพลักษณท่ีทันสมัยมากข้ึน เทาทันเทคโนโลยี แตมีขอเสีย คือมี

คาใชจายในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการมากและประชาสัมพันธผิดเวลา ผิดแหลง ลูกคาอาจ

ไมไดรับการสื่องสารนั้น 

แนวทางแกไขปญหาท่ี 3 กลยุทธมุงเนนการเติบโต )Growth Strategies( มุงสรางอัตราการ

เติบโต โดยใชการเจาะตลาดเพ่ิม )Market Penetration - ตลาดใหม สินคาเกา (เม่ือสภาพแวดลอมมี

คูแขงเพ่ิมข้ึนมากมายท้ังในประเทศและตางประเทศ ตองเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโอนเงินดวย

ระบบบาทเนต ดานระบบงาน ดานบริการ ดานผูปฎิบัติงาน เพ่ิม Application โดยการทําใหบริการโอน

เงินดวยระบบบาทเนตทําผานมือถือได ลูกคาไมจําเปนตองมาท่ีธนาคาร และเพ่ิมสาขาหรือหนวย

ใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตตามสถานท่ีสําคัญตางๆ เชน สนามบิน สถานีหมอชิต แอรพอรตเรล

ลิ้งค สถานีรถไฟฟา MRT BTS เปนตน สําหรับลูกคาท่ียังไมเขาใจการทํางานของ Application หรือไมมี

โทรศัพมือถือ 

งบประมาณรายจายประจําป มีคาใชจายในการเพ่ิมสาขาหรือหนวยใหบริการโอนเงินดวยระบบ

บาทเนต 6,000,000 บาท คาใชสอย 8,000,000 บาท และครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง 30,000,000 

บาท 

แนวทางแกไขปญหาท่ี 3 มีขอดี คือธนาคารออมสินมีการเติบโตดานบริการโอนเงินดวยระบบ

บาทเนตเพ่ิมข้ึน เขาถึงกลุมลูกคาไดมากข้ึน ท้ังทาง Application สําหรับลูกคาท่ีสะดวกในการใช

โทรศัพทมือถือ และทางสาขาหรือหนวยใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตตามสถานท่ีสําคัญตางๆ 

สําหรับลูกคาท่ียังไมเขาใจการทํางานของ Application หรือไมมีโทรศัพมือถือ และเพ่ิมสวนแบงทาง
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การตลาดดานบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตของธนาคารออมสิน แตมีขอเสีย คือลงทุนขยายสาขาหรือ

หนวยใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตตางๆ มีความเสี่ยง และสาขาหรือหนวยใหบริการท่ีใกลกัน กิน

สวนแบงการตลาดกันเอง 

สาเหตุท่ีลูกคาไมพึงพอใจในระบบบาทเนต มี 3 ดาน คือดานลูกคา ราคาคาธรรมเนียมท่ีไมถูกใจ

ลูกคา ชองทางการเขาถึงธนาคารของลูกคา ไมสะดวก เพราะไมมีสาขาใหบริการใกลบาน หรือท่ีทํางาน 

หรือหางสรรพสินคา ดานระบบงาน การสื่อสารท่ีคาดเคลื่อน ความเขาใจผิดของลูกคาเก่ียวกับบริการ

โอนเงินท่ีลาชา ไดรับเงินชาและไมครบถวน และดานบริการ การบริการและปฏิบัติงานของพนักงาน 

ผูศึกษาขอเสนอแนวทางแกไข โดยใชกลยุทธระดับหนาท่ี (Functional Strategy) ท่ีมุงใชการ

สื่อสารทางตรงและทางสื่ออ่ืน ๆ อธิบายใหลูกคาเขาใจ เก่ียวกับคาธรรมเนียมมากหรือนอยเปนไมตามกฎ

มาตรฐานของแบงกชาติ รวมท้ังข้ึนอยูกับกฎของแบงกนั้น เม่ือไมสามารถเสนอบริการท่ีลูกคาตองการได จึง

เสนอลูกคาถึงวิธีการทําใหคาธรรมเนียมถูกท่ีสุด มุงพัฒนา ปรับปรุงงานดานบริการและการปฏิบัติงานของ

พนักงานท้ังพนักงานหนาเคานเตอรและพนักงานหนวยรับโอนเงินบาทเนต จัดอบรมใหมีทักษะความรูในการ

ใหบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนต สามารถตอบคําถามไดถูกตอง เก็บขอมูลติดตอลูกคาในฐานขอมูลได

ครบถวนข้ึน ลดความเขาใจผิดและความผิดพลาด เก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการโอนเงินดวยระบบบาท

เนต เขาใจเทคโนโลยีของระบบงานใหม บริการอยางรวดเร็วและปลอดภัย รวมท้ังสรางความแตกตางจากคู

แขงขันดวยระบบงานท่ีทันสมัย และเพ่ิม Application MyMo ของธนาคารใหสามารถใชบริการโอนเงินดวย

ระบบบาทเนตผานโทรศัพทมือถือ สงผลใหลูกคาพอใจในชองทางเขาถึงท่ีหลากหลาย และธนาคารมี

ภาพลักษณท่ีทันสมัยแขงขันกับคูแขงไดดี 

งบประมาณรายจายประจําปรวมกันเทากับ 6,900,000 บาท ซ่ึงวิเคราะหวา แมจะมีคาใชจาย

จํานวนมากในการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน รวมท้ังการสรางเทคโนโลยีใหม แตเม่ือมองอนาคตท่ีจะมี

นวัตกรรมใหม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม และการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนถือวาคุมคาในการ

ลงทุน รวมท้ังเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานบริการโอนเงินดวยระบบบาทเนตของธนาคารออมสิน  

แผนการปฏิบัติงานพัฒนาแบงเปน 4 กิจกรรม คือสนับสนุนการใหบริการโอนเงินดวยระบบบาท

เนตพิจารณาสถานท่ีท่ีมีศักยภาพ วิเคราะหความคุมคา ขออนุมัติดําเนินการ ปรับปรุงพ้ืนท่ี จัดเตรียม

ครุภัณฑและอุปกรณ อบรมพนักงาน กําหนดรายชื่อผูรับการอบรม )พนักงานหนาเคานเตอร , บาทเนต( 

จัดสถานท่ี จัดอาหารวาง จางวิทยากร สราง Application จัดประชุมผูมีสวนพัฒนา พรอมลงมือปฏิบัติ 

ทดลองใชงาน แกไขปรับปรุง และการใชงานจริง และการประชาสัมพันธ จัดประชาสัมพันธ ประสานงาน

กับธนาคารออมสินภาค /เขต/าสาข  เริ่มประชาสัมพันธ และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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ขอเสนอแนะ  

ดวยภาวะการแขงขันท่ีสูง เนื่องจากปจจุบันธุรกิจธนาคารไมไดแขงขันภายในธุรกิจเดียวกัน แต

ยังตองแขงขันกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน มีบริการ e-wallet เปนของตัวเอง หรือ

ธุรกรรมการโอนเงินท่ีไมคิดคาธรรมเนียม ความสะดวกสบายในการนําเทคโนโลยีใหมมาพัฒนาธุรกรรม

การโอนเงินผานโทรศัพทมือถือไดทุกท่ี เชน Mobile Banking, Internet Banking และ Application 

เปนตน จึงควรตระหนัก ดังตอไปนี้ 

1. ตองพัฒนาระบบบาทเนตยิ่งข้ึน แมกลยุทธท่ีคิดคนจะทําใหความผิดพลาดของการรับโอนเงิน

ในประเทศดวยระบบบาทเนตลดนอยลง แตอนาคตอาจตองเปลี่ยนแปลงระบบบาทเนตไป

ตามยุคสมัย  

2. ตองพรอมรับมือสภาพแวดลอมและความตองการของลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

เพ่ือใหการโอนเงินดวยระบบบาทเนตมีตอไป  

3. ตองพรอมเรียนรูพัฒนาตนเอง ตามทันเทคโนโลยี ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบของธนาคาร

แหงประเทศไทย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากทานอาจารย

ประสิทธิ์ มะหะหมัด อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต กลุมวิชาการเงินทุกทาน ท่ีใหความกรุณาเสนอแนะแนวคิด ตรวจตราแกไขขอบกพรองของ

เนื้อหา และใหกําลังใจมาโดยตลอด จนรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม นองสาว ญาติพ่ีนอง และผูใหญทุกทานท่ีใหคําแนะนํา

ตางๆ ใหการสนับสนุน และใหกําลังใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ นองๆ ท่ีทํางานท่ีคอย

ชวยเหลือใหคําแนะนําและกําลังใจมาโดยตลอดมา รวมท้ังเพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทรวมกันทุกทาน ท่ี

ใหกําลังใจและความชวยเหลือตลอดระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาอิสระ จนรายงานฉบับนี้เสร็จ

สมบูรณ 
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การศึกษาปญหาการเพ่ิมข้ึนของอัตราการพลาดรับสาย (Abandon Rate)  

ในการใหบริการ Call Center  บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

The Problem of Rising abandon call Rate in Credit Card's Call Center:   

A Case Study of Government Savings Bank 

 

ชลลัดดา พันธัย0

1 

Chonladda Phunthai1 

 

บทคัดยอ 

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีแทจริงของการเพ่ิมข้ึนของอัตราการพลาด

รับสายของ Call Center บัตรเครดิตของธนาคารออมสิน ซ่ึงสูงเกินกวามาตรฐานอุตสาหกรรมท่ัวไป       

ท่ีกําหนดไวนอยกวาหรือเทากับ 5% สงผลใหลกูคาเกิดความไมพึงพอใจตอการใชบริการ โดยธนาคารได

จางเหมาการปฏิบัติงาน Call Center บัตรเครดิตจากผูใหบริการภายนอก ซ่ึงมีอัตราพนักงานรับสายตอ

วันประมาณ 50 คน ทํางาน 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธี 1. นําขอมูลสายโทรเขา

ยอนหลัง 12 เดือน มาวิเคราะหดวยทฤษฎีสหสัมพันธ (Correlation) พบวา จํานวนสายโทรเขา             

มีความสัมพันธในระดับสูงกับอัตราการพลาดรับสาย (Abandon Rate) รอยละ 86.1 ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.01 อยางมีนัยสําคัญ แสดงวา ถาจํานวนสายโทรเขามากอัตราการพลาดรับสาย (Abandon Rate)       

จะมากข้ึนดวยเชนกัน 2. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) การใชบริการ Call Center บัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน โดยการสง Link แบบสอบถามผานทาง SMS จํานวน 3,000 คน มีผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 494 คน คิดเปนรอยละ 16.47 เปนเพศหญิง จํานวน 324 คน เพศชาย 170 คน สวนใหญมีอายุ 

31-40 ป เคยใชบริการ 1-2 ครั้ง มีความพึงพอใจในการโทรติดตอ Call Center งาย เจาหนาท่ีใหบริการ

เขาใจความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและครบถวน การติดตอในชองทาง Call Center ยังคงเปน

ชองทางท่ีสะดวก แตควรเพ่ิมชองทางการติดตออ่ืน ไดแก Line Application (Chatbot) 3. การ

วิเคราะหแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) ผูบริหาร และพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานการ

ใหบริการ Call Center บัตรเครดิต จํานวน 13 คน พบปจจัยท่ีทําใหอัตราการพลาดรับสายสูง 3 ดาน 

คือ ดานการดําเนินงาน ดานพนักงาน และดานระบบ   

                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท กลุมวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: khuntukk28@gmail.com 
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คําสําคัญ:  พนักงานรับสาย  อัตราการพลาดรับสาย 

 

Abstract  

  This Independent Study analyze the core problem of rising abandon call rate in 

Credit Card's Call Center, which has less than or equal to 5%, and it leads to the customer 

dissatisfaction. Therefore, the bank hired Call Center outsourcing service employee up to 

50 people per day and 24/7. This study method 1. used the data in the past 12 months 

to analyze with the Pearson correlation coefficient, we found that the incoming call rating 

have high affiliation with Abandon Call rate. In study, we found in 86.1% of abandon call 

have 0.01 level significant; If the incoming is high, the abandon call rate will be high too.             

2. The questionnaire of this study is sent by SMS through mobile phone to 3,000 people 

and have feedback around 494 people (16.47%); The ration of women and men is 324:170 

at the age of 31- 40 years old and had experienced using Call Center 1-2 times. Most of 

them are satisfied in Call Center service which is provided good information and quick 

answer. From their respond it show that Call Center is one of the best channels and easy 

to contact but still need to add more contact center such as Line Application (Chatbot) 

3. In-Dept Interview, The executives and employees working in the Call Center Credit 

Card 13 people, we found 3 factors that caused the high of abandon call rate is 

operations, employee, and systems. 

Keywords:  Call Center   Agent   Abandon Call Rate Line Application Chatbot    

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

         ธนาคารออมสินไดเปดใหบริการบัตรเครดิตเม่ือป 2559 จนถึงปจจุบัน ไดจัดตั้ง  Call Center 

บัตรเครดิตใหบริการเชิงรับ (Inbound) เชน บริการใหขอมูลผลิตภัณฑบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด    

การสมัครใชบริการ เปดใชงานบัตร สอบถามยอดชําระ ใหความชวยเหลือดานการใชงานตาง ๆ โดยจาง

เหมาผูใหบริการภายนอก (Outsource) ในการใหบริการลูกคา เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2560 
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ใหบริการ 7 วันตลอด 24 ชั่วโมง แนวโนมการเติบโตของผูใชบริการบัตรเครดิต และ สินเชื่อบัตรเงินสด  

มีการตั้งเปาหมายเพ่ิมข้ึนในอัตรามากกวา 50% ทุกป เนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหมของธนาคาร สามารถ

นําเสนอขายผลิตภัณฑจากฐานลูกคาเดิมท่ีใชบริการธนาคารประเภทอ่ืน ๆ และนําเสนอขายลูกคาราย

ใหมท่ียังไมเคยใชบริการ ทําใหมียอดปริมาณลูกคาท่ีใชบริการผาน ชองทาง Call Center เพ่ิมสูงข้ึน และ

จากการตรวจสอบรายงานปริมาณสายโทรเขายอนหลัง 12 เดือน พบวา อัตราการพลาดรับสายมีอัตรา

เพ่ิมสูงข้ึนมากกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2561 - พฤษภาคม 2562 รวม 7 เดือน 

และมีแนวโนมในการเกินเกณฑอยางตอเนื่อง โดยการพยายามลดอัตราการพลาดรับสาย เพราะเชื่อวา

อัตราการพลาดรับสายต่ํา เปนสิ่งท่ีทําใหความพึงพอใจของลูกคาอยูในระดับสูง...” (Jeff Rumburg, 

2012) เม่ือพิจารณาปจจัยเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการ พบวามีความสัมพันธกับปจจัยเรื่องความ

ภักดี... เม่ือผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการใชบริการแลวก็จะสงผลใหเกิดความภักดี และความ

ผูกพันอีกดวย (บริษัท กลุมแอดวานซ รีเสิรช จํากัด, 2559, ง-จ) หากอัตราการพลาดรับสายสูงข้ึนจะ

สงผลกระทบท้ังตอลูกคาและตอภาพลักษณของธนาคาร ดังนี้  

1. เลิกใชผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร  

2. สรางประสบการณไมดีในการใชบริการ 

3. สงตอประสบการณไมดีใหบุคคลอ่ืนไมอยากใชบริการ 

4. ธนาคารเสียภาพลักษณ  

5. ความพึงพอใจของลูกคาลดลง 

6.  
วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) 

      1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหา และปจจัยท่ีแทจริงของการเพ่ิมข้ึนของอัตราการพลาดรับสาย    

Call Center บัตรเครดิต  

      2. เพ่ือหาแนวทางการแกไข และ/หรือการปองกันปญหาสําหรับรองรับการใหบริการ      

      3. เพ่ือวางแผนการจัดอัตรากําลังคน หรือเพ่ิมชองทางการใหบริการ 
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วิธีการศึกษา 

การเก็บขอมูล (Data Collection) 

        ขอมูลท่ีนํามาใชวิเคราะหเปนขอมูลปริมาณสายโทรเขา Call Center บัตรเครดิต ตั้งแตเดือน

มิถุนายน 2561 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2562 รวม 12 เดือนประกอบดวย ขอมูลจํานวนสายโทรเขา 

จํานวนสายท่ีรับได จํานวนสายท่ีพลาด อัตราพลาดรับสาย (Abandon Rate) และขอมูลการโทร        

ตามชวงเวลาของแตละเดือน นอกจากนั้นยังมีขอมูลจํานวนบัตรเครดิต โปรโมชั่นของธนาคาร เพ่ือนํามา

ประกอบการพิจารณา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

        โดยใชทฤษฎีสหสัมพันธ (Correlation) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ชุด คือ 

จํานวนสายโทรเขากับจํานวนสายท่ีพลาด โดยการพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรมีคามากนอย

เพียงใด โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) แบบ Pearson Correlation         

ซ่ึงเปนเทคนิคสถิติ สําหรับใชหาขนาดและทิศทางความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปร โดยใช

สัญลักษณ r แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของกลุมตัวอยาง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีใชวัดขนาดของ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร มี 2 ลักษณะคือ -1 ≤ r ≤ 1 และ 0 ≤ r ≤ 1  

วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

         วิเคราะหความสัมพันธของจํานวนสายโทรเขากับจํานวนสายท่ีพลาด โดยดูทิศทางของ

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม จากตัวเลขของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

         การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ จะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หากมีคา

เขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธในระดับสูง แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมี

ความสัมพันธในระดับต่ํา หรือไมมีเลย และเครื่องหมาย + , - หนาตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะบอกถึง

ทิศทางของความสัมพันธ โดยท่ีหาก คา r มีเครื่องหมาย + หมายถึงการมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

(ตัวแปรหนึ่งมีคาสูงอีกตัวหนึ่งจะมีคาสูงไปดวย) r มีเครื่องหมาย – หมายถึงการมีความสัมพันธไปใน

ทิศทางตรงกันขาม (ตัวแปรหนึ่งมีคาสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคาต่ํา) (Hinkle D.E. 1998, p.118) 

        วิเคราะหจากแบบสอบถาม (Questionnaire) การใชบริการ Call Center บัตรเครดิตธนาคาร

ออมสิน โดยการสง Link แบบสอบถามทาง SMS จํานวน 3,000 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน       

494 คน เปนเพศหญิง จํานวน 324 คน เพศชาย จํานวน 170 คน  
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       วิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหาร และพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานการใหบริการ          

Call Center บัตรเครดิตธนาคารออมสิน จํานวน 13 คน เพ่ือศึกษาปญหาการเพ่ิมข้ึนของอัตราการ

พลาดรับสาย (Abandon Rate) ในการใหบริการ Call Center บัตรเครดิตธนาคารออมสิน  

 

สรุปผลการศึกษา 

ความสัมพันธของจํานวนสายโทรเขา และอัตราการพลาดรับสาย (Abandon Rate) 

 
 แผนภาพท่ี  1 : แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของ Call Center บัตรเครดิต ยอนหลัง 12 เดือน    โดยใชคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation coefficient) แบบ Pearson Correlation 

         จากขอมูลท่ีได พบวา จํานวนสายโทรเขา มีความสัมพันธในระดับสูงกับคา Abandon Rate      

รอยละ 86.1 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 อยางมีนัยสําคัญ จากกลุมตัวอยาง 12 ตัวอยาง แสดงวา ถาจํานวน

สายโทรเขามาก Abandon Rate ก็จะมากข้ึนดวยเชนกัน ซ่ึงความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ผูบริโภคแตละดานสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ (ปณณวัชร พัชราวลัย, 2558, บทคัดยอ) 

ผลการวิเคราะหขอมูลการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง จํานวน      

494 คน เปนเพศหญิง 324 คน เพศชาย 170 คน ซ่ึงเปนผูใชบริการ ตั้งแต เดือนมกราคม จนถึง         

เดือนพฤษภาคม ป 2562 โดยการสง Link แบบสอบถามทาง SMS 

จากแบบสอบถามพบวา ผูใช บริการเปนเพศหญิง จํานวน 324 คน คิดเปนรอยละ 65.60          

มากกวา เพศชาย ท่ีมีจํานวน 170 คน คิดเปน รอยละ 34.40 โดยชวงอายุของผูใชบริการ คือ ชวงอายุ

ระหวาง 31-40 ป จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 40.50 และเคยใชบริการ Call Center บัตรเครดิต 

จํานวน 1-2 ครั้ง จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 44.70 โดยมีความพึงพอใจในการโทรติดตอ             
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Call Center ไดงายจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 32.60 ความไม พึงพอใจต อการใช บริการ             

Call Center จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 54.30 และความพึงพอใจ ตอเจาหนาท่ีใหบริการในการ     

เขาใจความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง และครบถวน จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 27.90 และ

ความไมพึงพอใจในการใหบริการตอเจาหนาท่ีใหบริการในการรบัสายชา จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 

57.90 ซ่ึงความสะดวกของชองทางการติดตอ จํานวน 394 คน คิดเปนรอยละ 79.80 ความไมสะดวก

ของชองทางการติดตอ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 20.20 และเสนอแนะ ชองทางการติดตออ่ืน      

คือ Line Application จํานวน 316 คน คิดเปนรอยละ 64.00 ซ่ึงวิเคราะหไดวา ชองทาง Call Center 

เปนชองทางท่ีลูกคาติดตอไดสะดวก แตควรเพ่ิมชองทางการติดตออ่ืน เชน Line Application รวมถึง

ปรับปรุงการใหบริการของพนักงานรับสาย เชน สรางองคความรูของผลิตภัณฑ ขอมูลท่ีเปนประโยชน     

ในการใหบริการ และการบริหารจัดการเวลาทํางานในชวงเวลา Peak Time  

ผลการวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลมารวมเปนหมวดหมู และแยกประเด็นของขอมูลท่ี

มีความสัมพันธกันไวในขอมูลชุดเดียวกัน เพ่ือความชัดเจนและถูกตอง จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาใชใน

การตีความตามวัตถุประสงค และวิเคราะหหาความสัมพันธในเชิงเหตุผล เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎี

ท่ีทําการศึกษา โดยสรุปขอมูลเปนแผนภูมิกางปลาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 

 
แผนภาพท่ี  2 : แผนภูมิกางปลาจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) แสดงปจจัยท่ีทําใหอัตราการพลาด

รับสายสูงเกินมาตรฐาน 
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จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) พบปจจัยท่ีทําใหอัตราการพลาดรับสาย

สูงเนื่องจาก 

การดําเนินงาน เนื่องจากปริมาณลูกคาบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด การประชาสัมพันธ

โปรโมชั่น และกิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ิมข้ึน ทําใหชองทางการติดตอไมเพียงพอ  

 พนักงาน มีอัตราการ Turnover สูง มีผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพของ Call Center 

และคุณภาพการใหบริการ (ณัฐวุฒิ ชนะภักดี, 2560, 25-26 ) เนื่องจากพนักงานรับสายไมเพียงพอ

สําหรับการใหบริการ และเม่ือรับพนักงานใหมตองมีการอบรมกอนการปฏิบัติงาน อาจจะไมมี

ประสบการณและทักษะในการใหบรกิาร สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน  

ระบบงาน เม่ือระบบงานบันทึกขอมูลขัดของ ทําใหไมสามารถใหบริการ และตรวจสอบขอมูล

ลูกคาได  

 

อภิปรายผล 

          จากการศึกษาปญหาการเพ่ิมข้ึนของอัตราการพลาดรับสาย (Abandon Rate) ของ Call 

Center บัตรเครดิต ผูศึกษาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหา และปจจัยท่ีแทจริงของการเพ่ิมข้ึนของอัตราการพลาด

รับสาย Call Center บัตรเครดิต 

  จากการวิเคราะห พบวา ความสัมพันธระหวางจํานวนสายโทรเขากับอัตราการพลาดรับสาย       

มีความสัมพันธในระดับสูง เนื่องจากมีปริมาณการเพ่ิมข้ึนของลูกคาบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด 

รวมท้ังการประชาสัมพันธโปรโมชั่นตาง ๆ ทําใหจํานวนสายท่ีโทรติดตอเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจํานวนสายเรียก

เขาถือเปนขอมูลและปจจัยสําคัญท่ีจะใชพิจารณาความจําเปนในการจัดตั้ง Call Center รวมถึงการ

พิจารณาจํานวนพนักงาน และขนาด Call Center (อัจฉราพันธุ จันเอม, 2550) 

2. เพ่ือหาแนวทางการแกไข และ/หรือการปองกันปญหาสําหรับรองรับการใหบริการ 

จากการวิเคราะหหาแนวทางการแกปญหาการเพ่ิมข้ึนของอัตราการพลาดรับสาย สามารถ

ดําเนินการไดหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีมีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกัน ไดแก การบริหาร โดยมุงเนนถึง

ประโยชนสูงสุดดานตนทุนในการดําเนินงาน ตามนโยบายของธนาคารในการเพ่ิมชองทางดิจิทัล 
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ตอบสนองความตองการของคนรุนใหมในยุคปจจุบันท่ีนิยมความสะดวกสบาย สามารถเขาถึงบริการ

ตางๆ ไดงาย โดยสถิติการใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 61.1% กิจกรรมหลักก็คือการใชโซเชียล

มีเดีย...หากธุรกิจสามารถนําเสนอขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว ตรงประเด็น ยอมจะสรางความเชื่อม่ัน และ

เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของธุรกิจไดอีกดวย แตประเด็นดังกลาวสงผลตอตนทุนของธุรกิจท้ังทางตรง

และทางออม เนื่องจากการใชบุคคลคอยตอบคําถามกับลูกคานั้นสิ้นเปลืองแรงงาน และเวลา อีกท้ัง

อารมณและความรูสึกในแตละชวงเวลาอาจสงผลตอมาตรฐานของคําตอบท่ีอาจทําใหเกิดความรูสึกดาน

ลบของลูกคา จากปญหาดังกลาวธุรกิจจํานวนมากใช “แชทบอท (Chatbot)” ปฏิสัมพันธกับลูกคาแทน

บุคคล           (จักรินทร สันติรัตนภักดี, 2561) 

3. เพ่ือวางแผนการจัดอัตรากําลังคน หรือเพ่ิมชองทางการใหบริการ 

จากการวิเคราะหการวางแผนการจัดอัตรากําลังคน ไดแก การบริหารจัดการเวลาทํางานของ

พนักงานรับสาย แบบเหลื่อมเวลาทํางาน เพ่ิมจํานวนพนักงานรับสายในชวงวันท่ีปริมาณสายโทรเขามาก

เชน ชวงตนเดือน สิ้นเดือน หรือชวงเวลา Peak Time และลดจํานวนพนักงานรับสาย ในวันหยุดท่ีมี

ปริมาณสายนอย และเพ่ิมชองทางการใหบริการผาน Line Application (Chatbot) เพ่ือใหบริการขอมูล

บัตรเครดิต ท้ังนี้ Chatbot เริ่มถูกนํามาใชโดยภาคธุรกิจมากข้ึนเนื่องจากคุณประโยชนของ Chatbot 

เชน การเปน customer service 24 ชั่วโมง เพ่ิมโอกาสในการขายและลดตนทุนดานพนักงาน (Fearn, 

2016) นอกจากนี้ ยังมีคุณประโยชนในดานการมีสวนรวมของลูกคา (Customer engagement) โดย 

Chatbot จะผสานคุณสมบัติของโปรแกรมลูกคาสัมพันธ (CRM) ในการรักษาและเพ่ิมพูนความสัมพันธ

ระหว าง      ตราสินค าและลูกค า  การบริหารประสบการณลูกค า  (Customer experience 

management) ในการทําความเขาใจความตองการของลูกคาและนําเสนอประสบการณท่ีดีใหแกลูกคา 

(ธนภัทร บุศราทิศ, 2559, 1-2)       

 

ขอเสนอแนะ 

          จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูใช บริการมีความคาดหวังในการใชบริการท่ีมีมาตรฐานจาก           

Call Center ในการชวยแกปญหาตาง ๆ จึงควรดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีการสอบถามความพึงพอใจหลังการใชบริการ เพ่ือรับทราบปญหา นําไปปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบริการ ตอบสนองความตองการของลูกคา 
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2. พัฒนาทักษะและความสามารถในการใหบริการกับพนักงานรับสาย เชน สรางองคความรู 

สรางทักษะในการสื่อสาร เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพเหนือความคาดหวัง 
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ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ 

Guidelines for controlling the occurrence of overdue loans 2-3 months 

of the Government Savings Bank, Debt Control and Management Center, 

Prachuap Khiri Khan  

 

ไปรมา จันทรเสน0

1 และสุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต1 2 

Prirama Junsen1 and Suthawan Chirapanda Sato2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของลูกหนี้สินเชื่อและศึกษาหาแนวทาง

ปองกันแกไขการเกิดหนี้คาง ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอการกอใหเกิดหนี้ท่ีไมกอรายได เพ่ือนําผลท่ีไดมา

ปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหาร

หนี้ เขตประจวบคีรีขันธ  

การศึกษาในครั้งนี้เปนลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกลยุทธในการวิจัยแบบสอบถาม

สัมภาษณเชิงลึก จํานวน 7 ราย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดและครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือใน

การศึกษานี้เปนแบบสอบถามสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง จํานวน 100 ชุด เพ่ือศึกษาหาปจจัยการ

กอใหเกิดหนี้คางชําระ 

ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม ภาพรวมของธุรกิจจาก

เอกสารรายงานท่ีเก่ียวของ และผลขอมูลจากผังกางปลา พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดหนี้คางชําระจน

กอใหเกิดเปน NPLs ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ นั้น คือการท่ี

สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทําใหการดําเนินกิจการและรายไดของผูกูไมเพียงพอตอรายจาย แนวทางใน

การควบคุมเพ่ือไมใหเกิดปญหาหนี้คางชําระ ทางธนาคารเองควรปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับอยาง

เครงครัดจริงจังในการใหสินเชื่อในแตละประเภท อีกท้ังยังสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้มากําหนด

ทิศทางในการอนุ มัติปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เ พ่ือให มีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมเศรษฐกิจในปจจุบัน อันสงผลใหธนาคารเองสามารถมองเห็นถึงความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Priramaj1@gsb.or.th 
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ตอการดําเนินงานของทางธนาคารเองในอนาคตและลดการเกิดปญหาการคางชําระหนี้จนกอใหเกิดเปน 

NPLs 

 

คําสําคัญ:  สินเชื่อ, หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได,  ธนาคารออมสิน 

 

 

Abstract 

The objective of this research is to study general information of loan debtors and 

to find solutions to prevent the occurrence of outstanding debt. As well as factors 

affecting the creation of non-performing debt. In order to use the results to improve the 

work process to be most effective for the Government Savings Bank, Debt Control and 

Management Center Prachuap Khiri Khan Province. 

This study is a qualitative research by using the research strategy, questionnaire, 

in-depth interview of 7 people in order to get complete and complete information. The 

researcher used the instrument in this study as a questionnaire with 100 sets of semi-

structured interview questionnaires to study the factors causing outstanding debt. 

Research results obtained from data analysis, interview forms, questionnaires, 

business overview from relevant report documents And the results from the fishbone 

chart Found that the factors affecting the occurrence of overdue debt causing the NPLs 

of the Government Savings Bank Debt Control and Management Center Prachuap Khiri 

Khan Province, Is the economic slowdown Causing the business operations and incomes 

of the borrowers to be insufficient for expenses Ways to control to prevent overdue 

problems. The bank itself should strictly comply with regulations and regulations 

regarding each type of credit. In addition, the research results can be used to determine 

the most efficient loan approval direction. To be suitable for the current economic 

environment As a result, the bank is able to see the risks that may affect the bank's 

operations in the future and reduce the occurrence of overdue problems resulting in 

NPLs. 
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Keywords: Loans, non-performing loans, Government Saving Bank 

 

บทนํา 

ในป 2561 ธนาคารออมสินยังคงมุงม่ันท่ีจะดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนในการเปนสถาบัน

การเงินท่ีม่ันคง เพ่ือการออมและเปนผูนําเศรษฐกิจฐานรากและลูกคารายยอย ดวยการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมท้ังยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใหแกาครัฐบาลผาน

โครงการตางๆ ธนาคารมียอดเงินใหสินเชื่อจํานวน 2,111,899 ลานบาท (รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบัน

การเงินและสหกรณ) เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2560 จํานวน 97,776 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.9 โดยมี

สัดสวนสินเชื่อแกบุคคลรายยอย รอยละ 60.7 สินเชื่อแกภาครัฐและสถาบันการเงิน รอยละ 31.5 และ

สินเชื่อแกภาคธุรกิจเอกชนรอยละ 7.8 

จากขอมูลปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารออมสินท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนทุกปสงผลใหมีโอกาส

ท่ีจะเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เพ่ิมสูงข้ึนเชนกัน ท้ังนี้ อาจจะเกิดจากนโยบายการใหสินเชื่อ

ของทางธนาคารและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อท่ีรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาทําใหขาดความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อ จึงทําใหสินเชื่อท่ีอนุมัติไปกลายเปนหนี้คาง

ชําระจนสงผลกระทบตอปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามมาดวยในอนาคต และดวย

ปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดมีแนวโนมจะเปนภาระทางการเงินท่ีสําคัญของทางธนาคารออมสิน จึง

ตองมีมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวอีกท้ังตองมีแนวทางการปฏิบัติท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการ

ปองกันการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังจากการใหสินเชื่อ โดยกําหนดหนวยงานในสังกัด

ใหมีแผนในการลดหนี้คางชําระ เพ่ือลดปญหาของการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เพราะการ

ปลอยสินเชื่อท่ีดอยคุณภาพในปริมาณมากนั้น นอกจากจะสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาหนี้ท่ีไมกอให

กิดรายได (NPLs) แลว ธนาคารยังตองกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญหรือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน ตาม

เกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนั้น หากธนาคารมีการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนมาก ก็

จะสงผลกระทบตอผลกําไรของธนาคารจนผลการดําเนินงานของธนาคารขาดทุน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ

สภาพคลองและความม่ันคงของธนาคารได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ 2-3 เดือน 

ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการ
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วิเคราะหสินเชื่อ เปนการปองกันและควบคุมไมใหเกิดหนี้คางชําระท่ีอาจเกิดจากการใหสินเชื่อใหมใน

อนาคต 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 แผนผังสาเหตุและเหตุผล ซ่ึงเราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผลในชื่อของ ผังกางปลา (Fish 

Bone Diagram) เนื่องจากหนาตาแผนผังนี้มีลักษณะคลายปลาท่ีเหลือแตกางหรือท่ีหลายๆ คนอาจรูจัก

ในชื่อของแผนผังอชิกาวา (Ishikawa Diagram) และไดรับการพัฒนาในครั้งแรกเม่ือปค.ศ.1943 โดย 

ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยสํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงญ่ีปุน 

(Japanese Industrial Standard : JIS) ไดนิยามความหมายของผังกางปลา คือ แผนผังท่ีใชแสดง

ความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุท่ีเปนไปไดท่ีจะสงผลกระทบใหเกิดปญหา

หนึ่งปญหา (วันรัตน จันทกิจ, 2549) แผนผังกางปลาจะประกอบดวยสวนตางๆ ตามรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

• ปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูในสวนหัวของปลา 

• สาเหตุ (Causes) โดยจะสามารถแบงยอยๆ ออกไดอีกเปน 

 ปจจัย (Factors) หรือสาเหตุหลักท่ีจะสงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 

 สาเหตุรอง 

 สาเหตุยอย 

หลักการเบื้องตนของแผนภูมิกางปลา (fishbone diagram) คือการใสชื่อของปญหาท่ีตองการ

วิเคราะห ลงทางดานขวาสุดหรือซายสุดของแผนภูมิ โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง 

จากนั้นใสชื่อของปญหายอย ซ่ึงเปนสาเหตุของปญหาหลัก 3 - 6 หัวขอ โดยลากเปนเสนกางปลา (sub-

bone) ทํามุมเฉียงจากเสนหลัก เสนกางปลาแตละเสนใหใสชื่อของสิ่งท่ีทําใหเกิดปญหานั้นข้ึนมา ระดับ

ของปญหาสามารถแบงยอยลงไปไดอีก ถาปญหานั้นยังมีสาเหตุท่ีเปนองคประกอบยอยลงไปอีกโดยท่ัวไป

มักจะมีการแบงระดับของสาเหตุยอยลงไปมากท่ีสุด 4 – 5 ระดับ เม่ือมีขอมูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณแลว 

จะทําใหมองเห็นภาพขององคประกอบท้ังหมด ท่ีจะเปนสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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รูปท่ี 1.1 แผนภูมิกางปลา 

ท่ีมา : ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล (ประชาสรรณ แสนภักด,ี 2547: 1) 
 

- ทฤษฎี SWOT Analysis 

 SWOT คือ เทคนิคอยางหนึ่งท่ีนํามาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

องคกร เพ่ือนําผลท่ีไดในรูปแบบของจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

และภัยคุกคาม (Threat) มากําหนดเปนกลยุทธท่ีใชในการวางแผนและพัฒนาองคกร SWOT เปน

เครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกรหรือโครงการ ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและ

จุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก สําหรับกําหนด

แผนงานโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศนและการกําหนดกลยุทธเพ่ือใหอุตสาหกรรม

พัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการแขงขันท่ีดี

แบบหนึ่งเนื่องจากจะทําใหองคกรเขาใจถึงจุดออนท่ีจะตองแกไข จุดแข็งท่ีจะชวยใหองคกรมีความ

ไดเปรียบเหนือคูแขง โอกาสท่ีจะสงผลใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของฐานลูกคาและยอดขายไดและอุปสรรคท่ี

องคกรจะตองหาทางลดอุปสรรคหรือหลีกเลี่ยง หรือตองเตรียมตัวอยางไรเพ่ีอใหสามารถลดความรุนแรง 

และทําใหภาพรวมขององคกรยงัคงมีความสามารถเหนือคูแขงขัน 
 

- ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (TOWS Matrix) 

 การกําหนดกลยุทธจากการทําเทคนิควิเคราะห TOWS Matrix เปนการหาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรแตละตัวแปรในแตละชองของกลยุทธหลักจะทําใหหาการดําเนินกลยุทธมีความชัดเจนและบรรลุ

เปาหมายไดมากข้ึน  

 กลยุทธ SO หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส ไดแก กลยุทธท่ีองคกรจะใชความเขมแข็งภายใน รับ

ประโยชนจากโอกาสจากภายนอกท่ีเปดโอกาสให ซ่ึงทุกองคกรตางก็อยากมีความเขมแข็งภายในเพ่ือให

สามารถรับประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและสิ่งแวดลอมภายนอกได นอกจากนี้หลายองคกร

 

ปจจัย ปจจัย 

ปจจัย ปจจัย 

ปญหา 



 

807 
 

ใชกลยุทธ WO, ST, WT เพ่ือท่ีจะสามารถใชกลยุทธ SO ได หมายความวาเม่ือองคกรมีความออนแอ

ภายในก็จะพยายามปรับปรุงใหภายในเขมแข็งและเม่ือองคกรประสบกับสิ่งกีดขวางภายนอก ก็จะ

พยายามหลีกเลี่ยงและมุงเขาหาโอกาสท่ีเปนคุณประโยชนตอองคกรใหมากท่ีสุด 

- แนวคิดเก่ียวกับหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan: NPLs) 

 สินเชื่อ หมายถึง ความเชื่อถือท่ีผูขายมีตอผูซ้ือ และยอมมอบสินคาหรือบริการใหแกผูซ้ือไปกอน 

โดยยังไมตองชําระเปนเงินสด แตมีสัญญาการชําระเงินคาสินคาหรือบริการนั้นในวันขางหนาตามการ ตก

ลงกันระหวางผูซ้ือและผูขาย ซ่ึงกอใหเกิดภาวะความเปนเจาหนี้และลูกหนี้ตามมา ทางดานผูบริโภคนั้น 

สินเชื่อ หมายถึง ความสามารถท่ีจะไดสินคาหรือบริการไปใชกอน โดยตกลงวาจะนําเงินมาชําระคาสินคา 

หรือบริการในภายหนา และทางดานสถาบันการเงิน สินเชื่อ หมายถึง บริการชนิดหนึ่งของสถาบัน

การเงิน ท่ีกอใหเกิดรายไดหลักแกสถาบันการเงิน คือดอกเบี้ยรับจากการใหสินเชื่อและคาธรรมเนียม

ตางๆ กระบวนการทางดานสินเชื่อ มี 3 ข้ันตอน ดังนี้คือ (สินเชื่อและการจัดการสินเชื่อ, 2559) 

   1) Credit Transaction การเกิดรายการสินเชื่อ    

 2) Credit Standing สถานะทางสินเชื่อ    

 3) Credit Instruments การใชเครื่องมือประกอบการดานสินเชื่อ 
 

- แนวคิดแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Sector Master Plan) 

 จากสถานการณเศรษฐกิจท่ีผานมาไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของระบบสถาบันการเงินตอ 

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมธนาคารแหงประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดแนวทาง 

ในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินและไดเริ่มจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินต้ังแตตนป พ.ศ. 

2545 ซ่ึงประกอบดวยเปาหมายวิสัยทัศนกลยุทธและแผนการดําเนินการเพ่ือใชเปนแนวทางในการ 

พัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยและในการกําหนดนโยบายสถาบันการเงินในระยะ 5-10 ปขางหนา 

(กิตติศักดิ์ เคลือบหิรัญ, 2559) 

 ทับทิม แกววันนา, อมรวรรณ รังกูล และวิเชียร วรพุทธพร (2559) ไดทําการศึกษาแนวทางใน

การแกไขปญหาการลดหนี้ NPL ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตมหาสารคาม โดยใชวิธีเก็บ

ขอมูลจากการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบจากแฟมลูกหนี้รายตัวจํานวนลูกหนี้ท้ังหมด 847 ราย เลือก

กลุมตัวอยางโดยวิธีแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จํานวน 280 ราย ท่ีเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPLs) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แบบสอบถามตรวจสอบความเท่ียงตรงและตรวจสอบความเชื่อม่ัน

ตามหลักวิธีการทางสถิติ คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และความถ่ี โดยจัดลําดับความสําคัญอาศัยหลักการของลิเคอรท (Likert Scale) ผลการศึกษา 
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พบวา ปจจัยภายนอกสงผลกระทบท้ังดานบวกและลบตอการแกไขปญหาการลดหนี้ NPL ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความสําเร็จของการแกไขปญหาการลดหนี้คือ เทคโนโลยี ซ่ึงเปนเครื่องมือในการติดตามทวง

ถามหนี้ และการชําระหนี้ สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดหนี้ NPL คือ ลูกหนี้ท่ีมีภาระคาใชจายในครอบครัวสูง 

และนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคการขยายระยะเวลาชําระหนี้เปนทางออกของปญหาท่ีลูกหนี้เคยปฏิบัติ 
 

วิธีการศึกษา  

กลุมตัวอยาง  

โดยแบงการสัมภาษณลูกคาเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 - การสอบถามสัมภาษณผูบริหาร พนักงานปฏิบัติงานดานสินเชื่อทุกประเภทมีความรูความ

เขาใจในเรื่องการใหบริการและขอมูลสินเชื่อเปนอยางดี จํานวน 7 คน 

 - การสอบถามสัมภาษณลูกคาท่ีมาใชบริการสินเชื่อทุกประเภท จํานวน 100 คน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

สําหรับวิธีการศึกษาคนควาเรื่องแนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ 2-3 เดือน ของ

ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ ในครั้งนี้ เปนการศึกษาในลักษณะการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชกลยุทธในการวิจัยแบบสอบถามสัมภาษณเชิงลึก 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดและครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการศึกษานี้เปนแบบสอบถาม

สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง โดยไดแบงขอมูลออกแบบ 2 สวน ดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามสัมภาษณเชิงลึก 

เพ่ือเขาถึงขอมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูบริหาร พนักงานปฏิบัติงานดานสินเชื่อ และ

ลูกคาท่ีมาใชบริการดานสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน เขตประจวบคีรีขันธ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลจากการวิเคราะหศึกษาภาพรวมของธุรกิจ ขอมูลผลการ

ดําเนินงานการปองกันหนี้คางชําระของธนาคารออมสิน ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ 

แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากระบบเครือขายภายในของธนาคารออม

สิน ไดรวบรวมไว รวมถึงขอมูลจากเว็บไซตตางๆ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

โดยจะนําขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิมาทําการวิเคราะห เพ่ือหาปญหาและสาเหตุของ

ปญหา โดยมีเครื่องมือและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
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 1) การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณผูบริหาร พนักงานปฏิบัติงานดานสินเชื่อของธนาคารออม

สิน ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ โดยแบงเปน กลุมผูบริหาร พนักงานปฏิบัติงานดาน

สินเชื่อท่ีมีความรูความเขาใจในเรื่องการใหบริการและขอมูลสินเชื่อเปนอยางดี จํานวน 7 คน 

 2) การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสัมภาษณลูกคาท่ีมาใชบริการสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน 

ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ ไดแก กลุมลูกคาสินเชื่อ จํานวน 100 คน โดยแบงเปน 

3 สวนสําคัญดังนี้ 

• สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ปจจุบันทานมีอาชีพอะไร รายไดเทาไหร / ทานใชบริการ

ดานสินเชื่อประเภทอะไรบางกับธนาคารออมสิน และมียอดสินเชื่อเทาไหร และ ทานใช

บริการดานสินเชื่อกับธนาคารออมสินมานานเทาไหร 

• สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อ 2-3 เดือน ของธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ โดยประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานผูกู 

ดานผูใหกู (ธนาคาร) และ ดานสภาพแวดลอม  

 โดยจะนําผลการคํานวณท่ีไดมาวิเคราะหดวยสถิเชิงพรรณาเพ่ือทําการศึกษาและใหทราบถึง

สถานการณของปริมาณการเกิดหนี้คางชําระ 2-3 เดือน ซ่ึงจะสงผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี ้เขตประจวบคีรีขันธ 
 

 

ผลการศึกษา  

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 - จากการสัมภาษณผูบริหาร พนักงานปฏิบัติงานดานสินเชื่อทุกประเภท ของธนาคารออมสิน

ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ จํานวน 7 คน  

- จากแบบสอบถามสัมภาษณลูกคาท่ีมาใชบริการสินเชื่อทุกประเภท ของธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ จํานวน 100 คน สามารถสรุปผลไดดังตารางท่ี 1.1  
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ขอมูลท่ัวไป  จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ ชาย 58 58.0 

อายุระหวาง  36 – 50ป 49 49.0 

สถานภาพสมรส 47 47.0 

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 49 49.0 

อาชีพขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 41 41.0 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท 24 24.0 

ใชบริการสินเชื่อธนาคารประชาชน 38 38.0 

ไดรับวงเงิน 100,000 - 500,000 บาท 37 37.0 

ใชบริการดานสินเชื่อกับธนาคารออมสินมา 2-5 ป 44 43.4 

ยอดสินเชื่อ 5,000 – 10,000 บาท 44 43.4 
 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อ 2-3 เดือน ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและ

บริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธุ 

ดานผูกู อยูในระดับ มีความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.38 และคาเบียงเบียนมาตรฐาน (SD) 

อยูท่ี 0.64 โดยเม่ือพิจารณาเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยในแตละหัวขอแลวนั้น พบวา ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้

คางชําระฯ มากท่ีสุดคือผูกูมีภาระคาใชจายในครอบครัวสูงข้ึน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37) ผูกูมีภาระหนี้สิน

มากกวา 1 แหง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.19) รายไดลดลง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.00) ใชเงินกูไมตรงกับ

วัตถุประสงคของการกู (คาเฉลี่ยเทากับ 3.79) จํานวนเงินงวดสงชําระมีการปรับสูงข้ึน (คาเฉลี่ยเทากับ 

3.54) การวางงานหรือออกจากงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.36) การเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลในครอบครัว 

(คาเฉลี่ยเทากับ 2.93) ในขณะท่ีปจจัยเรื่องการมีปญหากับผูกูรวมก็ไมไดสงผลท่ีกอใหเกิดปญหาการคาง

ชําระของผูกูมากนัก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.93) การหยารางกับคูสมรส (คาเฉลี่ยเทากับ 2.73) การไมทราบ

วิธีการชําระคืนเงินกู (คาเฉลี่ยเทากับ 2.43) และสําหรับปจจัยในเรื่องผูกูหรือผูรวมกูเสียชีวิตนั้นมีระดับ

ความสําคัญอยูในลําดับสุดทายของปจจัยท้ังหมด (คาเฉลี่ยเทากับ 2.68) ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 
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ปจจัยที่กอใหเกิดหน้ีคางชําระสินเชื่อฯ คาเฉลี่ย SD 
 

ดานผูกู 

1. รายไดลดลง 4.00 0.94 

2. ภาระคาใชจายในครอบครัวสูงข้ึน 4.37 0.80 

3.วางงาน / ออกจากงาน 3.36 1.27 

4.มีปญหากับผูกูรวม 2.93 1.18 

5.หยารางกับคูสมรส 2.73 1.32 

6.ถาผูกูหรือผูกูรวมเสียชีวิต  2.67 1.30 

7.เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลในครอบครัว 2.93 1.16 

8.ใชเงินกูไมตรงกับวัตถุประสงคของการกู 3.79 1.25 

9.มีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง 4.19 1.10 

10.จํานวนเงินงวดสงชําระมีการปรับเพิ่มสูงข้ึน 3.54 1.08 

11.ไมทราบวิธีการชาํระคืนเงนิกู 2.68 1.21 
 

ดานผูใหกู (ธนาคาร) อยูในระดับ มีความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.19 และคาเบียงเบียน

มาตรฐาน (SD) อยูท่ี 0.27 โดยเม่ือพิจารณาเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยในแตละหัวขอแลวนั้น พบวา ปจจัยท่ี

มีระดับความสําคัญสูงสุดเปนอันดับแรกของธนาคาร คือ ธนาคารมีนโยบายผอนปรนในการชําระคืนเงินกู 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.53)  รองลงมาคือ ธนาคารไมสามารถติดตอกับผูกูได (คาเฉลี่ยเทากับ 3.20) ธนาคารมี

การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพ่ิมสูงข้ึน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.163)  และ ธนาคารไมไดชี้แจงรายละเอียดใน

การชําระหนี้คืนเงินกู (คาเฉลี่ยเทากับ 2.88)  ดังแสดงในตารางท่ี 1.3 
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ปจจัยที่กอใหเกิดหน้ีคางชําระสินเชื่อฯ คาเฉลี่ย SD 

ดานผูใหกู (ธนาคาร) 

1.ธนาคารไมไดชี้แจงรายละเอียดในการชําระคืนเงินกู 2.88 1.21 

2.ธนาคารมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มสูงข้ึน 3.16 1.23 

3.ธนาคารไมสามารถติดตอกับผูกูได 3.20 1.15 

4.ธนาคารมีนโยบายผอนปรนในการชําระคืนเงินกู 3.53 1.11 

 

ดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับ มีความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 และคาเบียงเบียนมาตรฐาน 

(SD) อยูท่ี 0.34 โดยเม่ือพิจารณาเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยในแตละหัวขอแลวนั้น พบวา ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมทางสภาพเศรษฐกิจไมดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.62) มีระดับความสําคัญเปนอันดับแรกท่ีผูกูให

ความสําคัญ รองลงมาเปนเรื่อง สินคาอุปโภค บริโภคมีราคาสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.60) น้ํามันราคาแพง 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.40) และการเกิดภัยทางธรรมชาติ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98) ในชณะท่ีเรื่องอัตราดอกเบี้ย

เงินกูสูงข้ึนนั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.89) ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในลําดับสุดทายของปจจัย

ดานสภาพแวดลอม ดังแสดงในตารางท่ี 1.4 

  
คาเฉล่ีย SD 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระสินเช่ือฯ 

ดานสภาพแวดลอม 

1.สภาพเศรษฐกิจไมดี 4.62 0.68 

2.สินคาอุปโภค บริโภคราคาสูงข้ึน 4.60 0.64 

4.น้ํามันราคาแพงข้ึน 4.40 0.75 

5.อัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงข้ึน 3.89 0.99 

6.เกิดภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง พายุ น้ําทวม 3.98 0.96 
 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการแกไขหนี้คางชําระสินเชื่อ 2-3 เดือน ของธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ โดยผูวิจัยไดแบงขอคิดเห็นไว 6 ขอ ซ่ึงกลุมตัวอยางสามารถ

เลือกตอบไดมากกวา 1 หัวขอท่ีตรงกับความคิดเห็นของตัวเองมากท่ีสุด 
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จากผลการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามขอมูลขอเสนอแนะ ท้ัง 6 หัวขอ จํานวน 100 คน

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาควรมีการแจงยอดหนี้คางชําระ สําหรับลูกคาท่ีมีหนี้คางชําระ

ต่ํากวา 1 งวด มากท่ีสุดเปนลําดับแรก ดวยจํานวนถึง 54 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.50, ควรมีการเพ่ิม

จํานวนพนักงานท่ีใหบริการและมีการฝกอบรมใหพนักงานมีจิตสํานึกในการใหบริการ และพนักงานผู

ใหบริการควรอธิบายวิธีการชําระคืนเงินกูและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอลูกคา มีคะแนน

เทากันอยูท่ี 52 คะแนน คิดเปนรอยละ 51.50 ลองลงมาคือควรเพ่ิมชองทางในการชําระคืนเงินกู เพ่ือ

อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการชําระหนี้ 48 คะแนน คิดเปนรอยละ 47.50, ควรเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ของธนาคาร ท่ีเปนประโยชนตอลูกคาใหมากข้ึน จํานวน 38 คะแนน คิด

เปนรอยละ 37.60 และลําดับสุดทายควรจัดอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน ใหทันสมัยและเพียงพอตอการ

ใหบริการ มีคะแนนเพียง 22 คะแนน คิดเปนรอยละ 21.80 

ผลการศึกษาจากภาพรวมของธุรกิจจากเอกสารรายงานท่ีเก่ียวของ จากรายงานหนี้คางท่ีเปน 

NPLs ของสินเชื่อทุกประเภท ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหาร

หนี้ เขตประจวบคีรีขันธ ซ่ึงมีท้ังหมด 12 สาขานั้น พบวา ประเภทสินเชื่อดานเคหะ มียอดเงินตนคงคาง

ชําระและกอใหเกิดเปนหนี้ NPLs มากท่ีสุด ซ่ึงอาจสงผลใหการดําเนินการของทางธนาคารขาดสภาพ

คลองไดสูง แนวทางในการแกไขปญหาหนี้คางชําระจากสินเชื่อดานเคหะนี้ ทางธนาคารควรมีการคัด

กรองผูกูและปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายดานสินเชื่ออยางเครงครัด พิจารณาเอกสารรายไดประจําท่ี

แทจริงและอาชีพท่ีม่ันคง ประเมินสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน เพ่ือการปลอยสินเชื่อท่ีตรงตาม

วัตถุประสงคและผูกูสามารถผอนชําระคางวดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากทางธนาคารมีการ

พิจารณาคัดกรองผูกูอยางละเอียดทุกกระบวนการดีแลว ก็จะทําใหทางธนาคารไมตองเสี่ยงตอการ

กอใหเกิดหนี้เสีย ท้ังนี้ดวยสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อาจทําใหทางธนาคารเอง

ควรหม่ันติดตอสอบถามผูกูอยูตลอดชวงระยะเวลาสัญญา เพราะหากเกิดปญหาจะไดรีบชวยกันหาแนว

ทางแกไขสงผลใหลูกคาท่ีมาใชบริการเกิดความประทับใจในการบริการ การใสใจลูกคาก็เปนมาตรฐาน

สําคัญท่ีทางธนาคารควรยึดถือปฏิบัติตลอด และการปรับลดดอกเบี้ยสําหรับลูกคาประวัติดีก็เปนอีกหนึ่ง

กลยุทธท่ีทางธนาคารควรพัฒนานํามาเปนแรงจูงใจใหทางลูกคาผูใชบริการดานสินเชื่อไดมีกําลังใจในการ

ผอนชําระกับทางธนาคารตอไป 
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รูปท่ี 1.2  รายละเอียดผลการศึกษาแผนภูมิกางปลา 
 
 

ผลการศึกษาจากผังขอมูลกางปลา พบวา สาเหตุของปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเกิดหนี้คาง

ชําระ 2-3 เดือน ในสวนของตัวผูกูเองนั้นปญหาหลักเกิดจากภาระคาใชจายในครอบครัวท่ีสูงข้ึน อาจ

เนื่องมาจากมีภาระหนี้สินท่ีมากกวา 1 แหง ในขณะท่ีรายไดเทาเดิมหรือลดลง ทําใหรายไดท่ีมีไมเพียงพอ

ตอการใชจายในชีวิตประจําวันสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลง และดวยสถานการเศรษฐกิจ

ในปจจุบันท่ีมีการชะลอตัว สินคาอุปโภคบริโภค ตลอดจนราคาน้ํามัน คาครองชีพมีอัตราท่ีสูงข้ึน จน

สงผลใหภาวะในการชําระหนี้ลดลงและทําใหรับภาระในการชําระหนี้ในยอดเดิมไมไดจนทําใหขาดการ

ชําระหนี้จนเกิดเปนหนี้คางและลูกหนี้บางรายอาจพยายามไมติดตอกับทางธนาคารเพ่ือหลีกเลี่ยงการไม

ชําระหนี้ ถึงแมวาในสวนของธนาคารเองจะมีนโยบายการผอนปรนในการชําระหนี้ แตอาจไมได

ครอบคลุมลูกหนี้ในทุกกลุม และตัวลูกหนี้เองก็อาจไมไดรับการชี้แจงรายละเอียดในการชําระคืนท่ีถูกตอง

ครบถวน จึงทําใหทางธนาคารประสบปญหาการติดตอลูกหนี้ไมได และไมสามารถหาแนวทางแกไข

ปญหาการคางชําระหนี้ใหกับลูกหนี้ไดทุกรายจนกอใหเกิดหนี้เสียไป 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาของการเกิดหนี้คางชําระ พบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับธนาคาร

ออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ เกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

  1) ดานผูกู ลูกคาผูใชบริการดานสินเชื่อมีภาระคาใชจายในครอบครัวสูงข้ึน ไมวาจะเปนคาเลา

เรียนบุตร คาสาธารณูปโภค คาใชจายสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตมีอัตราท่ีสูงข้ึน อีก

ท้ังผูกูบางรายมีภาระหนี้สินกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังหนี้ในระบบและนออกระบบ สงผลใหภาระคาใชจาย
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เพ่ิมสูงข้ึนตามมา ในขณะท่ีรายไดท่ีไดรับนั้นมีปริมาณเทาเดิม หรือลดลง จึงทําใหไมเพียงพอตอการใช

จาย และการขอสินเชื่อท่ีไมตรงตามวัตถุประสงคของผูกูนั้น ทําใหผูกูใชจายในทางท่ีผิดขาดระเบียบวินัย 

ในการควบคุมตัวเอง สงผลใหขาดการชําระคางวดหรือชําระคางวดไมไดตามท่ีไดทําสัญญาไวกอใหเกิด

เปนหนี้คางชําระ 

   2) ดานผูใหกู (ธนาคาร)  พนักงานผูปฏิบัติงานใหบริการดานสินเชื่อมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานยังไมดีพอ ขาดความรู ทักษะและความชํานาญดานสินเชื่อ เพราะหากพนักงานมีความรูท่ีดีพอจะ

คัดกรองลูกคา ตรวจสอบขอมูลและมีการอัพเดทขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ตลอดจนใหคําแนะนําท่ีดี

กับลูกคาในเรื่องสินเชื่อตลอดอายุสัญญาการกู จะทําใหไมเกิดปญหาในการติดตอกับผูกูไมได อีกครั้งทาง

ธนาคารเองยังขาดความชัดเจนในการใหขอมูลเก่ียวกับนโยบายผอนปรนชําระหนี้ใหกับลูกกู ซ่ึงมีผูกู

จํานวนไมนอยเลยท่ีประสบปญหาท่ีไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญาท่ีไดตกลงไวแลวนั้นก็จะหลบเลี่ยง

ไมชําระคางวด โดยไมติดตอขอคําปรึกษาแนวทางการแกปญหากับทางเจาหนาท่ีของธนาคาร และทาง

พนักงานท่ีขาดความชํานาญในดานสินเชื่อนี้ก็ไมสามารถใหคําแนะนําท่ีดีไดนอกจากการเรงใหชําระหนี้

ตามยอดเดิมในสัญญา สงผลใหผูกูไมอาจชําระไดและกอใหเกิดเปนหนี้คางชําระไปในท่ีสุด 

  3) ดานสภาพแวดลอม ทางธนาคารเองไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปญหาราคาสินคาอุปโภค บริโภค และน้ํามัน มีอัตราท่ีสูงข้ึน อันเนื่องมาจาก

สภาพเศรษฐกิจท่ีไมดี สงผลใหผูกูมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและอาจสงผลใหภาวะการชําระหนี้ลดลง 

หรือไมสามารถชําระหนี้ไดตามเดิมนั่นเอง 

 สําหรับแนวทางการควบคุมแกไขปญหาการเกิดหนี้คางชําระและเพ่ิมประสิทธิภาพบริการดาน

สินเชื่อของธนาคารออมสิน จากผลการวิเคราะหถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาหนี้คางชําระ ผูศึกษาไดเสนอ

แนวทางการควบคุมและแกไขปญหาดังกลาวท่ีสามารถใชไดท้ังในระยะสั้น - ระยะยาว ทางธนาคารออม

สิน ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ ควรมีการจัดการดานผู กู-ผู ให กู และดาน

สภาพแวดลอม เนื่องจากการบริหารจัดการดานดังกลาว จะเปนตนเหตุในการลดจํานวนหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายไดของทางธนาคารไดเปนอยางดี โดยเริ่มจากผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายหลักเกณฑการใชสินเชื่อ

และใหพนักงานผูปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตามไดทันทีอยางแมนยํา ใหรายละเอียดและขอมูลในการใช

สินเชื่อในแตละประเภทแกลูกคาผูกูจนเขาใจ สงผลใหผูกูไดรับสินเชื่อท่ีตรงตามวัตถุประสงค และกําลัง

ความสามารถในการผอนชําระจนนําไปสูการไมคางชําระและไมกอใหเกิดหนี้ท่ีเปน NPLs เพ่ิมข้ึน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
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 จากผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ 2-3 เดือน ของธนาคารออมสิน

ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ ทําใหทราบวาผลการศึกษาในครั้งนี้ ท่ีไดจากการ

วิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม ภาพรวมของธุรกิจจากเอกสารรายงานท่ีเก่ียวของ และผล

ขอมูลจากผังกางปลา พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดหนี้คางชําระจนกอใหเกิดเปน NPLs ของธนาคาร

ออมสิน ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตประจวบคีรีขันธ นั้น คือการท่ีสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทําให

การดําเนินกิจการและรายไดของผูกูไมเพียงพอตอรายจาย แนวทางในการควบคุมเพ่ือไมใหเกิดปญหาหนี้

คางชําระ ทางธนาคารเองควรปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับอยางเครงครัดจริงจังในการใหสินเชื่อใน

แตละประเภท อีกท้ังในการพิจารณาสินเชื่อใหตรงตามหลักเกณฑของธนาคาร พยายามตรวจสอบ

เอกสารรายไดของผูกู ใหถูกตองชัดเจนเพ่ือปลอยสินเชื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของผูกูและตรงกับ

ปริมาณเงินท่ีผูกูตองใชจริง มีการทําความเขาใจกับผูกูในเรื่องการชําระเงินจนถึงระยะเวลา จํานวนเงินท่ี

ตองจายในแตละเดือนอยางชัดเจน ควรวิเคราะหความสามารถของลูกคาตั้งแตปลอยสินเชื่อเพ่ือไมใหเกิด

ปญหาในการสงชําระ และเม่ือพบปญหาใหรีบหาทางเจรจากับลูกคาผูกูเพ่ือชวยหาแนวทางแกไข เพราะ

บางครั้งลูกคาไมมีทางออก หากทางธนาคารชวยหาทางแกไขและใหคําแนะนําท่ีดีใหกับลูกคาผูกูไดก็จะมี

โอกาสท่ีลูกคาผูกูจะไมคางชําระหนี้จนกอใหเกิดเปน NPLs   

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับธนาคารออมสิน ในการพิจารณาสินเชื่อรายใหม ควรพิจารณาการปลอย

สินเชื่อโดยใชหลักการวิเคราะหอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีทางธนาคารมี เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีผลการ

ดําเนินงานของทางธนาคาร ท้ังในเรื่องผลกําไรท่ีลดลง และการเพ่ิมภาระในสวนของการกันเงินสํารองหนี้

ตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดไว การปรับใชกลยุทธทางดานสินเชื่อของธนาคารให

สามารถใชตามสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงเวลาได โดยทางธนาคารออมสิน ควรพัฒนาบุคลากร

และพัฒนาดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในการใหบริการดานสินเชื่อจนเกิดความพึง

พอใจสูงสุด สามารถใหคําแนะนําตลอดจนเสนอแนวทางแกไขใหเม่ือเกิดปญหาข้ึน ดูแลลูกคาตลอดอายุ

การขอสินเชื่อ จนทําใหลูกคารูสึกอุนใจ และชําระหนี้ไดตามกําหนดขอตกลงท่ีไดทํารวมกันจนครบสัญญา 

สงผลใหไมกอใหเกิดหนี้คางชําระท่ีเปน NPLs กับทางธนาคารอีกตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  

1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการสัมภาษณผูบริหาร และ

แบบสอบถามเปนขอคําถามดานสินเชื่อเพียง 7 ประเภท ท่ีทางธนาคารออมสิน ศูนยควบคุมและบริหาร
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หนี้ เขตประจวบคีรีขันธ ใหบริการเทานั้น อาจไมครอบคลุมขอมูลดานสินเชื่อท้ังหมดท่ีทางธนาคารออม

สินมี  

2. ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระอาจไมใชขอมูลท่ีจะนํามาศึกษาหาแนวทางควบคุมในเรื่องการ

เกิดหนี้คางชําระใหกับธนาคารออมสิน ในเขตอ่ืนไดอยางสมบูรณ ดังนั้นเพ่ือใหไดขอมูลและนํามาใชเปน

แนวทางในการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระไดดีและสมบูรณ ควรศึกษาจากภาพรวมของธนาคารท้ังหมด 

นําผลมาเปรียบเทียบวาปจจัยของสิ่งท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระในแตละธนาคารนั้นเกิดจากปจจัยใดเปนสิ่ง

สําคัญ พรอมนํามาปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอมในแตละสาขา แตละเขตของทางธนาคารออมสินเอง

ตอไปในอนาคต 
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การศึกษาปญหาบัตรเดบิตเปดใหมของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมไดเปาหมายทีก่ําหนด 

The problem of newly opened debit cards of the Government Savings 

Bank, BangSaphan Branch 

Prachuap Khiri Khan Province Not the specified target 

 

ศิริพร ชางเพชร0

1 

Siriporn Changpetch1 

 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกของการเปดบัญชีใหมของผูใชบริการ 2)เพ่ือ

ศึกษากระบวนการในการเปดใชบริการบัตรเดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน 3)เพ่ือศึกษา

ลักษณะของปญหาและสาเหตุของปญหาของผูสมัครเปดใชบริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน สาขา

บางสะพานท่ีแทจริง ใชขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 196 คน โดยใชสถิติใน

การวิเคราะหขอมูลคือคา รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาพบวา คุณภาพการ

ใหบริการ สงผลโดยตรงตอ การตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ธุรกรรมการเงินจะถูกแทนท่ีดวย 

Mobile Banking เพ่ิมมากข้ึน การแกไขปญหาดังกลาวคือ 1) การใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือขยายฐาน

ผูใชบริการผานสื่อสังคมออนไลนใหเขาถึงผูใชบริการไดงายข้ึน สะดวกรวดเร็ว และงบประมาณนอย 2)

การปรับสถานท่ี ปรับภูมิทัศน และบรรยากาศตกแตงท่ีทันสมัย เพ่ือทําใหผูใชบริการสนใจมากยิ่งข้ึน 3)

การพัฒนาพนักงานเพ่ิมทักษะการขาย ฝกอบรมพนักงานบริการของสาขา เพ่ือแนะนําโนมนาวให

ผูใชบริการรูและเขาใจสิทธิประโยชนของบัตรเดบิตไดมากข้ึน และทําการประเมินผลโดยมีปจจัย

ความสําเร็จ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการของพนักงานใหมีประสิทธิผลมากข้ึน และผูใชบริการไดรับ

บริการอันพึงประโยชนสูงสุดจากผลิตภัณฑของธนาคารโดยการจัดอบรมเพ่ิมทักษะการขาย หากการ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: siriporn.changpetch@gmail.com 



 

820 

 

ประเมินผลไมเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว มีแผนฉุกเฉินโดยการจัด อบรมเพ่ิมทักษะเพ่ิมเติม และทําการ

ประเมินผลใหมอีกครั้ง หากไมเปนไปตามเปาหมาย ตองมีการแกไขแนวทางอ่ืนตอไป 

คําสําคัญ: ธนาคารออมสิน , บัตรเดบิต 

 

Abstract 

 Objective 1) To study the external environment of opening a new account for 

service users 2) To study the process for activating the debit card service Of the 

Government Savings Bank, BangSaphan Branch 3) to study the nature of the problems 

and the causes of the problems of the applicants using the debit card services of the 

Government Savings Bank True Bangsaphan Branch Data were collected from the 

questionnaires collected from a sample of 196 people using statistics in data analysis 

which were percentage, mean, standard deviation. The study found that Service quality 

Directly affect Responding to user needs Financial transactions will be increasingly 

replaced by Mobile Banking. The solution to this problem is 1) Using social media to 

expand the user base through social media so that users can access to users more easily, 

conveniently, quickly, and with a small budget. 2) Location adjustment Adjust the 

landscape And modern decorated atmosphere To make users more interested 3) 

Developing employees to increase sales skills Train service personnel of the branch To 

encourage and encourage users to know and understand more about the benefits of 

debit cards. And evaluated with success factors To improve the service potential of the 

employees to be more effective And users receive the most benefit from the Bank's 

products by providing training to increase sales skills If the evaluation does not meet the 

set target Have an emergency plan by arranging additional skills training And evaluate 

again If not meeting the target Other solutions must be amended. 

 

Keywords: Government saving bank, Debit card 
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บทนํา 

 ธนาคารออมสินเปนมากกวาธนาคาร ธนาคารเพ่ือสังคม เพราะเราเปนธนาคารของคนไทย 

106 ป ธนาคารออมสินยังคงมุงม่ันพัฒนาการใหบริการดานการเงินท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

ใหกับพ่ีนองคนไทยในทุกดาน และพรอมเดินหนาสรางสรรคประเทศไทยใหเปนสังคมแหงการแบงปน

และชวยเหลือเก้ือกูล เพ่ือนํามาซ่ึงบริการทางการเงินท่ีมีคุณคา ตอบโจทยดานการเงินของทุกกลุมลูกคา 

นํามาซ่ึงความพึงพอใจสูงสุดของผูใชบริการ และพรอมท่ีจะรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพ่ือกาวสู

ศตวรรษท่ี 2 ของธนาคารออมสินอยางสงางาม เปนธนาคารของคนไทยมากกวาการธนาคาร ธนาคารเพ่ือ

สังคม 

 ปญหาท่ีตองยอมรับ คือในปจจุบันธนาคารออมสินมีบริการ Mobile banking / Internet 

banking เขามาใหผูใชบริการตั้งแตป 2558 เปนทางเลือกใหผูใชบริการไดใชบริการ Mobile banking ใช

งานสะดวกมากข้ึน ประหยัดเวลามากข้ึน เขาถึงบัญชีตนเองไดทุกท่ีทุกเวลา ไมตองเสียคาธรรมเนียมแรก

เขา คาธรรมเนียมรายป ใชบริการฟรี แตบัตรเดบิตท่ีมีคาธรรมเนียมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา 

คาธรรมเนียมรายป เทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอธนาคารมากข้ึน กาวเขาสูยุคดิจิตอล ชองทางการ

บริการทางการเงินจะมีความหลากหลาย หากจํานวนผูใชบริการบัตรเดบิตลดลง รายไดคาธรรมเนียมมี

แนวโนมลดลง ธนาคารมีตนทุนของบัตรเดบิต กําไรของธนาคารออมสินสาขาก็ลดลง ดวยเหตุผลดังกลาว

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาสภาพแวดลอมภายนอกและกระบวนการเปดใชบริการบัตร

เดบิต ซ่ึงจะไดเปนแนวทางในการวางแผนงานสําหรับบริหารงานการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเดบิต 

ตอไปในอนาคต 

 ผูศึกษาในฐานะพนักงานบริการลูกคาธนาคารออมสิน ในพ้ืนท่ีธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ จึงสนใจศึกษาแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน สาขา

บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดใชเปนแนวทางเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเดบิตของ

ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน  ใหไดจํานวนผูถือบัตรเดบิตเปนไปตามเปาหมายท่ีไดรับจากธนาคาร 

และทราบถึงสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการเปดใชบริการบัตรเดบิต ใหธนาคาร

ออมสินสาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ มีจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิตมากข้ึน 
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ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา (The Effect of the problem) 

ผลกระทบในระยะสั้น  

- ธนาคารมีตนทุนในการผลิตบัตรเดบิตสูงข้ึน ตนทุนในการบริการสูงข้ึนดวย 

- ความนิยมของผูใชบริการของธนาคารเปลี่ยนแปลงไปผูใชบริการตองการความสะดวกมาก 

- ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธไมสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธได 

ผลกระทบระยะยาว  

-   ถาหากธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธมีผูใชสมัครใชบริการบัตรเดบิตลดลงทุกป 

ๆ คาดวาภายในอีกประมาณ 8 – 10 ป อาจจะไมมีผูใชบริการสมัครบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน สาขา

บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

จํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิต ป 2558 - 2561 

   ท่ีมา : ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ                                    (หนวย:บัตร) 

จํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิตในป 2558-2561 ของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.

ประจวบคีรีขันธ ป 2558 จํานวนบัตรเดบิตต่ํากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 68.57 ป 2559 จํานวนบัตร
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เดบิตต่ํากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 55.31 ป 2560 จํานวนบัตรเดบิตต่ํากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 

63.49 ป 2561 จํานวนบัตรเดบิตต่ํากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 60.31 มีจํานวนผูใชบริการบัตรเดบิต

คอนขางนอย ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีสํานักงานใหญกําหนด ซ่ึงสวนกระแสกับผูสมัครใชบริการ 

Mobile banking / Internet banking ท่ีสามารถกดเงินสดผานตู ATM หรือ โอนเงินภายในธนาคาร 

ตางธนาคาร ชําระสินคาและบริการ ฯลฯ และท่ีดีกวานั้นคือ ผูสมัครใชบริการ Mobile banking / 

Internet banking ไมตองเสียคาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรายเดือน คาธรรมเนียมรายปอีกดวย 

สะดวกสบายมากข้ึน 

จํานวนผูสมัครใชบริการ Mobile banking / Internet banking สาขาบางสะพาน ป 2558 - 2561 

     ท่ีมา : ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ                                           (หนวย:ราย) 

จํานวนผูเปดใชบริการ Mobile banking /Internet banking ของสาขาบางสะพานในป 2558 

มีจํานวน 303 ราย ในป 2559 มีจํานวน 1,820 ราย ในป 2560 มีจํานวน 1,446 ราย ในป 2561 มี

จํานวน 2,739 ราย เห็นวาจํานวน Mobile banking สูงข้ึนตอเนื่อง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นางสาวดวงกมล จันทรปลั่ง (2562) การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการสมัครใชบริการบัตร 

VISA DEBIT ของธนาคารออมสินในเขตสมุทรปราการ 2 ไมเปนไปตามเปาหมาย มีวัตถุประสงคคือ เพ่ือ
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เปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการบัตรวีซาเดบิต (VISA DEBIT) ธนาคารออมสิน จําแนกตามขอมูลท่ัวไป

และเพ่ือศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการบัตร

วีซาเดบิต (VISA DEBIT) ของธนาคารออมสิน พฤติกรรมการใชบัตรของลูกคา และแนวทางในการ

วางแผน กลยุทธทางการตลาด เพ่ือท่ีจะกระตุนใหลูกคาตัดสินใจใชจายผานบัตร VISA DEBIT ของ

ธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึน โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล

คือ คาความถ่ี คารอยละ การวิเคราะหโดยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ ระหวาง

ตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรวีซาเดบิต ผลการศึกษาพบวา ปญหาและสาเหตุเกิดจากสาขาท่ีใหบริการยัง

มีไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา ภายในสาขาบริการ และอุปกรณอิเล็กทรอนิคสยังขาดความ

ทันสมัยไมทันตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันการเงินอ่ืน อันเนื่องมาจากลูกคาสวนใหญอยูในชวง

วัยทํางาน มี วิถีชีวิตท่ีเรงรีบ ตองการความสะดวกรวดเร็ว ตลอดใจพนักงานยังขาดความรวดเร็วในการ

ใหบริการ และทักษะการโนมนาวใหลูกคาเปลี่ยนทัศนคติมาถือครองบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน แนว

ทางการแกไขปญหา แนวทางแรก คือ การแกปญหาในระดับองคกร โดยการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือ

ขยายฐานลูกคาผานชองทางสื่อสังคมออนไลน เพ่ือใหเขาถึงลูกคาไดงายข้ึนแทนการเพ่ิมปริมาณสาขา 

บริการ แนวทางท่ีสอง คือ การนําเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาเพ่ือบงบอกถึงความเปนมืออาชีพ เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกสบายใหแกลูกคา โดยการในการสมัครบัตรเดบิตผานตูบริการอัตโนมัติรวมถึงการ ปรับภูมิ

ทัศนและบรรยากาศโดยรวมตองมีความนาเชื่อถือเพ่ิมการตกแตงท่ีทันสมัย เชนการติดตั้งจอภาพดิจิตอล

ในการประชาสัมพันธทําใหลูกคาสนไดมากยิ่งข้ึน และแนวทางสุดทาย คือ การพัฒนาการดําเนินงานใน

ระดับบุคคล ควรมีการฝกอบรมพนักงานบริการของสาขา เพ่ือใหมีความรู เก่ียวกับลูกคาสัมพันธ การ

ประชาสัมพันธ สามารถแนะนําโนมนาวใหลูกคารูและเขาใจสิทธิประโยชน ของบัตรเดบิตใหไดมากข้ึน 

ขอเสนอแนะท่ีเลือกใชแกปญหา เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชบัตรเดบิต คือ การใชชองทางสื่อออนไลนเพ่ือเปน

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางธนาคาร เพ่ือสงตอไปใหผูบริโภคนั้น มีงบประมาณท่ีนอย ซ่ึง

การใชสื่อออนไลนทําใหงายตอการเขาถึง มีความสะดวกรวดเร็ว ชวยสรางขอมูลเพ่ือการตัดสินใจดานตาง 

ๆ ไดมากข้ึน เนื่องจากสื่อออนไลนสามารถรับรูเรื่องราวตาง ๆ ไมวา จะเปนขาวสาร การวิเคราะห ความ

นาเชื่อถือ ขอเท็จจริง และขอมูลอ่ืน ๆ ปจจัยความสําเร็จ คือ การ ใชชองทางสื่อออนไลนเพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางธนาคาร เพ่ือสงตอไปใหผูบริโภคนั้น มีงบประมาณท่ีนอย และการ
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ใชสื่อออนไลนทําใหงายตอการเขาถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ชวยสรางขอมูลเพ่ือการตัดสินใจดานตาง ๆ 

ไดมากข้ึน เนื่องจากสื่อออนไลนสามารถรับรู เรื่องราวตาง ๆ ไมวาจะเปนขาวสาร การวิเคราะห ความ

นาเชื่อถือ ขอเท็จจริง และขอมูลอ่ืน ๆ ในกรณีแผนฉุกเฉิน หากการตอบกลับจากยอดการสมัครบัตรเดบิต

ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว ตองเรงการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนเพ่ิม และ ทําการประเมินผล

ใหมอีกครั้งหากไมเปนเปนไป ตามเปาหมาย ตองมีการพิจารณาแนวทางแกไขปญหาแนวทางอ่ืนตอไป 

เชน ยอดการสมัครใชบัตร VISA DEBIT ไมถึง 80 % ในเดือนกันยายน หรือการสงสารถึงกลุมเปาหมาย 

ทางสื่อสังคมออนไลน ยังจํากัดเพียงแคลูกคาบางกลุม 

นางสาวชนานันท พันธสมจิตร (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิต

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล การวิจัยในครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ังหมด 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน

กระบวนการและปจจัยดานกายภาพ รวมถึงปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร 4 ปจจัย ไดแก ปจจัย

ดานเพศ ปจจัยดานอายุ ปจจัยดานอาชีพ และปจจัยดานรายได เพ่ือนําผลงานวิจัยท่ีไดไปเปนขอมูลใน

การวางแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการไดอยางแทจริง จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มีท้ังสิ้น 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้   ปจจัยดานกระบวนการในการทํางาน ปจจัยดาน

บุคลากรสถานท่ีใหบริการและลักษณะบัตรเดบิต ปจจัยดานผลิตภัณฑและความเพียงพอของสาขาท่ี

สมัครบัตรเดบิต ปจจัยดานรานคาท่ีรองรับการใชบัตรเดบิต และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในสวน

ของปจจัยดานราคาไมมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคา

และบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังมีปจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการดําเนินกลยุทธขององคกร รวมถึงนําไปปรับปรุง
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และพัฒนาในดานตางๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการไดยิ่งข้ึน 

วิภาสิริ สถิรเจริญกุล (2558) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณบัตรเดบิตท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพ

บริการและความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค  คือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณบัตรเดบิตท่ีมีตอการรับรูคุณภาพบริการ 2) เพ่ือ

ศึกษาอิทธิพลของการรับรูคุณภาพบริการท่ีมีตอความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี 

จํากัด (มหาชน) 3) ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณบัตรเดบิตท่ีมีตอความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑบัตรเดบิต

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และ 4) ศึกษาลักษณะความเปนตัวแปรกลางของการรับรูคุณภาพบริการ

ระหวางภาพลักษณบัตรเดบิตและความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ผลการวิจัย พบวา 1) ลูกคาผูถือบัตรเดบิตสวนใหญถือครองบัตรเดบิตยูโอบี อันลิมิตพลัส ระยะเวลาท่ีถือ

ครองบัตรเฉลี่ยมากกวา 3 ป เหตุผลท่ีเลือกใชบริการบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เนื่องจาก

ฟรีคาธรรมเนียมในการเบิกถอนเงิน 2) การรับรูภาพลักษณบัตรเดบิตธนาคารในดานตนทุนธุรกรรม 

นวัตกรรม ความนาเชื่อถือและสิทธิประโยชนบัตรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 3) การรับรูคุณภาพ

บริการอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับการรับรูคุณภาพบริการอยูในระดับมาก คือ

ใหบริการดานขอมูลอยางถูกตอง ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน 4) ความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑบัตรเด

บิตธนาคารอยูในระดับปานกลาง การรับรูคุณภาพบริการเปนตัวแปรกลางระหวางภาพลักษณบัตรเดบิต

และความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ   

ปรัชญา ธรรมกุล (2560) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการใหบริการบัตรออมิสนวีซา เดบิต ธนาคาร

ออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ การคนควาอิสระครั้งนี้  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการพัฒนาการ

ใหบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสินสาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาในการใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน 

สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางจํานวน 260 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก (รอยละ 4.15)  และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในรายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดคือดานราคา (รอยละ 4.51) 
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 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการใหบริการบัตรออมสันวีซาเดบิตธนาคารออมสิน สาขา

แกงครอ จังหวัดชัยภูมิจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา 1) โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากท้ัง

เพศชายและเพศหญิง และพิจารณารายดานพบวา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

2) อายุของผูใชบริการทีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน 3) สถานภาพ

ของผูใชบริการท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน พบวาโดยรวม

ความสําคัญอยูในระดับมากท้ังสถานภาพโสดและสมรส และพิจารณารายดานพบวาดานสินคา ดานราคา 

ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายและดานบุคลากร แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 4) ระดับการศึกษาของผูใชบริการทีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดทีjแตกตางกัน พบวาดานสินคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

กระบวนการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) อาชีพของผูใชบริการท่ีแตกตางกันสงผล

ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน พบวา ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน

บุคลากร และดานกระบวนการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ของผูใชบริการท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน พบวา ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 7) ระยะเวลาท่ีถือบัตรของผูใชบริการท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี

แตกตางกัน พบวา ดานสินคา ดานชองทางการจัดจาหนาย และดานบุคลากรแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 8) จํานวนบัตรท่ีถืออยูในปจจุบันของผูใชบริการท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีไมแตกตางกัน พบวาโดยรวมความสําคัญอยูในระดับมากยกเวนดานราคาท่ีให

ความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่องการเพ่ิมจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิตใหเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคาร

กําหนดประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการเปดบัญชีใหมท่ีไมประสงคทําบัตรเดบิต ในไตรมาส

ท่ี 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 ของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ  จํานวน 

386 ราย  
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การหากลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยการคํานวณหากลุมกลุมตัวอยางตามวิธีการสูตรการ

คํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนรอย

ละ 5  ดังนี้    

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1+𝑁𝑁𝑁𝑁

2 

เม่ือ  n = ขนาดของตัวอยางท่ีตองการ 

 N = จํานวนประชากรท่ีใชในการศึกษา 

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมให 

  เกิด error ข้ึนได ซ่ึงยอมรับไดไมเกินรอยละ 5 

แทนคาในสูตรไดดังนี้     =     
386

1+250(0.05)
2 

   =     196.43 หรือ 196 ราย 

ขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 196 ราย เพ่ือความสมบูรณของงานวิจัย ผูศึกษาไดแจก

แบบสอบถาม จํานวน 196 ชุด ไปยังผูใชบริการเปดบัญชีใหมท่ีไมประสงคทําบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน

สาขาบางสะพาน 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือวิจัยในเรื่อง การเพ่ิมจํานวนผูเปดใชบริการบัตรเดบิตกับธนาคาร

ออมสินสาขาบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงศึกษาไดทําการศึกษาคนควาขอมูล

ดังตอไปนี้ 

 3.1.1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการแจกแบบสอบถามโดยขอความ

รวมมือจากผูใชบริการเปดบัญชีใหม แตไมประสงคทําบัตรเดบิต จํานวน 196 ชุด เม่ือผูศึกษาไดรวบรวม

แบบสอบถามไดท้ังหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือทําการ

วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป 

 3.1.2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาและคนควาจากขอมูล

ยอนหลังธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน 4 ป ยอนหลัง ขอมูลเอกสาร สิ่งพิมพ   
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู

ศึกษาไดสรางข้ึน เพ่ือสอบถามกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ

ไดแก เพศ อายุ ระดังการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวัง และความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก ดาน

บุคลากร ดานการบริการ ดานอาคารสถานท่ี ดานอุปกรณและเทคโนโลยี ซ่ึงจะเปนคําตอบแบบมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ไดแก 

ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความมีอัธยาศัยไมตรี การเขาถึงบริการและการ

ติดตอสื่อสาร ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985 อางใน ชมนาด มวงแกว,2555) ซ่ึงจะ

เปนคําตอบแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

สวนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

การวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสอบถามท่ีไดรับมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ทําการ

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายและสมมติฐานการวิจัยโดยใชสถิติ ดังนี้ 

1. การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาสถิติรอยละ (Percentage) ใชอธิบายขอมูลปจจัย

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน 

2. คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการหาคาเฉลี่ย

น้ําหนักความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จากขอคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 
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ผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) สัดสวน 

1. เพศ 
  

ชาย 83 42.35% 

หญิง 113 57.65% 

รวม 196 100.00% 

2.ระดับการศึกษา 
  

      ประถมศึกษา 72 36.74% 

        มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 71 36.22% 

      ปริญญาตร ี 45 22.96% 

      สูงกวาปริญญาตร ี 8 4.08% 

รวม 196 100.00% 

3.อายุ 
  

     15-25 ป 10 5.10% 

     26-35 ป 26 13.27% 

     36-50 ป 112 57.14% 

     50 ปข้ึนไป 48 24.49% 

รวม 196 100.00% 

4. สถานภาพ 
  

    โสด 49 25.00% 

    สมรส 112 57.14% 

 อยา/หมาย/แยกกันอยู 35 17.86% 

รวม 196 100.00% 

5. รายไดตอเดือน 
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1-10,000.- บาท 97 49.49% 

10,001-20,000.- บาท 46 23.47% 

20,001-40,000.-บาท 12 6.12% 

40,000.- บาทข้ึนไป 3 1.53% 

ไมมีรายได 38 19.39% 

รวม 196 100.00% 

จํานวนผูใชบริการเปดบัญชีใหมของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เปน

เพศหญิง 113 คน คิดเปนรอยละ 57.65 สวนเพศชาย 83 คน คิดเปนรอยละ 42.35 ระดับการศึกษาเปน

ประถมศึกษา72 คน คิดเปนรอยละ 36.74 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 71 คน คิดเปนรอยละ 36.22 

ปริญญาตรี 45 คน คิดเปนรอยละ 22.96 สูงกวาปริญญาตรี 8 คน คิดเปนรอยละ 4.08 อายุ15-25 ป 10 

คน คิดเปนรอยละ 5.10 อายุ 26-35 ป 26 คน คิดเปนรอยละ13.27 อายุ 36-50 ป 112 คน คิดเปนรอย

ละ 57.14 อายุ 50 ป ข้ึนไป 48 คน คิดเปนรอยละ 24.49 สถานภาพ โสด 49 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

สมรส 112 คน คิดเปนรอยละ 57.14 อยา/หมาย/แยกกันอยู 35 คน คิดเปนรอยละ 17.86 รายไดตอ

เดือน 1-10,000.- บาท 97 คน คิดเปนรอยละ 49.49 รายได 10,001-20,000.- บาท 46 คน คิดเปนรอย

ละ 23.47 รายได 20,001-40,000.- บาท 12 คน คิดเปนรอยละ 6.12 รายได 40,001.- ข้ึนไป 3 คน คิด

เปนรอยละ 1.53 คนไมมีรายได 38 คน คิดเปนรอยละ 19.39 จะเห็นวาสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับ

การศึกษาประถมถึงมัธยม/ปวช./ปวส. อายุในชวง36-50 ป สถานภาพสมรส และรายได 1-10,000.- บาท 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความคาดหวังของผูใชบริการท่ีเปดบัญชีใหมแตไมทําบัตรเดบิต 

ของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ แสดงคาความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความคาดหวังของผูใชบริการเปดบัญชีใหมท่ีมีตอการ

ใหบริการโดยภาพรวม 
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ความคาดหวังของผูใชบริการโดยภาพรวม 
ระดับความคาดหวัง 

X SD แปลผล อันดับ 

1.ดานบุคลากร 3.97 0.15 มาก 3 

2.ดานการบริการ 4.06 0.20 มาก 1 

3.ดานอาคารสถานที 3.97 0.30 มาก 4 

4.ดานอุปกรณและเทคโนโลยี 4.05 0.47 มาก 2 

โดยภาพรวม 4.01  0.50 มาก  
 ระดับความคาดหวังจากผูใชบริการเปดบัญชีใหมท่ีไมทําบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน 

สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาคารวมเฉลี่ยเทากับ 4.01 

(SD = 0.50)  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมาดานอุปกรณ

และเทคโนโลยี ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี คาเฉลี่ย 4.05,3.97,3.97 ตามลําดับ   

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีเปดบัญชีใหมแตไมทํา

บัตรเดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ แสดงคาความถ่ี คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเปดบัญชีใหมท่ีมีตอ

การใหบริการโดยภาพรวม 

ความพึงพอใจของผูใชบริการโดยภาพรวม 
ระดับความพึงพอใจ 

X SD แปลผล อันดับ 

1.ดานบุคลากร 3.34 0.12 ปานกลาง 4 

2.ดานการบริการ 3.48 0.16 ปานกลาง 3 

3.ดานอาคารสถานท่ี 3.65 0.11 มาก 1 

4.ดานอุปกรณและเทคโนโลยี 3.54 0.19 มาก 2 

โดยภาพรวม 3.50  0.21 ปานกลาง  
 ระดับความพึงพอใจจากผูใชบริการเปดบัญชีใหมท่ีไมทําบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน 

สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.50 
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(SD = 0.21) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานอาคารสถานท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 รองลงมาดานอุปกรณ

และเทคโนโลยี ดานการบริการ ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.54, 3.48 ,3.34 ตามลําดับ 

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหระดับความเห็นท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการเปดบัญชี

ธนาคารออสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ แสดงคาความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการเปดบัญชีใหม ท่ีไมทําบัตรเดบิต 

โดยภาพรวม 

คุณภาพการบริการของผูใชบริการโดย

ภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

X SD แปลผล อันดับ 

1.ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 3.47 0.09 ปานกลาง 1 

2.ดานความเชื่อถือไวใจได 3.35 0.07 ปานกลาง 3 

3.ดานการตอบสนองตอลูกคา 3.29 0.27 ปานกลาง 5 

4.ดานความเชื่อม่ันตอลูกคา 3.32 0.10 ปานกลาง 4 

5.ดานการดูแลเอาใจใส 3.41 0.25 ปานกลาง 2 

โดยภาพรวม 3.37 0.07 ปานกลาง  
ระดับคุณภาพการบริการจากผูใชบริการเปดบัญชีใหมท่ีไมทําบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน 

สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาคารวมเฉลี่ยเทากับ 

3.37 (SD = 0.07) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.47 รองลงมาดานการดูแลเอาใจใส ดานความเชื่อถือไวใจได ดานความเชื่อม่ันตอลูกคา ดานการ

ตอบสนองตอลูกคา คาเฉลี่ย 3.41, 3.35, 3.32, 3.29 ตามลําดับ 

แหลงขอมูลทุติยภูมิ 

งบกําไรขาดทุนประจําปผลประกอบการรายไดหักคาใชจายท้ังหมดของธนาคารออมสิน สาขา

บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ป 2558 มีกําไรสุทธิ 36.49 ลานบาท ป 2559 มีกําไรสุทธิ 26.74 ลาน

บาท ป 2560 มีกําไรสุทธิ 47.40 ลานบาท ป 2561 มีกําไรสุทธิ 49.86 บาท สาขาฯ มีกําไรในสัดสวน

เพ่ิมข้ึน 
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เทคโนโลย ี

-Mobile Banking

ฟรคีาธรรมเนยีม 

ฟรคีาโอนขามเขต ไมจํากดัจํานวนครัง้

ฟรโีอนตางธนาคาร ไมจํากดัจํานวนครัง้

จายบิลคาสินคาและบรกิาร
ปญัหาบัตรเดบติ

ธนาคารออมสิน 

สาขาบาง

สะพาน ไมได

เป าหมายตามท ี่

กําหนด

บุคลากร

-พนกังานขาดทกัษะการขายผลติภณัฑของธนาคาร

-กระบวนการเปิดบัญชใีหมยงัใชลูกจางรบับรกิารเปิด

บัญชใีหม สอบถามและแนะนําผลติภณัฑ หรอือืน่ๆ 

เคาเตอรเต ี้ยเปิดบัญชใีหมรบับรกิารหลายประเภท เชน 

เปิดบัญชใีหม ,ทําบัตรเดบิต ,ปิดบัญชเีงนิฝาก ,

เปลีย่นแปลงแกไขขอมูล ซึง่ตางกบัเคาเตอรสูงรบัฝาก-ถอน 

,รบัชําระสินคาและบรกิาร เพราะในการเปิดบัญชใีหม ตอง

ใชเวลาในการทําความรูจกั สอบถอมขอมูลผูใชบรกิาร

โตะคอมพวิเตอรท ีใ่ชเปิดบัญชอียูหางจากโตะท ีร่บั

ผูใชบรกิารเปิดบัญช ีจงึเป็นเหตุใหคนท ีร่บัลูกคา

เปิดปญัชใีหมเป็นลูกจางของสาขา และพนกังาน

สาขาดําเนนิการเปิดบัญชใีหมในระบบเทานัน้

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาจํานวนบัตรเดบิตเปดใหมไมไดเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

ของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

           

           

           

           

           

           

           

 

แผนผัง : ปญหาบัตรเดบิตเปดใหมของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน ไมไดเปาหมายท่ีกําหนด 

 5.1 พนักงานขาดทักษะการขายผลิตภัณฑของธนาคาร การขายในลักษณะเดิม คือการ

แนะนําและเสนอขายใหกับผูใชบริการเพียงอยางเดียว เปนการขายท่ีไมเพียงพอในยุคปจจุบัน ท่ีเปนยุคท่ี

ผูใชบริการมีทางเลือกมากข้ึนในการเลือกสินคาและบริการ เพราะผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูล

ขาวสารดวยตนเองไดมากยิ่งข้ึน และมีทางเลือกในการใชบริการไดหลากหลายชองทางเม่ือเปรียบเทียบ

กับยุคท่ีผานมา 

5.2 กระบวนการเปดบัญชีใหม ของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพานยังใหลูกจางธนาคาร

สาขารับผูใชบริการเปดบัญชีหนาเคานเตอรเตี้ย เพ่ือสอบถามขอมูล และเสนอขายผลิตภัณฑของธนาคาร

ออมสิน ใหตรงตามความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงลูกจางยังขาดทักษะและเทคนิคการขาย เพราะการ

เปดบัญชีใหมคือผูใชบริการรายใหมของธนาคารสาขา จึงตองใหความสําคัญกับผูใชบริการรายใหม 
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5.3 เคานเตอรรับบริการเปดบัญชีใหมของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

รับบริการหลายประเภท ไดแก เปดบัญชีใหม ,ทําบัตรเดบิตใหมและทดแทนบัตรเดบิตใบเดิม ,ปดบัญชี

เงินฝาก ,เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลของผูใชบริการรายเกา ซ่ึงในการเปดบัญชีใหมแตละรายใชเวลาในการ

ทําความรูจักตัวตน ตรวจสอบตัวตนบุคคลหลายระบบ สอบถามขอมูลสวนตัว เพ่ือท่ีจะขายผลิตภัณฑของ

ธนาคารไดตามความตองการของผูใชบริการ หากเคานเตอรเปดบัญชีใหมมีคิวรอหลายคิว เปนสาเหตุให

เกิดความจําเปนในการลดระยะเวลาในการทําความรูจักของผูใชบริการเปดบัญชีใหม ซ่ึงทําใหพนักงาน

ขายผลิตภัณฑของธนาคารไดไมเต็มความสามารถ 

5.4 โตะคอมพิวเตอรท่ีใชเปดบัญชีอยูหางจากโตะท่ีรับผูมาใชบริการเปดบัญชีใหม จึงเปนเหตุให

คนท่ีรับลูกคาเปนลูกจางของสาขา สวนพนักงานสาขาดําเนินการเปดบัญชีในระบบเทานั้น ทําใหเสีย

โอกาสในการขายผลิตภัณฑของธนาคารตัวอ่ืนๆ 

5.5 ความกาวหนาของนวัตกรรมทางการเงินทําใหพฤติกรรมการใชเงินของคนเก่ียวของกับ

ดิจิทัลมากข้ึน และทําใหเงินสดเริ่มมีบทบาทนอยลง คนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีในการใชบริการทาง

การเงินใหมๆ การใชจายผานอิเล็กทรอนิกส (e-payment) เปนทางเลือกใหคนทําธุรกรรมการเงินโดยไม

ตองใชเงินสดไดงายข้ึน เร็วข้ึน สะดวกข้ึน และมีตนทุนการทําธุรกรรมถูกลง สําหรับ “เงิน” เริ่มมีรูปแบบ

เปนดิจิ ทัล  (e-money) ใช งานผ านกระเป า อิ เล็กทรอนิกส  (e-wallet) หรือแอพพลิ เคชั่นบน

โทรศัพทมือถือ  Mobile Banking และอัตราการใชสมารทโฟนของไทยเพ่ิมข้ึน เปนผลทําใหบัตรเดบิต

ขายยากข้ึน บัตรเดบิตมีลักษณะท่ีมีความคลายคลึงกันของทุก ๆ สถาบันการเงิน และธุรกรรมการเงินจะ

ถูกแทนท่ีดวยการใช Mobile Banking มากข้ึน Mobile Banking สามารถทําธุรกรรม ฟรีคาโอนขามเขต 

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ฟรีโอนตางธนาคาร ไมจํากัดจํานวนครั้ง จายบิลคาสินคาและบริการ ท่ีสําคัญฟรี

คาธรรมเนียม ท้ังท่ีบัตรเดบิตมีคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป 

สังคมไรเงินสด (Cashless Society) เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมท่ีจากเดิมตองพกเงินสด

ออกจากบานทุกครั้ง แตสังคมไรเงินสดไมตองพกเงินสดออกจากบาน ก็สามารถจับจายซ้ือของ หรือชําระ

คาบริการตางๆ ได ดวยชองทางการชําระเงินในรูปแบบตางๆ เชน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน e-

wallet พรอมเพย (Prompay)  และ QR Code สังคมไรเงินสดยังเปนการลดตนทุนการผลิตธนบัตรและ

เหรียญกษาปณ อีกท้ังลดคาใชจายในการจัดการเงินสด อาทิ คาขนสงธนบัตรไปตามศูนยเงินสด หรือ
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ธนาคารพาณิชย และคาทําลายธนบัตรเกา สามารถจัดการเรื่องการเงินไดดีข้ึน ทําใหการจัดการบัญชีของ

ลูกคางายข้ึน เนื่องจากในการโอนเงินทุกครั้ง จะมีการแจงเตือนจากธนาคารมาถึงลูกคาท่ีเปนเจาของ

บัญชีเสมอ ไมตองเสียเวลาไปทําธุรกรรมท่ีธนาคาร ในยุคสังคมไรเงินสด ลูกคาไมจําเปนตองเสียเวลาไป

ตอคิวเพ่ือฝาก-ถอนเงินท่ีธนาคาร เพราะสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานบริการ Mobile Banking ได 

 เพ่ิมความพึงพอใจ โดยการปรับปรุงสถานท่ี ปรับภูมิทัศนและบรรยากาศโดยรวมใหมีความ

นาเชื่อถือ เพ่ิมการตกแตงท่ีทันสมัย เชนการติดต้ังจอภาพดิจิตอล สื่อสารเก่ียวกับผลิตภัณฑบัตรเดบิต 

ผลิตภัณฑของธนาคารใหผูใชบริการเกิดความสนใจมากข้ึน และเพ่ือใหการเปดบัญชีใหมใหพนักงาน

สาขาท่ีทําหนาท่ีลงระบบเปดบัญชีใหมใหกับผูใชบริการโดยตรงดวยตนเอง  

เพ่ิมคุณภาพบริการโดยการจัดอบรมพนักงานเพ่ิมทักษะการขาย มีความสําคัญกับธนาคาร 

ผลิตภัณฑของธนาคารจะมีคุณภาพมากแคไหน แตหากไมมีการนําเสนอขายสินคาไดอยางนาสนใจ 

หรือไมมีพนักงานอธิบายถึงจุดเดนของผลิตภัณฑ หรือประโยชนของผลิตภัณฑก็จะสงผลตอการตัดสินใจ

ของผูใชบริการเปดบัญชีใหมของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน ดังนั้นพนักงานตองเพ่ิมทักษะการ

ขาย รูจักอานใจผูมาใชบริการ สามารถวิเคราะหความตองการของผูมาใชบริการเปดบัญชี ตอบขอสงสัย

หรือปญหาของผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง ครบถวน เจรจาโนมนาวใหผูใชบริการเกิดความตองการใน

ผลิตภัณฑท่ีพนักงานนําเสนอและสามารถปดการขายได เพ่ือเสนอขายผลิตภัณฑของธนาคารออมสินได

อยางตรงตามความตองการของผูใชบริการเปดบัญชีใหม ไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และมีแรงจูงใจใน

การทํางานโดยการมีคาคอมมิชชั่นในตัวผลิตภัณฑของธนาคาร เชน ผูใชบริการเปดบัญชีพรอมทําบัตรเด

บิตเปดใหม ไดรับคาคอมมิชชั่นบัตรละ 10 บาท เปนตน 

ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนโดยการการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผานออนไลน 

ในเรื่องของสิทธิประโยชนของบัตรเดบิตแตละประเภท คุณลักษณะเดนแตละผลิตภัณฑ เพ่ือตอบโจทย

ลักษณะความตองการของผูใชบริการ การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการ

สงเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน เพ่ือมุงตลาดใหม สงเสริมผลิตภัณฑบัตรเดบิตในรูปแบบท่ี

หลากหลาย สนองตอพฤติกรรมการบริโภคของผูใชบริการ การพัฒนาชองทางสื่อสังคมออนไลนมีอัตรา

ของจํานวนผูบริโภคในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและไดผลมากกวาในเชิงการรับรู ท้ังยังสามารถกระตุน

เชิงพฤติกรรม การบริโภคใชสอย และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สงผลใหองคกรสามารถ

รับรูถึงการพัฒนาแนวทางการสื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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สําหรับแนวทางการเพ่ิมจํานวนบัตรเดบิตเปดใหมของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จากผล

การวิเคราะหถึงคุณภาพการใหบริการ ผูศึกษาไดเสนอแนวทางการเพ่ิมคุณภาพการบริการโดยการ จัด

อบรมเพ่ิมทักษะการขายใหพนักงานในธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน สามารถวิเคราะหความ

ตองการของผูมาใชบริการเปดบัญชี ตอบขอสงสัยหรือปญหาของผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง ครบถวน 

เจรจาโนมนาวใหผูใชบริการเกิดความตองการในผลิตภัณฑท่ีพนักงานนําเสนอและสามารถปดการขายได 

เพ่ือเสนอขายผลิตภัณฑของธนาคารออมสินไดอยางตรงตามความตองการของผูใชบริการเปดบัญชีใหม 

ไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง แนวทางเลือกแกไขปญหายอดบัตรเดบิตเปดใหมไมไดตามเปาหมายท่ี

ธนาคารกําหนด ทําใหทราบวาผลการศึกษาในครั้งนี้ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ภาพรวม

จากเอกสารรายงานท่ีเก่ียวของ พบวาปจจัยท่ีสงผลตอบัตรเดบิตเปดใหมไมไดเปาหมายของธนาคารออม

สิน สาขาบางสะพาน คือพนักงานขาดทักษะการขาย แนวทางการแกไขโดยวิธีการเพ่ิมคุณภาพการ

บริการ จัดอบรมเพ่ิมทักษะการขายในการใหบริการ เพราะเปนกลยุทธการบริการใหไดเปาหมาย โดยท่ี

ไมตองจางพนักงานมาเพ่ิม ไมตองลงทุนมากมายคือการขายบริการท่ีดี (Service With Sale) คือการ

สรางมาตรฐานการบริการท่ีดีใหผูใชบริการเกิดความเชื่อม่ันจนพนักงานจะพูดจะเสนอขายบริการอะไร 

ผูใชบริการจะรูสึกเปนขอแนะนําท่ีไดประโยชนกับตัวผูใชบริการเอง ไมรูสึกถูกหลอกลวง การเพ่ิมทักษะ

การขาย จะเปนประโยชนอยางสูงสุดขององคกรท่ีตองการสรางยอดขายอยางยั่งยืน เพราะดวยคุณภาพ

ของการบริการ ทําใหผูใชบริการรูสึกวา คนท่ีผูใชบริการคุยดวยอยูนั้นเชื่อถือได มีความจริงใจ 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ดานขอมูลประชากรศาสตร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มี

ชวงอายุระหวาง 36-50 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดตอเดือนท่ี 1-

10,000.- บาท โดยผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการนั้นมี

ความสัมพันธเปนอยางมากตอผูใชบริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จังหวัด
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ประจวบคีรีขันธ ผูศึกษาเห็นวาธนาคารออมสิน สามารถนําขอมูลดังกลาวมากําหนดแผนกลยุทธในการ

พัฒนาองคกร เพ่ือดําเนินการทางการตลาดตอไป คือ  

- การนําขอมูลไปทําการพัฒนาบริการหลังการขายใหเขากับประชากรศาสตร   

- การนําขอมูลไปทําการสั่งเสริมการขาย  

- การกําหนดผลตอบแทนลูกคาธนาคารใหเกิดความเหมาะสม เพ่ือกระตุนใหเกิดยอดการใช

บริการ  

-การโฆษณาประชาสัมพันธของธนาคารใหบุคคลท่ัวไปไดรับรู ในดานชื่อเสียงความนาเชื่อถือ

และความเปนธนาคารชั้นนํา 

- นําขอมูลท่ีไดมาพัฒนา เรื่องคุณภาพการใหบริการเปนพิเศษเพราะการบริการท่ีดีนั้นยอมสงผล

ถึงความจงรักภักดีของผูใชบริการ และกลับมาใชบริการซํ้าอยางแนนอน 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 เพ่ือใหการศึกษาครั้งตอไปมีความสมบูรณครบถวนมากข้ึน ผูศึกษาจึงไดเสนอแนะแนวทาง

สําหรับการศึกษาครั้งตอไปดังนี้    

- เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงหากตองการประสิทธิภาพของขอมูล 

ท่ีเพ่ิมข้ึนควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึกดวย 

- ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกศึกษาเฉพาะตัวแปรบางสวนท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ใชบริการบัตรเดบิต ซ่ึงยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีสามารถศึกษาได เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความสมบูรณ  การ 

วิเคราะหขอมูลมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนในการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจงรหัสประจําตัว (PIN) บัตรเครดิต  

และสินเช่ือบัตรเงินสดธนาคารออมสิน 

Guidelines for improving the notifications of the Personal Identification 

Numbers (PIN) for credit cards and revolving card  
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บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจงรหัสประจําตัว (PIN) บัตรเครดิต และสินเชื่อ

บัตรเงินสดธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุ ปญหา และหาแนวทางแกปญหา เพ่ือใหลูกคา

ไดรับรหัสประจําตัว (PIN) ไดเร็วข้ึน และลดปริมาณลูกคาท่ีไมไดรับรหัสประจําตัว (PIN) โดยใชวิธีการ

สัมภาษณตัวแทนจากหนวยงานท่ีมีการออกรหัสประจําตัว (PIN) ท้ังหมด 5 ทาน ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การออกรหัสประจําตัว (PIN)   การสัมภาษณใชแบบก่ึงโครงสราง โดยใชคําถามตามหลัก 5W1H เพ่ือ

สอบถามข้ันตอนการทํางาน สอบถามปญหา และขอเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

ออกรหัสประจําตัว (PIN) นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุท่ีนํามาสูปญหาตามหลักการทฤษฎีแผนผัง

สาเหตุและผล พบวา ลูกคาไดรับการแจงรหัสประจําตัว (PIN) ชา จึงใชทฤษฎีลีน (Lean) ในการลดความ

สูญเปลาแตละข้ันตอน และใชหลักการ ECRS ในการวิเคราะหแนวทางแกปญหา เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการทํางานใหม ผลจากการวิจัยพบวาเม่ือปรับกระบวนการทํางาน สามารถลดระยะเวลาท่ีลูกคา

รอคอยรหัสประจําตัว (PIN) ไดจาก 14-21 วัน เหลือ 11-19 วัน และสามารถลดปริมาณลูกคาท่ีไมไดรับ

รหัสประจําตัว (PIN) เม่ือเทียบกับกระบวนการทํางานเดิม  

 

คําสําคัญ:  การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน, การแจงรหัสประจําตัว (PIN), บัตรเครดิต,  

สินเชื่อบัตรเงินสด 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: jjsawitree@gmail.com 
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Abstract 

The purpose of the guideline for improving alerts for personal identification 

numbers (PIN), credit cards and revolving credit loans of the Government Savings Bank to 

identify causes, problems, and ways to improve alerts so that customers receive PINs 

faster and reduce the number. Customers who did not receive the PIN by interviewing 

all 5 representatives responsible for issuing the PIN would use the       semi-structured 

interview using the 5W1H question. Asked about the title process. Analyze the data to 

find the cause of the problem according to the theory of cause and effect It was found 

that customers received the PIN very slowly. Therefore, using lean theories to reduce 

waste at each step, using ECRS principles to analyze solutions. To improve work processes 

the research shows that when adjusting the work process, customers can reduce the 

waiting time of the PIN from 14-21 days to 11-19 days and reduce the number of 

customers who do not receive the PIN compared to the work process before adjusting 

the work process 

 

Keywords: procedure improvement, PIN notification, credit card, Revolving Credit  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารออมสินมีบัตรเครดิตท้ังหมด 4 ประเภท และบัตรกดเงิน 2 ประเภท ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 รอยละจํานวนลูกคาเครดิตและบัตรกดเงินสดแตละประเภทธนาคารออมสิน 

ประเภทบัตร รอยละจํานวนลูกคา 

บัตร Visa  Prestige 0.19 

บัตร Visa Precious  21.58 

บัตร Visa Premium  10.89 

บัตร Mastercard World Elite 0.12 

บัตร กดเงินสด Prima 13.85 

บัตรกดเงินสด People 53.37 

 ท่ีมา : รายงาน Segment Monitoring กลุมลูกคาบุคคล เดือนกรกฎาคม ธนาคารออมสิน 
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จากตารางท่ี 1 พบวาลูกคาถือบัตรเครดิตรอยละ 32.78 และลูกคาถือบัตรกดเงินสดอยูท่ีรอยละ 

67.22 แสดงใหเห็นวาลูกคามีการใชบริการเบิกถอนเงินสดจากบัตรกดเงินสดเปนสวนใหญ จึงจําเปนตอง

ใชรหัสประจําตัว (PIN) ในการเบิกถอนเงินสด อยางไรก็ตามบัตรเครดิตนอกจากจะใชเพ่ือรูดซ้ือสินคา

และบริการจากรานคาตาง ๆ หรือใชซ้ือของผานออนไลนแลว บัตรเครดิตยังสามารถเบิกถอนเงินสดจาก

เครื่องรับจายเงินอัตโนมัติไดดวย นอกจากนี้บางประเทศไมวาจะเปนออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฝรั่งเศส 

เยอรมนี สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศในทวีปเอเชียอยางมาเลเซีย ตางเริ่มใชรหัสประจําตัว (PIN) เปน

รหัสปองกันการใชบัตรเครดิต  

ตารางท่ี 2 รายงานปญหาท่ีลูกคาแจงผานระบบงานสนับสนุนการบริการลูกคา 3 อันดับแรก 

ประจําเดือน กรกฎาคม 25562 

ปญหาท่ีลูกคาแจงผานระบบงานสนับสนุนการบริการลูกคา รอยละ 

1.ขอเปลี่ยนแปลงท่ีอยู/ขอมูลสวนตัว 48.89 

2.ไมไดรับรหัสประจําตัว (PIN) /ขอรหัสประจําตัว (PIN) ใหม 23.81 

3.ไมไดรับบัตร 12.07 

(ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน เดือนกรกฎาคม 2562 ฝายปฏิบัติการบัตรอิเล็กทรอนิกสและรานคารับ

บัตร สวนปฏิบัติการบัตรอิเล็กทรอนิกส ธนาคารออมสิน) 

จากตารางท่ี 2 พบวาปญหาท่ีลูกคาแจงอันดับ 1 เปนเรื่องเปลี่ยนแปลงท่ี/ขอมูลสวนตัว แต

ปญหานี้มีคาใชจายในการดําเนินการนอย เม่ือเทียบกับการออกรหัสประตําตัว(PIN) ใหม นอกจากนี้กรณี

ท่ีลูกคาไมไดรับบัตร ธนาคารจะตองออกบัตรใหมใหกับลูกคา ซ่ึงในการออกบัตรใหมใหลูกคาจะตองออก

รหัสประจําตัว (PIN) ใหมดวย ถึงแมวาลูกคาจะไดรับจดหมายแจงรหัสประจําตัว (PIN) บัตรใบเดิม แลวก็

ตาม  

กรณีท่ีลูกคาไมไดรับจดหมายแจงรัหสประจําตัว (PIN) หรือลืมรหัสประจําตัว (PIN) ลูกคาจะตอง

แจงธนาคารเพ่ือขอรหัสประจําตัว (PIN) ใหม ซ่ึงระยะเวลาดําเนินการใชเวลาประมาณ 14-21 วัน สงผล

ใหธนาคารไมไดรับคาธรรมเนียมการกดเงินสด และดอกเบี้ยในการใชวงเงิน ในชวงเวลาท่ีลูกคารอคอย

จดหมายแจงรหัสประจําตัว (PIN) ซ่ึงคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด 

อยูท่ีรอยละ 3 ของจํานวนเงินสดท่ีเบิก อัตราดอกบี้ยการใชวงเงินบัตรเครดิต อยูท่ีรอยละ18 สินเชื่อบัตร

เงินสดอยูท่ีรอยละ 19 นอกจากนี้อาจจะทําใหลูกคาเลือกใชบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินของธนาคารอ่ืนได 

จากปญหาดังกลาวสงผลใหธนาคารมีตนทุนในการออกรหัสประจําตัว (PIN) ใหลูกคาใหมหาก

ลูกคาไมไดรับจดหมายแจงรหัส นอกจากนี้ยังสูญเสียรายไดในชวงเวลาท่ีลูกคารอรหัสประจําตัว (PIN)  
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ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจงการแจงรหัสประจําตัว (PIN) 

เพ่ือใหธนาคารสามารถลดตนทุน ลดการสูญเสียรายได และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหปญหา และหาสาเหตุท่ีลูกคาไดรับรหัสประจําตัว (PIN) ชา 

2. เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือใหลูกคาไดรับรหัสประจําตัว (PIN) ไดรวดข้ึน และลดปริมาณลูกคาท่ี

ไมไดรับรหัสประจําตัว (PIN) 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

การตั้งคําถามดวย หลักการ 5W1H โจศักดิ์ ชาญนารี (2562) อธิบายวา 5W1H คือเทคนิคการ

วิเคราะหปญหาท่ีใชมากท่ีสุดในระดับสากล โดยเปนการคิดวิเคราะห ท่ีใชความสามารถในการจําแนก 

แยกแยะ องคประกอบตาง ๆ ของปญหา เพ่ือนํามาหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบตาง 

ๆ เหลานั้น เพ่ือคนหาคําตอบ หรือเปนสิ่งท่ีสําคัญ จากนั้นจึงรวบรวมขอมูลท้ังหมดมาเรียบเรียงใหมให

งายแกการทําความเขาใจ ศิริประภา (ม.ป.ป.) อธิบายวา 5W1H มีสวนประกอบดังนี้  

Who ใคร คือ สิ่งท่ีเราตองรูวา ใครรับผิดชอบ ใครเก่ียวของ ใครไดรับผลกระทบ ในเรื่องนั้นมี

ใครบาง  

What ทําอะไร คือ สิ่งท่ีเราตองรูวา เราจะทําอะไร แตละคนทําอะไรบาง  

Where ท่ีไหน คือ สิ่งท่ีเราตองรูวา สถานท่ีท่ีเราจะทําวาจะทําท่ีไหน เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้น

อยูท่ีไหน  

When เม่ือไหร คือ สิ่งท่ีเราตองรูวา ระยะเวลาท่ีจะทําจนถึงสิ้นสุด เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้นทํา

เม่ือวัน เดือน ปใด  

Why ทําไม คือ สิ่งท่ีเราตองรูวา สิ่งท่ีเราจะทํานั้น ทําดวยเหตุผลใด เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือ

เกิดเหตุการณนั้นๆ  

How อยางไร คือ สิ่งท่ีเราตองรูวา เราจะสามารถทําทุกอยางใหบรรลุผลไดอยางไร เหตุการณ

หรือสิ่งท่ีทํานั้นทําอยางไรบาง 

แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ในการหาสาเหตุและปญหาการแจงรหัส

ประจําตัว (PIN) วันรัตน จันทกิจ (2549) อธิบายไววา แผนผังสาเหตุและผล เปนแผนผังท่ีแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น 
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(Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผังกางปลา (Fish Bone 

Diagram) " เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาท่ีเหลือแตกาง หรือหลายๆ คนอาจรู จักในชื่อ

ของแผนผัง อิชิกาวา ( Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรับการพัฒนาครั้ งแรกเ ม่ือป  ค.ศ. 1943 โดย 

ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว 

วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา สิ่งสําคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทําเปน

ทีม เปนกลุม โดยใชข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 1.กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 2.กําหนดกลุมปจจัย

ท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้น 3.ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย 4.หาสาเหตุหลักของปญหา 5.

จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 6.ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน 

การกําหนดปจจัยบนกางปลา เราสามารถท่ีจะกําหนดกลุมปจจัยอะไรก็ได แตตองม่ันใจวากลุม

ท่ีเรากําหนดไวเปนปจจัยนั้นสามารถท่ีจะชวยใหเราแยกแยะและกําหนดสาเหตุตางๆ ไดอยางเปนระบบ 

และเปนเหตุเปนผล โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพ่ือจะนําไปสูการ

แยกแยะสาเหตุตางๆ ซ่ึง 4M 1E นี้มาจาก Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร Machine 

เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชใน

กระบวนการ Method กระบวนการทํางาน Environment อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศ

การทํางาน 

แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) เพ่ือหาความสูญเปลาในแตละข้ันตอน วิชัย ไชยมี (2551) 

อธิบายวา ระบบการผลิตแบบลีน คือ หลักวิธีการผลิตท่ีเนนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังหมด รวมท้ังเวลา

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคนงานใหนอยท่ีสุด โดยมีความเก่ียวของกับการระบุประเด็นของปญหา 

และการจํากัดกิจกรรมท่ีไมเปนการเพ่ิมมูลคาทางการผลิต (Non-Value-Adding Activities) คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) กลาววา การนํา Lean ไปใชในกระบวนการทํางาน การ

สรางระบบ LEAN นั้น สิ่งแรกท่ีตองจําไวเสมอคือ จะตอง เริ่มตนจากคนหรือพนักงานท่ัวท้ังองคกร 

โดยเฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติการ และหัวหนางาน โดยการเสริมสรางความเขาใจ ทําใหเกิด ทัศนคติ

ท่ีถูกตอง หลีกเลี่ยงการเริ่มตนดวยการนําเอาเครื่องมือตาง ๆ ของระบบ LEAN ไปใชภายในองคกร 

จากนั้นจึงเริ่มวิเคราะหสภาพ ปจจุบัน วางแผนงานอยางเปนระบบ กําหนดเปาหมายในการปรับปรุงแลว

ใชเครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

การกําจัดความสูญเปลา ประเสริฐ อัครประถมพงศ (2552) หลักการ ECRS เปนหลักการท่ี

ประกอบดวย การกําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม (Rearrange) และ     การทํา
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ใหงาย (Simplify) ซ่ึงเปนหลักการงายๆ ท่ีสามารถใชในการเริ่มตนลดความสูญเปลาหรือ MUDA ลงได

เปนอยางดี  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. วิธีการเก็บขอมูล (Data Collection)  

1.1. รวบรวมขอมูลผลิตภัตภัณฑบัตรเครดิตและสินเชื่อกดเงินสด เชน ขอมูลท่ีลูกคาแจงปญหาการ

ใชบริการ จํานวนการใชบัตร จากรายงาน และเว็บไซตของธนาคารออมสิน 

1.2. รวบรวมขอมูลกระบวนการทํางานการแจงรหสัประจําตัว (PIN) ใหลูกคา ตั้งแตข้ันตอนการออก

รหัสประจําตัว (PIN) กรณีท่ีเปนลูกคาใหม และชองทางการแจงขอรหัสประจําตัว (PIN) ใหม 

กรณีท่ีเปนลูกคารายเดิม จนกระท่ังลูกคาไดรับรหัสประจําตัว (PIN)  จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โดยใชวิธีการสัมภาษณในการรวบรวมขอมูลวิธีการแจงหรัสประจําตัว (PIN) ซ่ึงใชการสัมภาษณ

แบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured)  เปนเพียงประเด็นหรือหัวขอท่ีกําหนดข้ึนมาอยางกวาง 

ๆ เพียงประเด็นหลัก ๆ สวนประเด็นยอยมีการเพ่ิมเติมระหวางการสนทนา และไมมีการ

เรียงลําดับคําถามไวแนนอนตายตัว โดยจะเลือกสัมภาษณพนักงานท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการออก

รหัสประจําตัว (PIN) ในแตละหนวยงาน จํานวน 5 ทาน ดังนี้  

1.2.1. นายขจร รุงศรีรัตนวงศ ตําแหนงพนักงานสนับสนุนสินเชื่อ 7 หนวยงานตรวจสอบและ

บันทึกขอมูลบัตร ทําหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและบันทึกขอมูลลูกคาลงในระบบ APS  

1.2.2. นายสุรพศ พรปกเกลา ตําแหนงพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ 5 หนวยงานวิเคราะหสินเชื่อ

บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ทําหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิต

และบัตรกดเงินสด 

1.2.3. นางสาวนิตยา ทายิดา ตําแหนงพนักงานลูกคาสัมพันธ 5 หนวยงานสนับสนุนการบรกิาร

ลูกคา ทําหนาท่ีรับปญหาท่ีลูกคาแจงผาน Call Center และสงเรื่องท่ีลูกคาแจงให

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.2.4. นายวีรัท เกตุแกว ตําแหนงพนักงานพนักงานปฎิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส 

5 หนวยงานผลิตและควบคุมขอมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส2 ทําหนาท่ีตรวจสอบขอมูลการ

ผลิตบัตร และ จดหมายแจงรหัสประจําตัว (PIN) กอนการผลิต และทําลายบัตรเครดิต

และบัตรกดเงินสดท่ี และจดหมายแจงรหัสประจําตัว (PIN) ท่ีถูกตีคืนจากไปรษณียกรณีท่ี

ไมสามารถสงใหลูกคาได 
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1.2.5.นางสาวบรม ตระกูลวงศ ตําแหนงพนักงานพนักงานปฎิบัติการธุรกิจบริการและ

อิเล็กทรอนิกส 5 หนวยงานปฏิบัติการบัตรอิเล็กทรอนิกส ทําหนาท่ีออกรหัสประจําตัว 

(PIN) ใหม ผานระบบ Cardlink 

2. เครื่องมือวิจัย 

2.1. การสัมภาษณ เพ่ือรวบรวมขอมูลกระบวนการแจงรหัสประจําตัว (PIN) ปญหา และแนวทาง

แกปญหา 

2.2. ผังปฏิบัติงาน (Work Flow) เพ่ือใหเห็นลําดับข้ันตอนตอนและวิธีการทํางานโดยเริ่มจาก

จุดเริ่มตน ไปยังจุดสิ้นสุดอยางละเอียด โดยใชคําถามตามหลัก 5W1H ในการสัมภาษณ 

2.3. แผนผังกางปลา เพ่ือหาสาเหตุหลักของปญหาในแตละข้ันตอนในการทํางาน ใชหลักการ 4M, 

1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพ่ือจะหาสาเหตุตางๆ ท่ีนําไปสูปญหาท่ีแทจริง 

2.4. หลักการ Lean และหลักการลดความสูญเปลาดวยหลักการ ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการ 

3. วิธีการวิเคราะห 

วิเคราะหโดยการเปรียบเทียบเหตุการณ (Constant Comparison) โดยนําขอมูลกอนไดรับการ

แกปญหา เปรียบเทียบกับขอมูลท่ีไดรับการแกปญหาแลว  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในกการแจงรหัสประจําตัว (PIN)  จากการสัมภาษณ

ตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 5 ทาน เพ่ือรวบรวมขอมูลกระบวนการทํางาน เพ่ือหาวิธีเพ่ิมประสิทธภาพ 

โดยใชทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล ในการหาสาเหตุ และกําหนดปญหา พบวา ลูกคาไดรับรหัสประจําตัว 

(PIN) ชา ซ่ึงใชระยะเวลาท้ังสิ้นประมาณ 14-21 วัน จากการสัมภาษณหนวยงานตรวจสอบและบันทึก

ขอมูลบัตร พบวา ตองใชเวลาในการตรวจสอบเอกสารท่ีไดรับจากสาขาวาครบถวนหรือไม หากไม

ครบถวนจะตองติดตามท่ีสาขาเพ่ือขอเอกสารเพ่ิม ขอมูลในใบสมัครลูกคากรอกขอมูลไมชัดเจน ไม

ครบถวน ทําใหการบันทึกท่ีอยูไมชัดเจน ไมถูกตอง ทําใหไปรษณียไมสามารถนําสงแกลูกคาได หนวยงาน

วิเคราะหสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดใชเวลาในการตรวจสอบขอมูลกอนการอนุมัติ ซ่ึงหาก

เอกสารไมครบถวนจะตองติดตอสาขาเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือติดตอลูกคาเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

หนวยงานสนับสนุนการบริการลูกคามีการใชระบบในการทํางาน 2 ระบบ คือ IC360 สําหรับรับสาย

ลูกคา และจะตองใช ระบบ Share Point ในการแจงปญหาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และมีการสงผิด

หนวยงาน สงผลใหระยะเวลาท่ีแกปญหาใชเวลานานข้ึน หนวยงานปฏิบัติการบัตรอิเล็กทรอนิกสจะรับ
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ปญหาลูกคาตองการออกรหัสประจําตัว (PIN) ใหม จากหนวยงานสนับสนุนการบริการลูกคา บางรายท่ี

อยูไมครบถวน จึงทําใหตองติดตอลูกคา เพ่ือสอบถามท่ีอยูเพ่ิมเติมอีกครั้ง มีการประสานงานหลาย

หนวยงาน การทํางานซับซอน เชน มีการตรวจเอกสาร 3 หนวยงาน เม่ือนําแนวคิดและทฤษฎีแผนผัง

สาเหตุและผล ในการกําหนดปญหา และสาเหตุสามารถสรุปเปนแผนผังสาเหตุไดตามแผนภาพท่ี 1. 

 
แผนภาพท่ี 1 แผนผังสาเหตุและผลกระบวนการแจงรหสัประจําตัว (PIN) 

 

 ผลการสัมภาษณพนักงานแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแจงรหัสประจําตัว (PIN) ถึงหนาท่ี 

และวิธีการปฏิบัติงานแตละข้ันตอน ใชหลัก 5W1H ในการถาม สามารถกระบวนการปฏิบัติงานในแตละ

ข้ันตอนตามหลัก 5W1H  และหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชทฤษฎี Lean และหลักการลดความสูญเปลา

ดวยหลักการ ECRS เพ่ือหาแนวทางลดความสูญเปลาในแตละข้ันตอน ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 วิเคราะหกระบวนการทํางานแตละข้ันตอนตามหลัก 5W1H และการปรับกระบวนการตาม

หลัก ECRS 
Who 

ผูรับผิดชอบ 

What 

ทําอะไร 

When 

ทําเมื่อไหร 

Where 

สถานที่ 

Why 

เหตุใดจึงตองทํา 

How 

ทําอยางไรบาง 

ปรับปรุงงานตาม

แนวคิด ECRS 

กรณีลูกคาใหม 

สาขา, 

ตัวแทน 

หาลูกคา 

หาลูกคาสมัคร 

บัตรเครดิต และ

สินเชื่อบัตรเงิน

สด, ดําเนินการ 

เก็บรวบรวม

เอกสาร เชน ใบ

สมัคร และ

เอกสาร 

ของลูกคา 

ลูกคาสนใจ 

ผลิตภัณฑ  

และลูกคา 

ตัดสินใจทํา 

บัตรเครดิต 

และ/หรือ  

บัตรกดเงินสด 

สาขา  

และสถานที ่

จัดงานตางๆ  

เชน งาน  

Money  

Expo 

เพื่อเพิ่มยอด 

ผูใชบัตรเครดิต 

และ  

บัตรกดเงินสด 

- เตรียมใบสมัคร 

ใหลูกคา  

- รวบรวมเอกสาร

การสมัคร  

- จัดสงใหหนวยงา

ตรวจสอบ และ

บันทึกขอมูลบัตร 

สาขาตรวจสอบ 

เอกสารใหถูกตอง  

และครบถวน รวมไป

ถึงที่อยูการจัดสงของ

ลูกคา  และควรเขียน

ขอมูลในใบสมัครดวย 

ตัวบรรจงกอนนําสง 

เพื่อที่จะไดลดเวลาใน
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Who 

ผูรับผิดชอบ 

What 

ทําอะไร 

When 

ทําเมื่อไหร 

Where 

สถานที่ 

Why 

เหตุใดจึงตองทํา 

How 

ทําอยางไรบาง 

ปรับปรุงงานตาม

แนวคิด ECRS 

หนวยงาน 

ตรวจสอบ 

และบันทึก 

ขอมูลบัตร 

บันทึกขอมูล 

ลูกคาลงระบบ  

APS 

เมื่อไดรับ 

เอกสารจาก 

สาขา 

ระบบ  

APS 

ธนาคารใชระบบ 

APS 

ในการอนุติบัตร  

จึงตองบันทึก 

ขอมูลลูกคา 

-ตรวจสอบเอกสาร

ลูกคา 

-หากเอกสารไม

ถูกตอง ไมครบถวน 

จะติดตอสาขาเพือ่

ขอเอกสารเพิ่มเติม 

-กรอกขอมูลลูกคา  

ตามใบสมัคร  

- สงขอมูลไปยัง

หนวยงานวิเคราะห

สินเชื่อบัตรเครดิต  

และบัตรกดเงินสด 

การทํางานของ

หนวยงานตรวจสอบ 

และบันทึกขอมูลบัตร 

หนวยงาน 

วิเคราะหสินเชื่อ 

บัตรเครดิต และ 

บัตรกดเงินสด 

อนุมัติ 

บัตรเครดิต  

และ 

บัตรกดเงินสด 

เมื่อไดรับ

ขอมูล 

ลูกคาจาก 

หนวยบันทกึ 

ขอมูล 

ระบบ 

APS 

พิจารณา 

และอนุมัติ 

บัตรเครดิต 

และ 

บัตรกดเงินสด 

-พิจารณาขอมูล

ลูกคา  

จากเอกสารการ

สมัคร 

-ตรวจสอบ NCB ,  

ปปง โดยผาน 

ระบบ APS 

-ทําการอนุมัติ หรือ 

ปฏิเสธลูกคาในการ

สมัคร 

- 

หนวยงานผลิต 

และควบคุม 

ขอมูลบัตร 2 

ตรวจสอบ 

ขอมูลการผลิต 

จดหมายแจง 

รหัสกดเงินสด  

จํานวนการผลิต 

จะเทากับจํานวน 

บัตรเครดิต และ 

บัตรกดเงินสด 

ที่อนุมัติ เพื่อ

ยืนยัน 

การผลิตกับริษัท  

Outsource 

หลังจากผลิต

บัตร 

ไปแลว 2 วัน 

เวลา  

20.00 น. 

ขอมูลจาก 

ระบบงาน  

APS  

จะเขาระบบ  

Cardlink 

และรายงาน 

ขอมูลและ 

จํานวนการผลิต

บัตร 

การออกรหัส 

ประจําตัว  

(PIN)  

เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

กอนการผลิต 

รับเอกสารการ

ยืนยันการผลิต

จดหมายแจงรหัส

ประจําตัว (PIN)  

จากบริษัท 

Outsource ทาง 

E-mail เวลา 

10.00 น. 

-นํามาตรวจสอบ 

ความถูกตองของ 

จํานวนนวนการ

ผลิต เทียบกับ

รายงานในระบบ 

CMOD 

- 
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Who 

ผูรับผิดชอบ 

What 

ทําอะไร 

When 

ทําเมื่อไหร 

Where 

สถานที่ 

Why 

เหตุใดจึงตองทํา 

How 

ทําอยางไรบาง 

ปรับปรุงงานตาม

แนวคิด ECRS 

ในระบบ  

CMOD 

ในเวลา  

05.00 น. 

-เมื่อถูกตอง  

พนักงานจะทาํการ 

ลงลายมือชื่อ  

เพื่ออนุมัติ  

แลวสแกนเอกสาร  

ใหทางบริษัท 

บริษัท 

Outsource 

ผลิตจดหมาย 

แจงรหัส 

ประจําตัว 

(PIN) 

ผลิตจดหมาย

แจงรหัส

ประจําตัว  

(PIN)  

และจัดสงให 

กับลูกคา 

เมื่อไดรับ 

เอกสารยืนยัน 

การผลิต 

บริษัท  

Outsource 

 ผลิตจดหมาย 

แจงรหัส 

ประจําตัว  

(PIN) 

เพื่อที่จะแจง 

รหัสประจําตัว  

(PIN)  

ใหลูกคา  

ทําการผลิต  

และนําไปสง 

ไปรษณีย 

สามเสนใน 

- 

ไปรษณีย 

สามเสนใน 

นําสง  

จดหมายแจง 

รหัสประจําตัว  

(PIN)  

ใหกับลูกคา 

เมื่อไดรับ  

จดหมายแจง 

รหัสประจําตัว  

(PIN) 

ไปรษณีย 

สามเสนใน 

ลูกคาจะไดทราบ 

รหัสประจําตัว  

(PIN)  

และนําไปใช 

กดเงินสด 

จากตูเคร่ือง 

รับจายเงิน 

อัตโนมัติ  

-แยกจดหมาย 

ออกเปนแตละ

พื้นที่แลวกระจาย

จดหมายตามที่อยู 

-ไปรษณีย แตละที ่ 

ตรวจสอบที่อยู  

หากที่อยูไม

ครบถวน จะตีคืน

มายัง ไปรษณี 

สามเสนใน 

-จัดสง จดหมาย

แจงรหัสประจําตัว 

(PIN) ใหกับลูกคาที ่

ที่อยูครบถวน 

- 

หนวยงานผลิต 

และควบคุม 

ขอมูลบัตร 2 

ทําลาย  

จดหมายแจง 

รหัสประจําตัว 

 (PIN)  

ที่ถูกไปรษณีย 

ตีคืน 

หลังจากไปรับ  

จดหมายแจง 

รหัสประจําตัว  

(PIN) ตีคืน  

ทุกวันจันทร  

พุธ และศุกร 

ธนาคาร 

ออมสิน 

สํานักงาน 

ใหญ 

เนื่องจาก 

เปนขอมูลสําคัญ  

ไมสามารถเก็บไว

ได 

- ทําการบันทึก  

ชื่อ สาเหตุที่ตีคืน 

-นําไปทําลาย 

-จัดทํารายงาน 

การทําลาจดหมาย 

แจงรหัสประจําตัว 

(PIN) 

หากที่อยูถูกตอง 

ครบถวน สามารถ

ขจัดขั้นตอนนี้ออกได 

ทําใหลดตนทุนในการ

ออกบัตรใหม เมื่อ

และทําลายจดหมาย

รหัสประจําตัว (PIN) 

กรณีลูกคาเดิม แจงไมไดรับรหัสประจําตัว (PIN) ,จําไมได, กดรหัสผิดเกิน 5 คร้ัง 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

รับเร่ืองลูกคาที่

โทรเขามา 

เมื่อลูกคาโทร

มา 

ระบบ  

IC360 

เพื่อรับเร่ืองที่

ลูกคา  

-รับเร่ืองจากลูกคา 

-บันทึกขอมูลลูกคา 

หนวยงานสนับสนุน

การบริการลูกคา 
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Who 

ผูรับผิดชอบ 

What 

ทําอะไร 

When 

ทําเมื่อไหร 

Where 

สถานที่ 

Why 

เหตุใดจึงตองทํา 

How 

ทําอยางไรบาง 

ปรับปรุงงานตาม

แนวคิด ECRS 

การบริการ 

ลูกคา 

แจงปญหาตางๆ เพื่อดําเนินการ 

แกปญหา 

ตรวจสอบที่อยูของ

ลูกคา เมื่อพบวาที่อยู

ขาดหมู, ซอย หรือ

ถนน ควรสอบถาม

ลูกคาทันที เพื่อลด

การทํางานซับซอน

กับหนวยงานปฎิบัติ

การบัตอิเล็กทรอนิกส 

ในการขอขอมูล ที่อยู

เพิ่มเติมกอนออกรหัส

ใหม 

- เพิ่มสิทธิ์ในการใช 

ระบบ IC360 แก

หนวยงานปฎิบัติการ

บัตรอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหรับเร่ืองจาก 

ระบบ IC360 ไดทันที 

ลดการทํางานของ

หนวยหนวยงาน

สนับสนุนการบริการ

ลูกคาเพื่อลดระบบใน

การทํางาน 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

การบริการ 

ลูกคา 

กระจายปญหา 

ที่ลูกคาแจงไปยัง

หนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อ

ดําเนินการ 

แกปญหา 

เมื่อมีการ 

บันทึกขอมูล 

ลง ระบบ  

IC360 แลว 

ระบบ  

IC360 และ 

ระบบ  

Share Point 

เพื่อกระจาย

ปญหา 

ใหหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการ 

แกปญหา 

-นําขอมูล จาก

ระบบ  IC360 

บันทึกระบบ 

Share Point 

-สงขอมูลลูกคาแจง 

ขอรหัสประจําตัว  

(PIN) ไปยัง

หนวยงาน 

ปฎิบัติการบัตร

อิเล็กทรอนิกส 

หนวยงาน 

ปฎิบัติการบัตร 

อิเล็กทรอนิกส 

ออกรหัส

ประจําตัว 

(PIN) 

รับเร่ืองจาก 

หนวยงา

สนับสนุน 

การบริการ 

ลูกคา  

ผานระบบ  

Share Point 

ระบบ  

Cardlink 

ลูกคา 

มีความประสงค 

ขอรหัสประจําตัว  

(PIN) ใหม 

-รับเร่ืองจากระบบ  

Share Point 

- ตรวจสอบที่อยู

กอนออกรหัส 

-หากทีอ่ยูไม

ครบถวน  

โทรหาลูกคาเพื่อ

ถามที่อยูเพิ่มเติม

จากลูกคา และทาํ

การแกไขที่อยู 

-ออกรหัสใหม  

ผานระบบ

Cardlink 

หนวยงานผลิต 

และควบคุม 

ขอมูลบัตร 2 

ตรวจสอบ 

ขอมูลการผลิต 

จดหมายแจง 

รหัสประจําตัว  

(PIN)  

จํานวนการผลิต 

จะเทากับจํานวน

ที่มีการออก 

รหัสประจําตัว  

(PIN) ใหม  

หลังจากที่  

หนวยงาน 

ปฎิบัติการ

บัตร 

อิเล็กทรอนิกส  

ออกรหัส

ประจําตัว 

(PIN) ใหม 

รายงาน 

ขอมูลและ 

จํานวน 

การออกรหัส 

ประจําตัว  

(PIN)  

ในระบบ  

CMOD 

 

เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

กอนการผลิต 

-รับรายงานการ

อนุมัติประจําวัน  

จากระบบ APS  

โดยระบบจะสงทาง  

E-mail อัตโนมัติ 

เวลา 20.00 น. 

- รับเอกสารการ

ยืนยันการผลิต

จดหมายแจงรหัส

ประจําตัว (PIN)  

- 
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Who 

ผูรับผิดชอบ 

What 

ทําอะไร 

When 

ทําเมื่อไหร 

Where 

สถานที่ 

Why 

เหตุใดจึงตองทํา 

How 

ทําอยางไรบาง 

ปรับปรุงงานตาม

แนวคิด ECRS 

เพื่อยืนยันการ

ผลิตกับบริษัท 

Outsource 

จากบริษัท 

Outsource ทาง 

E-mail เวลา 

10.00 น. 

-นํามาตรวจสอบ 

ความถูกตองของ 

จํานวนนวนการ

ผลิต เทียบกับ

รายงานในระบบ 

CMOD 

-เมื่อถูกตอง  

พนักงานจะทาํการ 

ลงลายมือชื่อ  

เพื่ออนุมัติ  

แลวสแกนเอกสาร  

ใหทางบริษัท 

บริษัท 

Outsource 

ผลิตจดหมาย 

แจงรหัส 

ประจําตัว 

(PIN) 

ผลิตจดหมาย 

แจงรหัประจําตัว  

(PIN)  

และจัดสงใหกับ 

ลูกคา 

เมื่อไดรับ 

เอกสาร 

ยืนยัน 

การผลิต 

บริษัท 

Outsource 

ผลิตจดหมาย 

แจงรหัส 

ประจําตัว  

(PIN) 

เพื่อที่จะแจง 

รหัสประจําตัว  

(PIN)  

ใหลูกคา  

ทําการผลิต และ

นําไปสงไปรษณีย 

สามเสนใน 

- 

ไปรษณีย 

สามเสนใน 

นําสง จดหมาย

แจงรหัส 

ประจําตัว  

(PIN)  

ใหกับลูกคา 

เมื่อไดรับ  

จดหมายแจง 

รหัสประจําตัว  

(PIN) 

ไปรษณีย 

สามเสนใน 

ลูกคาจะไดทราบ 

รหัสประจําตัว  

(PIN)  

และนําไปใช 

กดเงินสด 

จากตูเคร่ือง 

รับจายเงิน 

อัตโนมัติ  

-แยกจดหมาย 

ออกเปนแตลพื้นที่

แลวกระจาย

จดหมายตามที่อยู 

-ไปรษณีย แตละที ่ 

ตรวจสอบที่อยู  

หากที่อยูไม

ครบถวน จะตีคืน

มายัง ไปรษณี 

สามเสนใน 

-จัดสง จดหมาย

แจงรหัสประจําตัว 

(PIN) ใหกับลูกคาที ่

ที่อยูครบถวน 

- 
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Who 

ผูรับผิดชอบ 

What 

ทําอะไร 

When 

ทําเมื่อไหร 

Where 

สถานที่ 

Why 

เหตุใดจึงตองทํา 

How 

ทําอยางไรบาง 

ปรับปรุงงานตาม

แนวคิด ECRS 

หนวยงานผลิต 

และควบคุม 

ขอมูลบัตร 2 

ทําลาย  

จดหมายรหัส 

ประจําตัว  

(PIN)  

ที่ถูกไปรษณีย 

ตีคืน 

หลังจากไปรับ  

จดหมายแจง 

รหัสประจําตัว  

(PIN) ตีคืน  

ทุกวันจันทร  

พุธ และศุกร 

ธนาคาร 

ออมสิน 

สํานักงาน 

ใหญ 

เนื่องจาก 

เปนขอมูลสําคัญ  

ไมสามารถ 

เก็บไวได 

- ทําการบันทึก  

ชื่อ สาเหตุที่ตีคืน 

-นําไปทําลาย 

-จัดทํารายงานการ

ทําลาย จดหมาย

แจงรหัสประจําตัว 

(PIN) 

หากที่อยูถูกตอง 

ครบถวน สามารถ

ขจัดขั้นตอนนี้ออกได  

 

หลังจากมีการปรับปรุงกระบวนการแจงรหัสประจําตัว (PIN) โดยการใหสาขาตรวจสอบเอกสาร

ใหถูกตอง และครบถวน รวมไปถึงท่ีอยูการจัดสงของลูกคา และควรเขียนขอมูลในใบสมัครดวยตัวบรรจง

กอนนําสง เพ่ือท่ีจะไดลดเวลาในการทํางานของหนวยงานบันทึกขอมูลลูกคา ทําใหระยะเวลาในการ

ทํางานของสาขา หรือตัวแทนมากข้ึนกวาเดิม แตหากท่ีอยูถูกตอง ครบถวน จะสามารถขจัดข้ันตอน

ทําลายจดหมายแจงรหัสประจําตัว (PIN) นี้ออกได จะสามารถลดการออกรหัสประจําตัว (PIN) ได กรณีท่ี

ลูกคาแจงขอรหัสประจําตัว (PIN) ใหม หนวยงานสนับสนุนการบริการลูกคา จะตองตรวจสอบท่ีอยูของ

ลูกคา เม่ือพบวาท่ีอยูขาดหมู, ซอย หรือถนน ควรสอบถามลูกคาทันที และทบทวนท่ีอยูลูกคา เพ่ือลด

การทํางานซับซอนกับหนวยงานปฎิบัติการบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีตองโทรสอบถามท่ีอยูเพ่ิมเติมกอนจะ

ออกรหัสประจําตัว (PIN) ใหม และเพ่ิมสิทธิ์ในการใช ระบบ IC360 แกหนวยงาน หนวยงานปฎิบัติการ

บัตรอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหรับเรื่องจาก ระบบ IC360 ไดทันที เพ่ือลดการทํางานของหนวยงานสนับสนุน

การบริการลูกคาในการใชระบบท่ีมากเกินไป 

ผลการจิจัยพบวาสามารถลดระยะเวลาท่ีลูกคารอคอยรหัสประจําตัว (PIN) เหลือระยะเวลาท่ี

ลูกคาไดรับรหัสประจําตัว (PIN) ประมาณ 11-18 วัน จากเดิมใชเวลาประมาณ 14-21 วัน กรณีท่ี

ไปรษณียสามารถสงจดหมายแจงรหัสประจําตัว (PIN) กรณีท่ีอยูไมถูกตอง ลูกคาจะตองเปนคนโทรแจง

ธนาคารเพ่ือออกรหัสประจําตัว (PIN) ใหมจะตองรออีก 14-21 วัน และสามารถลดปริมาณลูกคาท่ีไมได

รับจดหมายแจงรหัสประจําตัว (PIN) ได ดังตารางท่ี 3. จากเดิมรอยละ 35.88 ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 3 รายงานปญหาท่ีลูกคาแจงผานระบบงานสนับสนุนการบริการลูกคา 3 อันดับแรก ประจําเดือน 

มีนาคม 2563 

ปญหาท่ีลูกคาแจงผานระบบงานสนับสนุนการบริการลูกคา รอยละ 

1.ขอเปลี่ยนแปลงท่ีอยู/ขอมูลสวนตัว 31.53 

2.ไมไดรับรหัสประจําตัว (PIN) /ขอรหัสประจําตัว (PIN) ใหม 10.00 

3.ไมไดรับบัตร   5.07 

(ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน เดือนมีนาคม 2563 ฝายปฏิบัติการบัตรอิเลก็ทรอนิกสและรานคารับบัตร 

สวนปฏิบัติการบัตรอิเล็กทรอนิกส ธนาคารออมสิน) 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจงรหัสประจําตัว (PIN) บัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงิน

สดธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปญหา และหาสาเหตุท่ีลูกคาไดรับรหัสประจําตัว (PIN) 

ชา และหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือใหลูกคาไดรับรหัสประจําตัว (PIN) ไดเร็วข้ึน และลดปริมาณลูกคาท่ี

ไมไดรับรหัสประจําตัว (PIN) จากการวิจัยพบวา หลังจากการปรับกระบวนการแจงรหัสประจําตัว (PIN) 

สามารถลดระยะเวลาในการแจงรหัสประจําตัว (PIN) ลดปริมาณลูกคาท่ีไมไดรับรหัสประจําตัว (PIN) 

เม่ือเทียบกับกระบวการทํางานเดิม ท้ังนี้เนื่องจาก มีการสัมภาษณตัวแทนของแตละหนวยงานท่ีทําหนาท่ี

แจงรหัสประจําตัว (PIN) เพ่ือรวบรวมขอมูลกระบวนการทํางาน ใหสามารถรูกระบวนการของแผนก

ตางๆ ทําใหสามารถระดมความคิด โดยใชแผนผังสาเหตุและผลเพ่ือหาสาเหตุท่ีสงผลตอปญหาหลัก และ

ไดใชคําถามหลัก 5W1H ในการทํากระบวนการทํางาน เพ่ือทําใหเห็นรายละเอียดของแตละข้ันตอนใน

การทํางาน หลังจากนั้นใชแนวคิดและทฤษฎีลีน (Lean) ในการลดความสูญเปลาแตละข้ันตอนโดย

หลักการระบบ ECRS ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของสุภรัตน พูลสวัสด (2559) ท่ีศึกษาการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทา งานของแผนกเอกสารขาออกกรณีศึกษาสายเรือแหงหนึ่งในเขตพ้ืนท่ีแหลมฉบัง 

 

ขอเสนอแนะ 

1. หลังจากปรับกระบวนการทํางาน ธนาคารควรจะมีการบันทึกกระบวนการเปนลายลักษณอักษร เพ่ือ

เปนคูมือในการทํางาน 

2. ธนาคารควรเพ่ิมชองทางในการแจงรหัสประจําตัว (PIN) เนื่องจากปจจุบันมีวิธีการแจงรหัสประจําตัว 

(PIN) เพียง 1 วิธี คือ สงจดหมายแจงรหัสประจําตัว (PIN) ใหลูกคาผานทางไปรษณีย  
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3. เพ่ือลดปริมาณลูกคาขอรหัสประจําตัว (PIN) ใหม ธนาคารควรพัฒนาระบบใหลูกคาสามารถเปลี่ยน

รหัสประจําตัว (PIN) ได เนื่องจากรหัสประจําตัว (PIN) ท่ีใหลูกคาเปนเลขท่ีไมมีความหมายสําหรับ

ลูกคา สงผลใหลูกคาจํารหัสไมได และไมสามารถเบิกถอนเงินสดไดในทันที เนื่องจากตองรอจดหมาย

แจงรหัสประจําตัว (PIN) ใหม 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

การศึกษาครั้งนี้เปนการปรับกระบวนการทํางาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป หากนําเทคโนโลยี

มาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจงรหัสประจําตัว (PIN) เชน การขอรหัสประจําตัว (PIN) 

ใหม หรือเปลี่ยนรหัวประจําตัว (PIN) ผานแอฟพลิเคชั่น เปนตน จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจง

รหัสประจําตัว (PIN) ไดดีกวาเดิม 
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แนวทางการแกปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี ้

ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการแกปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคาร

ออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ และแนวทางการ

แกปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ 

เขตลําพูน เปนงานวิจัยเชิงผสม ไดแก การศึกษาเชิงปริมาณกับพนักงานธนาคารออมสินและลูกหนี้

ธนาคารออมสิน จํานวน 400 คน ทําการสุมแบบตามสะดวก สถิติท่ีใชคือ ความถ่ี คาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการศึกษา

เชิงคุณภาพ โดยทําการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางกับ ผูบริหาร เจาหนาท่ีและลูกหนี้ของธนาคารออม

สินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน จํานวน 8 ราย ผลการศึกษาสามารถหาสาเหตุของปญหาการ

ไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

ไดแก 1) สาเหตุจากนโยบายการรวมยอด 2) สาเหตุจากลูกหนี้ 3) สาเหตุดานบุคลากรของธนาคารออม

สิน และ 4) สาเหตุดานกระบวนการแจงการเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยแนวทางการแกปญหา 

คือ 1) ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารระหวางธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตลําพูน กับ

ลูกหนี้ธนาคารออมสิน โดยมีการจัดทําเอกสารชี้แจงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เนนย้ําท่ีมาของการรวม

ยอดหนี้ และขอดีของกระบวนการรวมยอดหนี้ 2) การกําหนดมาตรการเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ตามความตองการของลูกหนี้ ไดแก การจัดทําโครงการท่ีเนนชวยเหลือลูกหนี้ในดานการขยาย

ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ การปรับลดคางวดในการผอนชําระใหลดลง การลดอัตราดอกเบี้ย การลด

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Nitakornm1@gsb.or.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Thanita_kon@utcc.ac.th 
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เงินตน และ การพักชําระดอกเบี้ย และ 3) การจัดอบรมพัฒนาพนักงานออมสิน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ

เจรจากับลูกหนี้ ควบคูกับการจัดทีมออกไปพบลูกหนี้นอกสถานท่ี เพ่ือใหความรูดานการบริหาร ดานการ

จัดการ และความรูในการชําระหนี้ 

 

คําสําคัญ: แนวทางการแกปญหา การปรับปรุงโครงสรางหนี้  

 

Abstract 

 This study presents to investigate the way that causes debtors not to engage in 

debt restructuring and solutions. The GSB’s employees and debtors 400 persons were 

chosen by convenience sampling method and interpreted data with statistically method 

to calculate values of frequency, mean, and standard deviation. 

The results indicated that the causes of debt restructuring engagement were 1) debt 

consolidation policies; 2) debtors; 3) GSB’s employees; and 4) debt consolidation request 

process, which all of these causes can lead to the solutions 1) improve communication 

process between the GSB’s Debt Control and Management Center and debtors; 2) make 

debt restructure conditions according to debtors’ needs – such as conducting a project 

that focuses in expands for installment period, cuts the principal and installment amount, 

also hold the interest payment; and 3) set up employee training to improve 

communication and negotiation skills along with arranging team to meet with debtors 

on-site to provide  management and debt repayment knowledge. 

 

Keywords: Debt restructuring /Engagement of debtors  

 

บทนํา 

ศูนยควบคุมและบริหารจัดการหนี้ มีหนาท่ีสําคัญในการควบคุมและบริหารหนี้ ตามนโยบายการ

บริหารหนี้ของธนาคารออมสิน อยางบูรณาการ เพ่ือลดปญหาหนี้สะสมและใหเกิดการบริหารอยางมี

คุณภาพมากข้ึน เนนเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกกระบวนการแกไข และติดตามหนี้ ใหสามารถแกไขปญหา

หนี้คางชําระไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนประโยชนตอท้ังลูกหนี้ และธนาคารออมสิน โดยเปาหมายสําคัญของ
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การทํางานศูนยควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสิน คือ สรางมาตรการควบคุมมาตรฐานสินเชื่อเพ่ือ

ดูแลใหหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ใหอยูในระดับต่ําท่ีสุดในระบบสถาบันการเงินท้ังหมด (ชาติชาย 

พยุหนาวีชัย, 2561) แตจากขอมูลของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน (2563) 

พบวา ในตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 มีจํานวนลูกหนี้ท่ีตองเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพียงรอย

ละ 5 ของจํานวนลูกหนี้ท่ีตองเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ท้ังหมด แสดงใหเห็นวาลูกหนี้คางชําระ

ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน ท่ีไมยอมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มี

แนวโนมท่ีจะกลายเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพหรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ซ่ึงจะทําใหธนาคารออม

สินตองกันเงินสํารองหนี้สงสัยจะสูญหรือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน ตามเกณฑของธนาคารแหง

ประเทศไทย ดังนั้น หากธนาคารมีการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนมาก ก็จะสงผลกระทบตอผล

กําไรของธนาคาร จนผลการดําเนินงานของธนาคารขาดทุน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสภาพคลองและความ

ม่ันคงของธนาคารได (ธนาคารเเหงประเทศไทย, 2542)  ดังนั้น จึงมีความสนใจในการศึกษา “แนว

ทางการแกปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและ

บริหารหนี้ เขตลําพูน” เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาปรับปรุงแนวทางในการเพ่ิมจํานวนลูกหนี้ใหมาเขารับ

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) 

 1. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุท่ีลูกหนี้ไมยอมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

2. เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออม

สินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan ; NPLs) 

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได หรือ (Non-Performing Loan: NPL) หมายถึง เงินใหกูยืมและลูกหนี้ท่ี

คางชําระเงินตนและหรือดอกเบี้ยนับจากวันท่ีครบกําหนดชําระเงินตามงวดท่ีกําหนดในสัญญา สําหรับ

เงินใหกูยืมและไดทวงถามหรือเรียกใหชําระหนี้แลวเปนระยะเวลาเกินกวา 3 เดือน โดยพิจารณาการคาง

ชําระเปนรายสัญญา (ธนาคารเเหงประเทศไทย, 2542) 

 2. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 



 

858 

 

 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หมายความวา การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ัวไป และการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา“การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ัวไป” หมายความวา การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีไม

มีสวนสูญเสีย เชน การลดอัตราดอกเบี้ยใหแกลูกหนี้ตามภาวะตลาดหรือเพ่ือรักษาความสัมพันธท่ีดีกับ

ลูกคาหรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปโดยมีการตกลงใหมีระยะเวลาปลอดหนี้โดยลูกหนี้

ยังคงจายชําระดอกเบี้ยในอัตราท่ีระบุไวในสัญญาเดิม และสถาบันการเงินเฉพาะกิจวิเคราะหแลวคาดวา

จะไดรับชําระตนเงินและดอกเบี้ยคืนครบถวนตามสัญญาการใหกูยืม การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

หมายความวา การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีมีสวนสูญเสีย เนื่องจาก 

 1) มีการลดตนเงินหรือดอกเบี้ยคางรับท่ีบันทึกเปนรายไดแลวใหลูกหนี้  

 2) มีการรับโอนทรัพยสินท่ีมีมูลคายุติธรรมต่ํากวายอดหนี้ท่ีตัดจําหนายไป  

 3) มีการผอนปรนเง่ือนไขการชําระหนี้ ซ่ึงทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับตํ่ากวามูล

หนี้ตามบัญชีของลูกหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับท่ีบันทึกเปนรายไดแลว  

 4) มีสวนสูญเสียจากการคํานวณโดยใชมูลคายุติธรรมของหนี้หรือการใชมูลคายุติธรรมของ

หลักประกัน หรือมีสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้อันเนื่องมาจากเหตุผลอ่ืน เชน การแปลง

หนี้เปนทุน 

 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนการดําเนินการแกไขหนี้ท่ัวไปและ

หนี้ท่ีมีปญหาเพ่ือใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีโอกาสไดรับชําระหนี้คืนสูงสุดหรือเพ่ือกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการดําเนินกิจการตอไปท้ังของลูกหนี้และสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยเฉพาะลูกหนี้ท่ีประสบ

ปญหาการชําระหนี้เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แตยังมีแนวโนมท่ีจะดําเนินธุรกิจตอไปได 

ท้ังนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะตองระมัดระวังมิใหการรับปรุงโครงสรางหนี้มีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยง

การจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสํารองหรือลีกเลี่ยงหลักเกณฑการระงับรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ชลธิชา สุวรรณพิทักษ (2560) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสราง

หนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคล กรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย 

พัทยากลาง ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรดานสถานภาพสมรส ตัวแปรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตัวแปรจาน

วนเงินผอนชําระตอเดือน ตัวแปรดานประเภทหลักประกัน ปจจัยดานความสามารถในการชําระหนี้ และ

ปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญ และสามารถอธิบายการชําระหนี้ตามสัญญา
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ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคลบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หนวยบริหาร

คุณภาพสินทรัพยพัทยากลางได  

วรรณา เมษะมาน (2557) ทําการศึกษาเรื่อง “การติดตามหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร

ออมสินภาค 7” ความคิดเห็นของพนักงานติดตามหนี้ตอปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดหนี้ คางชําระในดาน

ลูกหนี้คือ ลูกหนี้มีหนี้สินหลายทาง กิจการของลูกหนี้ขาดทุน และลูกหนี้มีภาระใชจายในครอบครัวสูง 

สําหรับปจจัยดานธนาคารคือการดําเนินการติดตามหนี้ของธนาคารไมตอเนื่องและพนักงานไมได ควบคุม

การติดตามหนี้อยางทันทวงทีและสุดทายปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายนอกคือการท่ีสภาวะ เศรษฐกิจชะลอ

ตัว ในสวนของวิธีการติดตามหนี้พนักงาน ติดตามหนี้ทุกรายใชวิธีโทรศัพท รองลงมาคือ การติดตามหนี้

โดยออกไปพบลูกหนี้ ความถ่ีในการติดตามหนี้ประมาณ 1–3 ครั้งตอเดือน สวนวิธีการแกไขปรับปรุง

โครงสรางหนี้ท่ีพนักงานติดตามหนี้นิยมเลือกใชคือ การขยายระยะเวลาชําระหนี้  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยใชการวิจัยแบบ Problem Base solving ซ่ึงเปนการวิจัยแบบผสม Mixed method มีท้ัง

เชิงคุณภาพและปริมาณมาชวยในการวิเคราะหคํานวณ มีวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

   1.1 ผูใหขอมูล 

การกําหนดผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยผูวิจัยเลือกใหหลักการกําหนดโดยไมอาศัยความ

นาจะเปน (Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ (Section manger) ท้ังนี้

ผูใหขอมูลสําคัญท่ีตองศึกษา คือ 

1. ผูบริหารธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน จํานวน 1 คน 

2. ผูจัดการท่ีดูแลเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารออมสินศูนยควบคุม

และบริหารหนี้ เขตลําพูน จํานวน 1 คน 

3. ผูจัดการท่ีดูแลเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารออมสินศูนยควบคุม

และบริหารหนี้ เขตลําพูน จํานวน 1 คน  

4. ลูกหนี้ท่ีไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและ

บริหารหนี้ เขตลําพูน จํานวน 5 คน  

1.2 ประเด็นท่ีศึกษา 
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 ประเด็นท่ีศึกษาเกิดจากการประยุกตจากมาตรการการปรับปรุง โครงสรางหนี้ ของธนาคาร

แหงประเทศไทยและงานวิจัยของ ชลธิชา สุวรรณพิทักษ (2560)  และ วรรณา เมษะมาน (2557) 

1. ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศอายุและตําแหนง 

2. เปาหมายของการดําเนินงานแกไขปญหาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ของธนาคารออม

สินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

3. สาเหตุของการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

4. แนวทางการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

2.1 กลุมตัวอยาง 

      ลูกหนี้ท่ีไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและ

บริหารหนี้ เขตลําพูน ในระหวาง ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 จํานวน 17,126 ราย โดยกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางลูกหนี้ท่ีไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ 

เขตลําพูน จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 

1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % จะไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ท้ังสิ้น 400 รายและใช

วิธีการเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling)  

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ีเกิดจากการประยุกตจากมาตรการการ

ปรับปรุง โครงสรางหนี้ ของธนาคารแหงประเทศไทยและงานวิจัยของ ชลธิชา สุวรรณพิทักษ (2560)  

และ วรรณา เมษะมาน (2557) 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับรูปแบบการปรับปรงุโครงสรางหนี้ 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการตัดสินใจเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

สําหรับคําถามตอนท่ี 2 และ 3 จะเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา Rating Scale  

Method  รูปแบบของลิเครทิ (Likert’s Scale)  โดยมีใหเลือก 5 ระดับ (นอยท่ีสุด – มากท่ีสุด) 

โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความนาเชื่อถือของ แบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธี

หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) จากการ วิเคราะหความ
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นาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Cronbach. 1990) จํานวน 30 ชุด ทําการทดสอบความสมํ่าเสมอของมาตร

วัดท่ีใช ในการศึกษา ปรากฏวาไดผลเทากับ 0.901ซ่ึงโดยปกติถาคาความเชื่อม่ันตองมีคาเกิด 0.80 ข้ึนไป 

ถือวาใชได 

2.3 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

วิเคราะหหาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบ

ความสัมพันธใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ประเด็นท่ี 1 เปาหมายของการดําเนินงานแกไขปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

สรุปผลการศึกษา พบวา ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน มีเปาหมาย

ของการดําเนินงานแกไขปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน ดังนี้ 

1. ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน มีการวางแผนการดําเนินงาน

ควบคุมไมใหลูกหนี้คางชําระเลื่อนชั้นเปนลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ไมใหเกินรอยละ 5 ของ

ลูกหนี้คางชําระท้ังหมด  

2. ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน มีการวางแผนการดําเนินงาน

ควบคุมไมใหมีลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เพ่ิมข้ึนเกิน รอยละ 20 ของลูกหนี้คางชําระท้ังหมด 

ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน  

3. ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติ

ควบคุมลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน ให

แลวเสร็จภายใน ป 2562  

4. ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน ดําเนินการติดตามและปรับ

โครงสรางหนี้ของลูกหนี้ท่ี ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน รอยละ 20 ของ

ลูกหนี้ท้ังหมด 

ประเด็นท่ี 2. แนวทางการแกปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้

ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 
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สรุปผลการศึกษา พบวา แนวทางการแกปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ

ลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน มีการออกนโยบายการจัดทําหนังสือรับรอง

ใหลูกหนี้ท่ียินยอมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และสามารถปฏิบัติไดตามแผนท่ีตกลงกับธนาคาร

ออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ลูกหนี้สามารถนําไปใชเปน

หลักฐานแนบในการยื่นขอรีไฟแนนท (Refinance) กับสถาบันการเงินอ่ืน นอกจากนี้ยังมีการออก

นโยบายในการพัฒนาพนักงานโดยใหเรียนรูถึงสถานการณจริงในการเลือกใชมาตรการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ใหเหมาะสมกับลูกหนี้แตละราย เพ่ือใหเขาใจเหตุและผลท่ีสําคัญฝกฝนใหพนักงานมีความรู

ดานการเงิน ดานกฎหมาย เพ่ือใหมีความเขาใจถึงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ อีกท้ังยังมีนโยบายให

พนักงานปฏิบัติกับลูกหนี้อยางสุภาพ นอบนอม และเทาเทียมกันทุกคน มีการจัดทําโครงการท่ีเนน

ชวยเหลือลูกหนี้ในดานการขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้ จากเดิมใหระยะเวลา 5 ป ปรับเพ่ิมเปน 10 

– 20 ป ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แตละราย อีกท้ังยังมีนโยบายลดคาปรับในการติดตาม ลดดอกเบี้ย 

อ่ืนๆ การผอนผันลดเงินงวดในการผอนชําระเทากับดอกเบี้ยรายเดือน การลดอัตราดอกเบี้ย การลดเงิน

ตน การพักชําระดอกเบี้ยคาง หรือการโอนทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันในการชําระหนี้ 

ประเด็นท่ี 3. สาเหตุของการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน

ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

สรุปผลการศึกษา พบวา สาเหตุหลักของการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือ 1. 

ลูกหนี้ขาดความเขาใจในการรวมเงินตน ดอกเบี้ยคงคาง และคาปรับเปนจํานวนหนี้ท่ีทําสัญญาใหม 2. 

ลูกคามีความคิดเห็นวาธนาคารออมสินยังขาดแนวทางในการแกปญหาของลูกหนี้ อีกท้ังลูกหนี้ยังประสบ

ปญหารายจายมากกวารายรับ และ 3. มาตรการการปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีธนาคารนําเสนอยังไมตรง

กับความตองการ 

2. ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

2.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

     สรุปผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

21 – 30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท 

รายจายเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท มีอาชีพ

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พนักงานบริษัทเอกชน มีอายุงาน 6-10 ป 

2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการชําระหนี้ 
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สรุปผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอรูปแบบการชําระหนี้ 

โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.46) ซ่ึงเม่ือพิจารณารายดานสามารถจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้  

อันดับหนึ่ง คือ การขยายเวลาชําระหนี้โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.55) และ การยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน

ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.55) อันดับสอง คือ การลดอัตราดอกเบี้ยโดยผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.50) อันดับสาม คือ การผอนผันลดจํานวนเงินในการ

ผอนชําระตอเดือนโดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.45) อันดับ

สี่ คือ การพักชําระหนี้โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40) 

อันดับหา คือ การลดเงินตนหรือลดดอกเบี้ยโดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.35) 

2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามมี ความตั้งใจในการตัดสินใจเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) 

2.4  ผลการวิเคราะหขอมูลสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเขารับการปรับปรุง

โครงสรางหนี้แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อายุงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน หนี้สินเฉลี่ยตอเดือน และ อาชีพ ท่ี

ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สงผลตอการตัดสินใจเขารับการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สงผลตอการ

ตัดสินใจเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รอยละ 34.9 และพบวาการยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตาม

หนี้สงผลตอการตัดสินใจเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มากท่ีสุด ( = 0.353) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 รองลงมาคือ การลดเงินตน ( = 0.311) การลดอัตราดอกเบี้ย ( = 0.172) และ

การโอนทรัพยชําระหนี้ ( = 0.154) ตามลําดับ  

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาสาเหตุของปญหา 
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จากการวิเคราะหขอมูล สามารถหาสาเหตุของปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูนดังนี้ 

1.สาเหตุจากนโยบายการรวมยอดหนี้ จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สาเหตุหลักท่ีทําให

ลูกหนี้ไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เนื่องจากในความคิดของลูกหนี้ เม่ือมีนโยบายรวมยอดหนี้คือ 

เงินตนดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ เปนยอดหนี้กอนใหม และทําสัญญาใหม ความคิด

ของลูกหนี้คือ การมียอดเงินตนท่ีสูงข้ึน แตกตางกับการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ลูกหนี้คิดวา

เงินตนท่ีตองจายยังเทาเดิม 

2. สาเหตุจากลูกหนี้ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ลูกหนี้สวนใหญ มีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,000 – 40,000 บาท รอยละ 50 มีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท รอยละ 40.3 และ

มีหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท รอยละ 40.3 แสดงใหเห็นวาลูกหนี้สวนใหญมีรายจาย

และหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน สูงกวารายไดท่ีไดรับ สงผลใหไมมีรายไดเพียงพอตอการชําระหนี้  

3. สาเหตุดานบุคลากรของธนาคารออมสิน จากการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานไม

เพียงพอ และทํางานหลายหนาท่ี ท้ังยังขาดประสบการณในการติดตาม ทวงถาม หนี้ และการใชงาน

ระบบชําระหนี้ ทําใหลูกหนี้บางกลุมเปลี่ยนสถานะจากลูกหนี้ปกติ 

4. สาเหตุดานกระบวนการแจงการเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ จากการวิเคราะห

ขอมูลพบวา ลูกหนี้สวนใหญไมไดรับเอกสารการชําระหนี้ เนื่องจากยายท่ีอยู เปลี่ยนเบอรติดตอ 

5. สาเหตุดานมาตรการการปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีธนาคารนําเสนอยังไมตรงกับความ

ตองการของลูกหนี้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถหาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมตอการนํามาใชแกปญหาการไมเขา

รับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูนผูวิจัยจึง

เสนอแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมและสามารถนํามาปฏิบัติไดทันที ควรมีการจัดทํา

มาตรการ  5 ดาน คือ มาตรการท่ี 1 การจัดทําโครงการท่ีเนนชวยเหลือลูกหนี้ในดานการขยายระยะเวลา

การผอนชําระหนี้ จากเดิมใหระยะเวลา 5 ป ปรับเพ่ิมเปน 10 – 20 ป ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต

ละราย มาตรการท่ี 2 การผอนผันลดเงินงวดในการผอนชําระเทากับดอกเบี้ยรายเดือน ซ่ึงการปรับลดคา

งวดในการผอนชําระใหลดลงเหลือเทากับดอกเบี้ยรายเดือนเปนระยะเวลา 1 ป ไมตองชําระดอกเบี้ย 

และไมลดเงินตนการลดอัตราดอกเบี้ย โดยจะลดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนวิธี
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ผอนปรนใหแกลูกหนี้ โดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงจากในสัญญาเงินใหกูยืมฉบับเดิม  มาตรการท่ี 3 การ

ลดอัตราดอกเบี้ย ในสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยลงจากในสัญญาใหกูยืมเงิน

ฉบับเดิม ซ่ึงการลดอัตราดอกเบี้ยเปนการลดคางวดในการผอนชําระและจูงใจใหลูกหนี้เขามาชําระหนี้

และปฏิบัติตามเง่ือนไข มาตรการท่ี 4 การลดเงินตน การยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ เปนการ

ยกหนี้บางสวนใหกับลูกหนี้ ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจใหลูกคาเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และ

มาตรการท่ี 5 การพักชําระดอกเบี้ย ลูกหนี้ท่ียินยอมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือ จะไดรับสิทธิ

การพักชําระดอกเบี้ย อยางนอย 1 – 2 ป และคางวดท่ีชําระจะเปนการชําระเงินตนท้ังหมด จะสามารถ

กระตุนใหลูกคาเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได โดยมาตรการท้ัง 5 ดานเปนมาตรการท่ีเหมาะสม 

เพราะตรงกับความตองการของลูกหนี้ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ลูกหนี้ใหความสําคัญกับเง่ือนไขการ

เขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้เก่ียวกับ การขยายเวลาชําระหนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือการยกเวน

คาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ และ การลดอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการทดสอบ

สมมติฐานท่ีพบวา การยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้สงผลตอการตัดสินใจเขารับการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ มากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รองลงมาคือ การลดเงินตน การลดอัตรา

ดอกเบี้ย และการโอนทรัพยชําระหนี้ ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวา เง่ือนไขท้ัง 4 

ดาน เปนเง่ือนไขท่ีมีแนวโนมใหลูกหนี้เขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังนั้น ธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา เมษะมาน (2557) ผลการศึกษา

พบวาวิธีการแกไขปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีพนักงานติดตามหนี้นิยมเลือกใชคือ การขยายระยะเวลาชําระ

หนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย และการลดเงินตน และสอดคลองกับงานวิจัยของทับทิม แกววันนา (2560) ผล

การศึกษา พบวา แนวทางในการกระตุนใหลูกหนี้เขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือการขยาย

ระยะเวลาชําระหนี้เปนทางออกของปญหาท่ีลูกหนี้เคยปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา สุวรรณ

พิทักษ (2560) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ

บุคคล กรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย พัทยากลาง ผล

การศึกษาพบวา ตัวแปรดานสถานภาพสมรส ตัวแปรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตัวแปรจานวนเงินผอน

ชําระตอเดือน ตัวแปรดานประเภทหลักประกัน ปจจัยดานความสามารถในการชําระหนี้ และปจจัยเสี่ยง

อ่ืนๆ เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญ และสามารถอธิบายการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุง

โครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคล บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หนวยบริหารคุณภาพ

สินทรัพยพัทยากลางได 
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สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา พบวา สาเหตุของปญหาการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้

ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน ไดแก 1) สาเหตุจากนโยบายการรวมยอด 2) 

สาเหตุจากลูกหนี้ 3) สาเหตุดานบุคลากรของธนาคารออมสิน และ 4) สาเหตุดานกระบวนการแจงการ

เขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยแนวทางการแกปญหา คือ 1) ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารระหวาง

ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตลําพูน กับลูกหนี้ธนาคารออมสิน โดยมีการจัดทําเอกสาร

ชี้แจงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เนนย้ําท่ีมาของการรวมยอดหนี้ และขอดีของกระบวนการรวมยอดหนี้ 

2) การกําหนดมาตรการเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามความตองการของลูกหนี้ ไดแก การจัดทํา

โครงการท่ีเนนชวยเหลือลูกหนี้ในดานการขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้ การปรับลดคางวดในการ

ผอนชําระใหลดลง การลดอัตราดอกเบี้ย การลดเงินตน และ การพักชําระดอกเบี้ย และ 3) การจัดอบรม

พัฒนาพนักงานออมสิน เพ่ือเพ่ิมทักษะใน การเจรจากับลูกหนี้ ควบคูกับการจัดทีมออกไปพบลูกหนี้นอก

สถานท่ี เพ่ือใหความรูดานการบริหาร ดานการจัดการ และความรูในการชําระหนี้ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิเคราะหขอมูล มีขอเสนอแนะเพ่ือนํามาเปนแนวทางการแกปญหาการไมเขารับการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน ผูวิจัยจึงเสนอ

แนวทางเลือกการแกไขปญหา ดังนี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารระหวางธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน 

กับลูกหนี้ธนาคารออมสิน จากการศึกษาสาเหตุของปญหา พบวาสาเหตุหลักท่ีทําใหลูกหนี้ไมเขารับการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ เนื่องจากในความคิดของลูกหนี้ เม่ือมีนโยบายรวมยอดหนี้คือ เงินตนดอกเบี้ยและ

คาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ เปนยอดหนี้กอนใหม และทําสัญญาใหม ความคิดของลูกหนี้คือ การมี

ยอดเงินตนท่ีสูงข้ึน แตกตางกับการไมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ลูกหนี้คิดวาเงินตนท่ีตองจายยัง

เทาเดิม ดังนั้นในการสรางแนวทางการแกปญหา เจาหนาท่ีของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหาร

หนี้ เขตลําพูน ควรมีการจัดทําเอกสารชี้แจงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยการเนนย้ําท่ีมาของการรวม

ยอดหนี้ และขอดีของกระบวนการรวมยอดหนี้ เพ่ือสรางความเขาใจใหกับลูกคา ถึงเหตุผลท่ีธนาคารรวม

เงินตนดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ และทําสัญญาหนี้ใหม เชน ขอดีของการทําสัญญา

ใหม คือ ลูกคาสามารถหยุดการเพ่ิมคาปรับและดอกเบี้ยท่ีจะเกิดข้ึนจากหนี้กอนเดิม หรือลูกคาสามารถ

ลดคาผอนชําระรายเดือนลงไดถาทําสัญญาใหม เปนตน โดยขอดี คือลูกหนี้จะมีความเขาใจถึงเง่ือนไข
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และขอดีในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สวนขอเสีย คือธนาคารออมสินจะมีตนทุนในการจัดทําเอกสาร

ชี้แจงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยปรับปรุงกระบวนการสื่อสารระหวางธนาคารออมสินศูนยควบคุม

และบริหารหนี้ เขตลําพูน กับลูกหนี้ธนาคารออมสิน งบประมาณเพ่ือจัดทําเอกสาร จํานวน 50,000 เลม 

เลมละ 100 บาท งบประมาณ 500,000 บาท 

2. การกําหนดมาตรการเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามความตองการของลูกหนี้ จากการ

วิเคราะหขอมูลพบวา ลูกหนี้ใหความสําคัญกับเง่ือนไขการเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้เก่ียวกับ การ

ขยายเวลาชําระหนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือการยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ และ การลดอัตรา

ดอกเบี้ยนอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐานท่ีพบวา การยกเวนคาธรรมเนียมในการ

ติดตามหนี้สงผลตอการตัดสินใจเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 รองลงมาคือ การลดเงินตน การลดอัตราดอกเบี้ย และการโอนทรัพยชําระหนี้ ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวา เง่ือนไขท้ัง 4 ดาน เปนเง่ือนไขท่ีมีแนวโนมใหลูกหนี้เขารับการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังนั้น ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตลําพูน ควรมีการจัดทํา

มาตรการ ดังนี้ มาตรการท่ี 1 การจัดทําโครงการท่ีเนนชวยเหลือลูกหนี้ในดานการขยายระยะเวลาการ

ผอนชําระหนี้ จากเดิมใหระยะเวลา 5 ป ปรับเพ่ิมเปน 10 – 20 ป ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แตละ

ราย  มาตรการท่ี 2 การผอนผันลดเงินงวดในการผอนชําระเทากับดอกเบี้ยรายเดือน ซ่ึงการปรับลดคา

งวดในการผอนชําระใหลดลงเหลือเทากับดอกเบี้ยรายเดือนเปนระยะเวลา 1 ป ไมตองชําระดอกเบี้ย 

และไมลดเงินตนการลดอัตราดอกเบี้ย โดยจะลดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนวิธี

ผอนปรนใหแกลูกหนี้ โดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงจากในสัญญาเงินใหกูยืมฉบับเดิม มาตรการท่ี 3 การ

ลดอัตราดอกเบี้ย ในสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยลงจากในสัญญาใหกูยืมเงิน

ฉบับเดิม ซ่ึงการลดอัตราดอกเบี้ยเปนการลดคางวดในการผอนชําระและจูงใจใหลูกหนี้เขามาชําระหนี้

และปฏิบัติตามเง่ือนไขมาตรการท่ี 4 การลดเงินตน การยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ เปนการ

ยกหนี้บางสวนใหกับลูกหนี้ ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจใหลูกคาเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และ

มาตรการท่ี 5 การพักชําระดอกเบี้ย ลูกหนี้ท่ียินยอมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือ จะไดรับสิทธิ

การพักชําระดอกเบี้ย อยางนอย 1 – 2 ป และคางวดท่ีชําระจะเปนการชําระเงินตนท้ังหมด จะสามารถ

กระตุนใหลูกคาเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได โดยขอดี คือ จะเปนการสรางเง่ือนไขการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ ท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกหนี้ และขอเสีย คือ ธนาคารออมสินจะเสียรายไดใน

สวนของการลดอัตราดอกเบี้ย การลดเงินตน การยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ โดยการกําหนด
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มาตรการเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามความตองการของลูกหนี้ เปนมาตรการท่ีกําหนดข้ึนจาก

สวนกลางจึงไมมีคาใชจาย 

3. การจัดอบรมพัฒนาพนักงานออมสิน โดยการจัดอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมทักษะใน การเจรจา

กับลูกหนี้ และความรู เก่ียวกับการปรับปรุงโรงสรางหนี้ มีการแบงหนาท่ีพนักงานใหชัดเจน และมี

พนักงานติดตาม ทวงถามหนี้ในแตละสาขา ใหพนักงานเขา ฝกอบรม ท้ังการเจรจากับลูกหนี้ การใช

ระบบงาน และการใหความรูเก่ียวการบริหาร/จัดการ โดยศูนยบริหารหนี้ฯ ควรจัดอบรม/สัมมนาเฉพาะ

หนวยงาน เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการทํางาน อีกท้ังจัดทีมออกไปพบลูกหนี้ถึงบานหรือสถานท่ีทํางาน 

เพ่ือใหความรูดานการบริหาร ดานการจัดการ และความรูในการชําระหนี้เพ่ือไมใหเกิดเปนหนี้เสีย โดย 

ธนาคารออมสิน จะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน เพ่ือความสะดวก ของพนักงานในการออก

ติดตามหนี้ท่ีเกิดข้ัน โดยขอดี คือ เพ่ือพัฒนาพนักงานธนาคารออมสินใหมีความเชี่ยวชาญในการติดตาม

ลูกหนี้ และมีความชํานาญในสายงานมากยิ่งข้ึน สวนขอเสีย คือธนาคารออมสินมีตนทุนในการจัดอบรม

สัมมนาเพ่ือพัฒนาพนักงาน จะใชงบประมาณเพ่ือใชในการจัดอบรมพัฒนาพนักงานออมสิน โดยการจัด

อบรมพนกังาน ประมาณ 500,000 บาทตอป มีรายละเอียด ดังนี้ 

- คาใชจายในการเชิญวิทยากร      50,000 บาท 

- คาใชจายเก่ียวกับการจัดสถานท่ีสัมมนา     20,000 บาท 

- คาใชจายเก่ียวกับคาอาหาร ท่ีพัก   200,000 บาท 

- คาใชจายในการเดินทางมาสัมมนา  200,000 บาท 

- คาใชจายอ่ืน ๆ        30,000 บาท 
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สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต และการสื่อสารแบบปากตอปากของ

ผูบริโภคที่สงผลตอการตดัสินใจซื้อเคร่ืองดื่มธัญพืชของประชากร 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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Customers Affecting to Decision of People in Bangkok and  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต 

และการสื่อสารแบบปากตอปากท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัวอยางท่ีใช ในการศึกษามาจากประชากรท่ีเปนประชากร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ขนาดตัวอยาง 

จํานวน 400 คน ซ่ึงแบงตัวอยางเปนประชากรในเขตตางๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก เขต

คลองเตย เขตรังสิต เขตพุทธมณฑล และเขตสวนหลวง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ี

ตัวอยางไดกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง มีคาความเชื่อม่ัน 0.861 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานคือสมการถดถอยเชิง

พห ุ 

ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต และการสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สวนสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ซ้ือ 

 

Abstract 

This research was conducted with the aim of studying marketing mix, lifestyle, and  

word of mouth communication affecting to decision of the people in Bangkok and 

Metropolitan Region to purchase cereal drink.  The samples used in this study come from 

population in Bangkok and metropolitan and their age are over 18 years old.  The 

researcher selected 400 samples via purposive sampling method. The sample was 

selected from populations in different districts in Bangkok and metropolitan which are 

Khlong Toei districts, Rangsit districts, Phutthamonthon districts, and Suan Luang districts. 

The instrument in the study was a questionnaire with a reliability of 0.861 and a validity 

check of content from experts. The descriptive statistics in the analysis were percentage, 

mean, and standard deviation. The inferential statistic was multiple regression analysis.  

 The results indicated that lifestyle and word of mouth communication affected 

to decision of the population in Bangkok and Metropolitan Region to purchase cereal 

drink at a statistically significant level of 0.05. However, marketing mix had no affect to 

decision of the population in Bangkok and Metropolitan Region to purchase cereal drink 

at a statistically significant level of 0.05. 

 

Keywords: Marketing Mix, Lifestyle, Word of Mouth Communication, Decision to 

Purchase 

 

บทนํา  

เนื่องดวยปจจุบันคนไทยมีแนวโนมท่ีจะบริโภคธัญพืชมากข้ึน ยังมีหลักฐานท่ีบงชี้จากการทําการ

วิจัยในประเทศอเมริกาวาการบริโภคธัญพืชอยางสมํ่าเสมอชวยปองกันการพัฒนาของโรคเรื้อรังบางชนิด 

แตผูบริโภคยังคงมีความสับสนเก่ียวกับเมล็ดธัญพืชวาจะชวยเขามาปรับปรุงสุขภาพไดอยางไร และจะ
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รับประทานอยางไรใหเขากับม้ืออาหารหลักในแตละม้ือของผูบริโภค ดังนั้นในปจจุบันจึงเกิดผลิตภัณฑ

ธัญพืชสําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูปมากมายเขามาโลดแลนอยูในทองตลาดของแตละประเทศท่ัวโลก 

(Today's Dietitian, 2013)  

รวดเร็ว งาย สะดวก คําเหลานี้ยังเปนสิ่งท่ีผูบริโภคในประเทศไทยตองการ มีผูบริโภคจํานวน

มากท่ีใชเครื่องดื่มธัญพืชสําเร็จรูปเลือกรับประทาน ดูจากขอมูลผลประกอบการของเนสวีตาในป 2556 

ซ่ึงเปนเครื่องด่ืมธัญญาหารเจาตลาดท่ียังคงมีผลกําไรมาก มีมูลคา 1500–1800 ลานบาท มีอัตราการ

เติบโตปละ 20 เปอรเซ็นต (VoiceTV, 2556) หากคํานึงถึงในแงของผูผลิตและผูบริโภคในเรื่องสวน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ก็มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ท้ัง 4 อยาง โดย

อันดับแรกคือ ผลิตภัณฑ สิ่งแรกพึงมีคือคุณภาพท่ีดี อันดับท่ีสองคือ สถานท่ี การกระจายสินคา ตอมาคือ

ราคา ในแงของผูบริโภคราคาจะตองไมแพง เหมาะสมกับคุณภาพ ทายสุดคือการทําการตลาด จะตองมี

การสงเสริมการตลาดท่ีดี (Kotler & Keller, 2012) 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนไทยในยุค 4.0 จากผลสํารวจของ EIC (Economic Intelligence 

Center, 2560) แสดงใหเห็นวาผูบริโภคสวนใหญจะใชเวลาอยูในบานมากกวาการออกไปนอกบาน และ

เลนอินเทอรเน็ต โซเชียลเน็ตเวิรค 74 เปอรเซ็นต ซ่ึงทําใหผูบริโภคไดเปดโลกรับขอมูลขาวสารท่ีตรงกับ

ความตองการของตนไดมาก และบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) ไดเปดเผยวา การดําเนินชีวิตของคนไทย 

ไลฟสไตลท่ีรักสุขภาพกําลังไดรับความนิยมท่ีพุงสูงข้ึนอยางมาก จากผลสํารวจพฤติกรรมการดําเนินชีวิต

ของผูบริโภคพบวา คนไทยรักสุขภาพมากข้ึน เนื่องจากมีโซเชียลมีเดียเขามาทําใหคนไทยมีความรูป

เก่ียวกับสุขภาพมากยิ่งข้ึน เม่ือพบวาเทรนดสุขภาพมีอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึน จึงมีการแนะผูผลิตใหเสนอ

สินคาเพ่ือสุขภาพท่ีตอบโจทยรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนไทยในปจจุบันอีกดวย (ฐานเศรษฐกิจ, 

2019) 

ปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่งท่ีเสียเงินในการโปรโมทสินคานอยแตมีพลังมากท่ีสุดคงหนีไมพน

ปจจัยเรื่องการบอกตอ ผลสํารวจจากเว็บไซต Getambassador.com (Brandbuffet, 2558) พบวา 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาของผูบริโภคมากเปนอันดับ 1 คือ การบอกตอ คิดเปน 54 เปอรเซ็นต 

และรูปแบบการโฆษณาอ่ืน ๆ ผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน ท่ีจะตองจายราคาสูงแตกลับมีอิทธิพลกับ

ผูบริโภคแคเพียงครึ่งเดียวของกลยุทธการสื่อสารแบบปากตอปาก เม่ือเขาสูยุคปจจุบัน คนสวนใหญใช

โซเชียลกันมากข้ึน การสื่อสารทางการตลาดจึงเขาไปอยูในโซเชียล (Brandbuffet, 2558) บริษัท นิลเส็น 

(ประเทศไทย) ไดมีการเก็บขอมูลวิจัยจากรายการโทรทัศนและผูคร่ําหวอดในวงการเก่ียวกับสุขภาพ วา
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ผูบริโภคเชื่อวาขอมูลท่ีไดรับจากรายการโทรทัศน และผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ มีความนาเชื่อถือมาก

ท่ีสุด (ฐานเศรษฐกิจ, 2019) 

การตัดสินใจในการดื่มเครื่องดื่มธัญพืชนั้น อาจมีไดหลากหลายปจจัย ปรากฎขอมูลจากศูนยวิจัย

กสิกรไทย มีการคาดการณมูลคาของความตองการใชสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ

ในชวงป 2562 วาจะมีมูลคา 88,731 ลานบาทโดยประมาณ มีอัตราเติบโตมากข้ึนจากปกอน 2.4 

เปอรเซ็นต โดยจากเทรนดความนิยมบริโภคโปรตีนสูงโดยเปนโปรตีนท่ีมาจากพืชมีแนวโนมท่ีจะเติบโต

ข้ึนถึง 6.4 เปอรเซ็นต (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) บริษัท นิลเส็น ประเทศไทย ยังไดมีการเก็บขอมูลวิจัยของ

ผูบริโภคสวนใหญจะตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสวนใหญเพ่ือปองกัน โดย

ตัวเลือกตัดสินใจซ้ือสูงท่ีสุดในความตองการการปองกันการเกิดโรค คือ อาหารเสริม รองลงมาคือ

เครื่องด่ืม และอาหาร ตามลําดับ และยังมีปจจัยท่ีมีความสําคัญอ่ืน ๆ อีก เชน น้ําหนักเกิน หรือปญหา

สุขภาพ ท่ีจําเปนตองควบคุมอาหารหรือเครื่องดื่มเปนพิเศษ เชน โรคเบาหวาน คลอเลสเตอรอลสูง ความ

ดัน และอ่ืน ๆ จึงทําการตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ เปนตน (Line today, 

2562) 

ดังนั้นผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต และการ

สื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภคท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใหฝายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มธัญพืชนําผลไปใชในการทําธุรกิจ 

วางแผน ทํากลยุทธ พิจารณา ตัดสินใจ และดําเนินธุรกิจไดในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต และการสื่อสารแบบ

ปากตอปากท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและ

เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวความคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4ps) McCarthy (1971) เปน

การผสมผสานการตลาดกับสี่ตัวแปรท่ีรูจักกันในชื่อ 4P’s ประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
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จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 4P’s เปนท่ีนิยมมากและเปนแนวคิดหลักท่ีสามารถนําไปประสานงาน

กับงานดานอ่ืนไดอีกมากมายของการตลา 

2. แนวความคิดเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต Antonides & Raaij (1998) ไดใหความหมายของ 

กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ดังนี้ 1) กิจกรรม เปนกิจกรรมท่ีเนนเปนกิจวัตรประจําวันและ

งานอดิเรกซ่ึงสามารถบอกเลาเรื่องราวเก่ียวกับคนบุคคลนั้นๆ ไดอยางชัดเจน เปนการท่ีบุคคลใชเวลาไป

กับการทํางานอดิเรก 2) ความสนใจ เปนความพึงพอใจท่ีตองการจะเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับสิ่งตางๆ 

และความสนใจของบุคคลจะเปดเผยแนวคิดและอุดมคติตางๆ และผูบริโภคแตละคนสามารถมีความ

สนใจท่ีหลากหลายได 3) ความคิดเห็น เปนความคิดของบุคคลซ่ึงแสดงออกมาผานความคิดเห็นตางๆ 

อาจแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑซ่ึงอาจจะสะทอนความคาดหวังของผูบริโภค 

3. แนวความคิดเรื่องการสื่อสารแบบปากตอปาก Richins & Root-Shaffer (1988) ไดมีการ

จําแนกลักษณะของการสื่อสารแบบปากตอปากไวเปนสามหมวดหมู ไดแก 1) ขาวสารท่ีเก่ียวกับตัว

ผลิตภัณฑ ขาวสารของตัวผลิตภัณฑจะเปนตัวใหขอมูลของผลิตภัณฑแกผูบริโภค รวมถึงฟงกชั่นและ

ขอมูลท่ีมุงเนนในเรื่องของคุณสมบัติมากกวาทุกขอ 2) การใหคําแนะนํา ในสวนท่ีสองการใหคําแนะนําจะ

เปนความเปนความเห็นสวนตัวในเชิงบวกหรือเปนเชิงลบท่ีเ ก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการ 3) 

ประสบการณสวนตัว ในสวนท่ีสามจะประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล เชน เหตุผลในการซ้ือ และ

ประสบการณสวนตัวท่ีเคยไดพบเจอเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ 

4. แนวความคิดเรื่องการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค Kotler & Keller (2012) กระบวนการการ

ตัดสินใจซ้ือ อธิบายถึงการเดินทางของลูกคากอนท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ การเขาใจกระบวนการการตัดสินใจ

ซ้ือของลูกคา โดยกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ข้ันตอน คือ 1) การตระหนักถึงปญหา หรือการรับรูความ

ตองการ 2) การคนหาขอมูล เม่ือเกิดการตระหนักถึงปญหา หรือรับรูความตองการแลวความตองการข้ัน

ตอไปคือข้ันตอนการคนหาขอมูล 3) การประเมินทางเลือก ในข้ันตอนนี้บุคคลแตละคนจะประเมินผล

ผลิตภัณฑหรือแบรนดออกมาแตกตางกันบนพ้ืนฐานคุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีมีอยูหลายทางเลือก 4) 

การตัดสินใจซ้ือ เปนข้ันตอนสุดทายท่ีมีการซ้ือเกิดข้ึน ระบุวาการตัดสินใจซ้ือครั้งสุดทายอาจจะถูก

หยุดชะงักดวยปจจัยสองประการ คือ ขอเสนอแนะเชิงลบจากลูกคารายอ่ืน และระดับของแรงจูงใจใน

การยอมรับขอเสนอแนะนั้น 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ ลูกคาจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑกับความคาดหวัง

ของพวกเขาท่ีมีกอนหนาท่ีข้ันตอนนี้ และจะตอบวาพอใจหรือไมพอใจ 
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กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1: แสดงกรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน   

 สมมติฐานท่ี 1 สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมธัญพืช ของประขา

กรในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

 สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิต สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช ของประขากร

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สมมติฐานท่ี 3 การสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช ของประขา

กรในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรท่ีใชศึกษา คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ป

ข้ึนไป เนื่องจากประชากรในชวงอายุนี้มีวุฒิภาวะมีความสามารถในการซ้ือ ขนาดตัวอยาง จํานวน 400 

คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตารางของ Yamane (1967) ท่ีระดับความ

เชื่อม่ันรอยละ 95 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายโดยการกําหนดหัวขอ สวนประสมทางการตลาด รูปแบบ

การดําเนินชีวิต และการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภคท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช

ซ่ึงประกอบดวย 6 สวนดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน รับประทานเครื่องด่ืมธัญพืชบอยแคไหน ซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชจากท่ีใดเปน

สวนประสมทางการตลาด 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

การสื่อสารแบบปากตอปาก 

การตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช 
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ประจํา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมธัญพืช สิ่งท่ีคาดหวังจากการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม

ธัญพืช ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ 

สวนท่ี 2-5 เปนคําถามเก่ียวของกับ สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิตการ

สื่อสารแบบปากตอปาก และการตัดสินใจซ้ือ ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ 

ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

สวนท่ี 2 3 4 และ 5 ผูตอบแบบสอบถามจะใหคะแนน ตามความคิดเห็นตามท่ีไดกําหนดไว 5 

ระดับคือ ระดับความคิดเห็น (5 = เห็นดวยมากท่ีสุด, 4 = เห็นดวยมาก, 3 = เห็นดวยปานกลาง, 2 = 

เห็นดวยนอย, 1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด) 

 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น เพ่ือกําหนด

ชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้ (กัลยา วานิชยบญัชา, 2554)  

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยมากท่ีสุด  

 

ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของครอนบัค (Cronbach) ซ่ึงหากคาท่ีมีคาใกล 1 แสดงวามีระดับความนาเชื่อถือสูง (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2554) ซ่ึงไดระดับความเชื่อม่ันดังนี้ 

สวนประสมทางการตลาด   0.808 

 รูปแบบการดําเนินชีวิต   0.857 

 การสื่อสารแบบปากตอปาก  0.807 

 การตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช  0.796 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา เรื่อง สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต และการสื่อสารแบบ

ปากตอปากท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปวา กลุม
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ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 18-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ความถ่ีในการรับประทานเครื่องดื่มธัญพืชเฉลี่ย 2 ครั้งตอ

สัปดาห ซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชจากรานสะดวกซ้ือ ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชคือประโยชน

ตอสุขภาพ ปจจัยท่ีคาดหวังจากการเลือกบริโภคเครื่องดื่มธัญพืชเพ่ือสุขภาพท่ีดีชวยทําใหรางกาย

แข็งแรง ปจจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาด พบวามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ปจจัย

เรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต พบวามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยเรื่องการสื่อสารแบบ

ปากตอปาก พบวามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  

สมมติฐานท่ี 1 สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากร

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมุติฐาน คือ ไมสอดคลอง หมายถึง สวนประสมทาง

การตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การยอมรับสมมุติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 : รูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากร

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมุติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3: การสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมธัญพืชของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมุติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง การ

สื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

สรุปไดวา ผลการศึกษาท่ีสอดคลองกับสมมติฐาน คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช การสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช 

ตารางท่ี 1: ความถ่ีและรอยละสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

เพศ หญิง 299 74.8 

อายุ 18 - 30 ป 246 61.5 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 293 73.3 

อาชีพ นักศึกษา 199 49.8 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 156 39 
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การรับประทานเครื่องดื่มธัญพืช

โดยเฉลี่ยตอสัปดาห 

2 ครั้งตอสัปดาห 170 42.5 

การซ้ือเครื่องดื่มจากสถานท่ีใดเปน

ประจาํ 

รานสะดวกซ้ือ 208 52 

ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกซ้ือ

เครื่องดื่มธัญพืช 

ประโยชนตอสุขภาพ 183 45.8 

ปจจัยท่ีเปนสิ่งท่ีทานคาดหวังจาก

การเลือกบริโภคเครื่องดื่มธัญพืช 

เพ่ือสุขภาพท่ีดีชวยทําให

รางกายแข็งแรง 

189 47.3 

 

ตารางท่ี 2: สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต และการสื่อสารแบบปากตอปากของ

ผูบริโภคท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t Sig 

สวนประสมทางการตลาด .060 .036 .054 1.674 .095 

รูปแบบการดําเนินชีวิต .250 .038 .275 6.661 .000 

การสื่อสารแบบปากตอปาก .639 .045 .583 14.138 .000 

         R2 = 0.694, F = 298.886*, N = 400, p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต และการสื่อสารแบบปากตอปากตอการตัดสินใจ

ซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอการ

ตัดสินใจตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช (Sig= .000) และการสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช (Sig= .000) 

 เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช 

พบวา การสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมธัญพืช มากท่ีสุด (B= .538) 

รองลงมา คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช (B= .275)  

 นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตาม (R2 = 0.694) พบวา ตัวแปรอิสระไดแก สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต และ
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การสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช คิดเปนรอยละ 69.40 ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 วิเคราะหสวนประสมทางการตลาด ดวยสมการถดถอยเชิงพหุ ระหวางตัวแปร

ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด ซ่ึงพบวา สวนประสมทางการตลาด

ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปไดวา

โดยท่ัวไปผูท่ีตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นไมไดมีผลจากสวนประสม

ทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

และจากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นตอเรื่องสวนประสมทาง

การตลาดในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงวาสวนประสมทาง

การตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ แนวความคิดเรื่องสวนประสมทาง

การตลาด Marketing Mix (4ps) ประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาด ของ (McCarthy, 1971) ซ่ึงไดใหความหมายไววา สวนแบงทางการตลาดเปนการ

ผสมผสานการตลาดกับสี่ตัวแปรท่ีรูจักกันในชื่อ 4P’s เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบไป

ดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 4P’s เปนท่ีนิยมมากและเปน

แนวคิดหลักท่ีสามารถนําไปประสานงานกับงานดานอ่ืนไดอีกมากมายของการตลาด คําจํากัดความของ

องคประกอบท้ังสี่สวนของสวนประสมทางการตลาด มีดังนี้ ผลิตภัณฑ เปนวัตถุทางกายภาพท่ีขายและมี

ลักษณะท่ีชัดเจนและใชประโยชนเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ราคา เปนราคาของสินคานัน้ๆ 

รวมไปถึงปญหาตางๆ เชน สวนลดราคา รายการราคา เครดิต การชําระหนี้และเง่ือนไข ราคารวมจะเปน

ราคาสินคาหรือบริการท่ีเสนอขายและจะกําหนดระดับของผลประโยชนท่ีจะไดรับ ชองทางการจัด

จําหนาย เปนสถานท่ีท่ีรวมถึงปญหาตางๆ เชน ชองทางการจัดจําหนาย ความครอบคลุมของตลาด 

สถานท่ีขนสง สินคาคงคลังและการกระจายสินคา การสงเสริมการตลาด เปนการสงเสริมการขายท่ี

รวมถึงหลายประเด็น เขน การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 

ดังนั้น ในการวิจัยในครั้งนี้ถึงแมวาผลการวิจัยในเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องด่ืมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดนั้นไมสงผลโดยตรง

หรือสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชมากนัก แตปจจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดก็ยังคงเปน
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เรื่องสําคัญท่ีธุรกิจควรท่ีจะใหความสําคัญอยางมาก จากผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและทัศนคติท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสุขภาพของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย จิตตวุฒิ รัตตกุล (2560) ซ่ึงใหผลตรงกันคือ สวนประสมทาง

การตลาดบริการไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสุขภาพของพนักงานบริ ษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบวาสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ เพราะผูตอบแบบสอบถามไมไดคํานึงถึงเรื่องของ

โภชนาการอาหาร และอาหารสุขภาพนั้นจะมีผูบริโภคเปนกลุมเพียงบางกลุมเทานั้น จึงสงผลใหสวน

ประสมทางการตลาดบริการนั้นไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสุขภาพ อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 วิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงพหุ ระหวางตัวแปร กิจกรรม ความสนใจ และ

ความคิดเห็น ซ่ึงพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปไดวาโดยท่ัวไปผูท่ีตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลนั้นมีผลมาจากรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงประกอบไปดวย กิจกรรม ความสนใจ และความ

คิดเห็น และจากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไดมีการแสดงความคิดเห็นตอเรื่อง

รูปแบบการดําเนินชีวิตในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงวารูปแบบ

การดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ แนวความคิดเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ประกอบไปดวย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ของ (Antonides & Raaijl, 1998) ซ่ึงไดให

ความหมายไววา กิจกรรม เปนกิจกรรมท่ีเนนเปนกิจวัตรประจําวันและงานอดิเรกซ่ึงสามารถบอกเลา

เรื่องราวเก่ียวกับคนบุคคลนั้นๆ ไดอยางชัดเจน เปนการท่ีบุคคลใชเวลาไปกับการทํางานอดิเรก เชน หาก

เขาตองทํางานหนักและในขณะเดียวกันก็ชอบมีสวนรวมกับกีฬา ซ่ึงแปลวาบุคคลนี้มีความกระตือรือรน

สูง ซ่ึงเม่ือทุกคนมีกิจกรรมท่ีแตกตางกันก็มีรูปแบบการซ้ือท่ีแตกตางกัน ตอมาคือ ความสนใจ เปนความ

พึงพอใจท่ีตองการจะเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับสิ่งตางๆ ดังนั้นกิจกรรมตางๆ ของแตละบุคคลอาจเริ่มตน

จากการเกิดจากความสนใจในสิ่งตางๆ และบุคคลมักจะสนใจสิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมท่ีบุคคลนั้นชอบ 

และความสนใจของบุคคลจะเปดเผยแนวคิดและอุดมคติตางๆ และผูบริโภคแตละคนสามารถมีความ

สนใจท่ีหลากหลายได เชน งานอดิเรก การสะสมของเลน การทําอาหารฝมือ การตกปลา ทองเท่ียว และ

สุดทาย ความคิดเห็น เปนความคิดของบุคคลซ่ึงแสดงออกมาผานความคิดเห็นตางๆ อาจแสดงความ
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คิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑซ่ึงอาจจะสะทอนความคาดหวังของผูบริโภค อาจเปนการบอกขอดีขอเสียของ

สินคาและบริการตางๆ องคกร บริษัท ประเทศ และในบางครั้งความคิดเห็นก็มีผลตอผลิตภัณฑนั้นๆ 

อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของอินเทอรเน็ตสามารถแพรกระจายความคิดเห็นไดอยางรวดเร็ว 

และผลในการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจซ้ืออาหารผานทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย ศุภธิดา มีทอง (2561) คือ สวนประสมทางการตลาด 7Ps 

และรูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารผานทางแอพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใหผลตรงกันคือ ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงประกอบไปดวย กิจกรรม 

ความสนใจ และความคิดเห็นสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารผานทางแอพพลิเคชั่น พบวา

รูปแบบการดําเนินชีวิตเรื่องท่ีผูบริโภคใหความสําคัญคือ ความสนใจท่ีจะหาสวนลดรานอาหารในการสั่ง

อาหารผานแอพพลิเคชั่นออนไลนเปนประจํานั้นชวยสงผลใหลูกคาตัดสินใจซ้ือได อยางมีนัยยะสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3 วิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงพหุ  ระหวางตัวแปร ประสบการณสวนตัว 

ขาวสารดานผลิตภัณฑ และคําแนะนํา วิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงพหุ ซ่ึงพบวา การสื่อสารแบบปาก

ตอปาก สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปได

วาโดยท่ัวไปผูท่ีตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีผลจากการสื่อสารแบบปากตอ

ปาก ซ่ึงประกอบไปดวย ขาวการเก่ียวกับตัวสินคา การใหคําแนะนํา และประสบการณสวนตัว จากขอมูล

ดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไดมีการแสดงความคิดเห็นตอการสื่อสารแบบปากตอปากใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงใหทราบวาการสื่อสารแบบปากตอปาก

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยยะ

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ แนวความคิดเรื่อง การสื่อสารแบบปากตอปาก ประกอบ

ไปดวย ขาวสารเก่ียวกับตัวสินคา การใหคําแนะนํา และประสบการณสวนตัว ของ (Richins & Root-

Shaffer, 1988) ซ่ึงไดใหความหมายโดยมีการจําแนกเปนสามหมวดหมูไววา หมวดหมูท่ีหนึ่ง คือ ขาวสาร

ท่ีเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ ขาวสารของตัวผลิตภัณฑจะเปนตัวใหขอมูลของผลิตภัณฑแกผูบริโภค รวมถึง

ฟงกชั่นและขอมูลท่ีมุงเนนในเรื่องของคุณสมบัติมากกวาทุกขอ หมวดหมูท่ีสองคือ การใหคําแนะนํา ใน

สวนท่ีสองการใหคําแนะนําจะเปนความเปนความเห็นสวนตัวในเชิงบวกหรือเปนเชิงลบท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑหรือบริการ หมวดหมูท่ีสามคือ ประสบการณสวนตัว ในสวนท่ีสามจะประกอบดวยขอมูลสวน
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บุคคล เชน เหตุผลในการซ้ือ และประสบการณสวนตัวท่ีเคยไดพบเจอเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ โดยอยางไร

ก็ตาม สิ่งสําคัญอีกอยางของทฤษฎีการสื่อสารแบบปากตอปากนั้นตองอาศัยความไววางใจและสรางให

เกิดข้ึน ซ่ึงความไวใจจะเกิดข้ึนไดสวนใหญก็ตอเม่ือเปนผูท่ีใกลชิดหรือรูจักกับผูบริโภคเปนคนสงสาร

ขอมูลท่ีมีขอเท็จจริงให ขอมูลท่ีสงสารใหตองไมเปนขอมูลเท็จหรือขอมูลท่ีเกินจริงไปซ่ึงทําใหขาดความ

นาเชื่อถือ และผลในการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธปากตอปากท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย 

ธัญญารัตน เนื้อนิ่มวัฒนา (2559) ซ่ึงใหผลตรงกัน คือ กลยุทธปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย ประสบการณสวนตัว ขาวสาร

ดานผลิตภัณฑ และคําแนะนํา โดยภาพรวมสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามนั้นแสดงความเห็นในดาน

ปจจยัดานประสบการณสวนตัวมากท่ีสุด คือ ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาการซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพจึงมี

ความเชื่อม่ันตอผลิตภัณฑ และอันดับสองคือปจจัยดานขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ คือ ผูบริโภคเปนผูท่ี

หาขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากชองทางตางๆ อยูเสมอ และอันดับท่ีสามปจจัยดาน

คําแนะนํา คือ การอานจากคํารีวิว (คําวิพากษวิจารณ) กอนท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา ซ่ึง

ปจจัยท้ังสามขางตนสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใชทางธุรกิจ 

 จากการศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต และการสื่อสารแบบปาก

ตอปากของผูบริโภคท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ธุรกิจ หนวยงาน และองคกรท่ีดําเนินการเก่ียวกับ เครื่องดื่มธัญพืช สามารถนําผลการศึกษา

ไปใชไดดังนี้  

 จากผลการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ถึงผลสรุปการวิเคราะหจะพบวาไมสอดคลองกัน แตผลการวิเคราะหก็ได

แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดใหความสําคัญกับเรื่องสถานท่ีในการซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช 

เพราะผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดแสดงความเห็นในระดับท่ีมากท่ีสุดในเรื่องเครื่องดื่มธัญพืชจะตอง

หาซ้ือไดงาย เนื่องจากผูคนในสมัยนี้ไดรับความสะดวกสบายจากผูประกอบธุรกิจเกิดการแขงขันท่ี

นอกจากตัวสินคาเพียงอยางเดียว เรื่องของสถานท่ีในการขายสินคาก็สําคัญเชนกัน ผูประกอบธุรกิจสวน
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ใหญก็พยายามท่ีจะทําใหผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการจับจายใชสอยซ้ือสินคา ใหผูบริโภคคนหา

และซ้ือสินคาไดอยางงายดาย ดังนั้น จากความเห็นท่ีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงออกมา ทางผู ท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มธัญพืชก็ควรท่ีจะใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องชองทางการจัดจําหนาย ควรจะ

มีการจัดการในเรื่องชองทางการจัดจําหนายเครื่องด่ืมธัญพืชใหกระจายไดท่ัวถึง มุงเนนไปในเรื่องการ

กระจายสินคาเพ่ือทําใหผูบริโภคเขาถึงการซ้ือเครื่องด่ืมธัญพืชไดอยางงายและสะดวกสบาย เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมากยิ่งข้ึน 

 จากผลการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหพบวาสอดคลองกัน และแสดงใหเห็นวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญไดใหความเห็นมากท่ีสุดในดานความคิดเห็น เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญไดแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุดในเรื่อง ทานคิดวาเครื่องดื่มธัญพืชมีคุณคาทางอาหารและ

โภชนาการ ปจจุบันมีสินคาประเภทเครื่องดื่มธัญพืชอยูมากมายหลายอยูในตลาด จากการวิเคราะหก็

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีความคิดเห็นวาเครื่องดื่มธัญพืชมีคุณคาทางอาหารและ

โภชนาการสูง เดิมทีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาธัญพืชนั้นมีคุณคาทางอาหารและ

โภชนาการท่ีสูง ดังนั้นภาคธุรกิจ องคกรหรือบริษัทท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มธัญพืชควรจะใชการ

ประชาสัมพันธเพ่ือใหคนตระหนักถึงการท่ีรางกายของคนเม่ือไดรับคุณคาทางอาหารและโภชนาการท่ีดี

จากธัญพืชนั้นสงผลดีตอรางกายของมนุษยอยางไร คุณคาทางอาหารและโภชนาการเหลานั้นจะสามารถ

เขาสูรางกายแลวจะชวยสงผลดีตอสุขภาพ กลาวคือทําใหผูบริโภคเห็นถึงประโยชนของคุณคาทางอาหาร

และโภชนาการท่ีสูงท่ีมีอยูในธัญพืชวามันดีอยางไร ทําใหผูบริโภคเขาใจและเห็นภาพไดชัดเจนมากกข้ึน 

การประชาสัมพันธขอมูลเหลานี้ก็เพ่ือท่ีจะเปนการกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงคุณคาทางอาหารและ

โภชนาการท่ีสูง นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจมีสวนไปกระตุนใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภครับประทานเครื่องดื่มธัญพืชกันบอยครั้งมากข้ึน 

 จากผลการศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบปากตอปากท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มธัญพืช

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหพบวาสอดคลองกัน และแสดงใหเห็นวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญไดใหความเห็นมากท่ีสุดในเรื่องของมีคนใหขอมูลวาบรรจุภัณฑท่ีจะตองมีความ

สะอาดและปลอดภัย เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุดในเรื่อง 

เครื่องดื่มธัญพืชบรรจุในบรรจุภัณฑท่ีสะอาดปลอดภัย ดังนั้นภาคธุรกิจ องคกรหรือบริษัทท่ีเก่ียวของกับ

เครื่องดื่มธัญพืช หากเปนการเริ่มธุรกิจใหมก็ควรเริ่มตั้งแตการเลือกบรรจุภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ออกแบบให

สะอาดตอผูบริโภค และจะตองผานมาตรฐานรองรับ ควรจะมีการผานมาตรฐาน หากเปนบริษัทท่ีกําลัง



 

884 

 

ดําเนินธุรกิจอยูแลวก็ควรจะมุงเนนในการตรวจสอบความสะอาดของโรงงานมาตรฐานในการบรรจุ

เครื่องดื่มธัญพืช หากเปนรานคาท่ัวไปควรจะมีความสะอาดท้ังตอนบรรจุ และท้ังตัวบรรจุภัณฑก็ควรท่ีจะ

ไดมาตรฐาน และควรจะไมหยุดยั้งท่ีจะสรางมาตรฐานของตอนเองใหดียิ่งๆข้ึนไป หากบรรจุภัณฑดู

สะอาดและปลอดภัยแลว จะสงผลใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันและม่ันใจและเกิดการบอกตอกันปากตอ

ปากเก่ียวกับเครื่องดื่มธัญพืชของบริษัทหางรานนั้นๆ เพ่ือสรางฐานลูกคาใหเพ่ิมข้ึนไดในอนาคตอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป   

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากข้ึนอันจะเปนประโยชนใน

การอธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานการวิจัย หรือปญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอ

เสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 ในการทําการวิจัยควรจะทําการวิจัยใหครอบคลุมในเรื่องของพ้ืนท่ี ไมใชแค เพียงใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากผูบริโภคในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีวัฒนธรรมการกินอยู รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตไมเหมือนกัน และความคิดเห็นท่ีตอการวิจัยในเรื่องนี้อาจมีความแตกตางกัน ดังนั้นการทํา

การวิจัยในครั้งตอไปควรทําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหท่ีมากกวานี้เพ่ือท่ีจะไดทราบขอมูลจากผูบริโภคใน

หลายๆพ้ืนท่ีไดอยางครอบคลุม 

 ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะมีตัวแปรอ่ืนๆ ปจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ เนื่องจากตัวแปรท่ี

กําหนดข้ึนมาในการทําการวิจัยครั้งนี้อาจไมใชเพียงสามตัวแปรนี้ท่ีพบวาสงผลตอผูบริโภค อาจยังมีตัว

แปรอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการซ้ือเครื่องดื่มธัญพืชของผูบริโภคเชนกัน ผูทําการวิจัยในครั้งตอไปสามารถวิจัยจน

ไดขอมูลท่ีมากข้ึน และครอบคลุมมากข้ึน เพ่ือประโยชนตอตัวผูทําการวิจัยและองคกร ภาคธุรกิจตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดมีการเก็บสถิติในเชิงปริมาณ ซ่ึงเปนการใหผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน

ตัวอยางในการวิจัยตอบแบบสอบถาม ใชปริมาณเขามาเปนการเปรียบเทียบ ซ่ึงอาจจะไดขอมูลท่ียังไม

เปนเชิงลึกมากนัก ซ่ึงในการวิจัยครั้งตอไปควรจะใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพเขามาเพ่ิมเติม เชน การทํา

แบบสอบถามท่ีเปนคําถามปลายเปด การสังเกตพฤติกรรมของตัวอยาง การสัมภาษณแบบเดียวหรือแบบ

กลุมเปนตน เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกท่ีมากยิ่งข้ึน 

 

 

 



 

885 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระซ่ึงไดใหความรู การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทาน และแกไขขอบกพรองใน

งาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาซ่ึงเปนประโยชน ในการวิจัยจนงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณครบถวน

สําเร็จไปไดดวยดี รวมถึงอาจารยทานอ่ืนๆ ท่ีไดถายทอดวิชาความรูให และสามารถนําวิชาการตางๆ มา

ประยุกตใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมาไว ณ โอกาสนี้ 
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การแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) สินเช่ือบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส.สาขานายูง 
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บทคัดยอ 

   การศึกษาการแกปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) สินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส. สาขา

นายูงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ และหาแนวทางแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPL) บัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส. สาขานายูง วิธีเก็บขอมูลโดยใชแผนผังสาเหตุและผล  (Cause and 

Effect Diagram) จากการระดมสมองพนักงานสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขานายูง จํานวน 6 คน และจากการ

ใชแบบสอบถามลูกคาบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส.สาขานายูง ท่ีเปนหนี้คาง 0-3 เดือน และลูกคาท่ีเปนหนี้ท่ี

ไมกอใหเกิดรายได จํานวน 100 คน ซ่ึงการกําหนดกลุมตัวอยางใชตามหลักของ Taro Yamane โดย

แบบสอบถามไดตรวจสอบความเท่ียงตรง และตรวจสอบความเชื่อม่ันตามหลักวิธีทางสถิติ  คาสถิติท่ีใช

ในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดลําดับความสําคัญ

ตามหลักการของ Likert Scale จากการศึกษา พบวา สาเหตุท่ีสินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ  ธ.ก.ส.สาขานา

ยูง มีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได เพ่ิมข้ึน เนื่องจากยางพาราซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนท่ีราคาตกต่ํา 

ประกอบกับในชวงท่ียางพารามีราคาสูง ลูกคาไดมีการกอหนี้เพ่ิมเติม เชน การผอนชําระรถยนต เปนตน  

จึงเปนปญหาทําใหไมสามารถท่ีจะสงชําระหนี้ และผูศึกษาไดเสนอแนวทางการแกปญหา 2 แนวทางใช

รวมกัน คือ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมกับการใหคะแนน และรางวัลพิเศษ แกพนักงานในการ

ปฏิบัติงาน 

 

คําสําคัญ: หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได  บัตรเกษตรสุขใจ  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,  E-mail: sutthawich1234@hotmail.com 
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Abstract 

         This study aims to solve the problem of non-performing loans (NPL), the credit 

card of Agri QR Card of BAAC bank (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives), 

Na yung  branch has the purposes to study the causes and to find solutions to non-

performing loans (NPL), Agri QR Card of BAAC bank(Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives), Na Yung branch, Methods of data collection by using Cause and Effect 

Diagram from brainstorming the loan employees of  BAAC bank, Na Yung branch, totalling 

6 person and from using the questionnaire to ask the opinions of  BAAC Bank customers, 

Na Yung branch, who own the with Agri QR Cards with the outstanding debt for 0 - 3 

months and 100 non-performing loans customers. The method that is used for this study 

is the sampling method in accordance with Taro Yamane's principle. The questionnaire 

has examined the accuracy and confidence according to statistical methods. The statistics 

used in the analysis are frequency, percentage, average, standard deviation, and 

pioritization according to the statistic of  Likert Scale.  

      According to the study, it was found that the bank credit card “Agri QR Card”of BAAC 

bank, Na Yung branch had increased non-performing loans due to the reason of the lower 

price of rubber, which is the main economic crop in the area and also, during the high 

price of rubber period, customers have incurred additional debts, such as car payments, 

etc. This problem of incurring more debts makes 

 it impossible to pay off the debts. Therefore, the study suggests 2  solutions to this 

problem, which are to develop the debts structure together with scoring them and to 

give out the special prizes to the employers during the operating performances. 

 

Keywords: Non-performing loans (NPL), Agri QR Card of BAAC bank 
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บทนํา 

    บัตรเกษตรสุขใจเปนผลิตภัณฑดานสินเชื่อท่ีไดรับความสนใจจากลูกคา ธ.ก.ส.สาขานายูงเพ่ิมข้ึน

ทุกป  แตจากผลการดําเนินงานในปบัญชี 2561 ธ.ก.ส.สาขานายูง มียอดตนเงินคงเหลือของบัตรเกษตร

สุขใจ 15,285,194.29 บาท เปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 4,261,298.03 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 

27.88  

ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลใหอัตราหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) สินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส. 

สาขานายูง เพ่ิมข้ึน และทําใหผลการดําเนินงานของสาขาขาดทุน  ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา

สาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาขางตน  ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการใช

บริหารจัดการหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ ธ.ก.ส.สาขานายูง  อันจะเปนประโยชนตอธนาคารและ

ลูกคาของธนาคารในระยะยาวตอไป 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

    การศึกษาการแกปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) สินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส. สาขานา

ยูง ผูศึกษาไดรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. แนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลสินเชื่อ 

    การวิเคราะหสินเชื่อ เพ่ือกําหนดความสามารถ และความพรอม ท่ีผูกูยืมจะจายคืนเงินท่ีกูยืม

ตามเง่ือนไขสัญญา ธนาคารจําเปนตองวิเคราะห เพ่ือประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห และพิจารณาการ

ใหสินเชื่อตามหลักการวิเคราะห 5C's และ 5P's 

1.1 นโยบาย 5C's (C's Policy) ประกอบดวย 

- คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ (Character) เปนการพิจารณาเก่ียวกับประวัติ พฤติกรรม 

อุปนิสัย ความรับผิดชอบ และความเต็มใจในการชําระหนี้ 

- ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) เปนการพิจารณาถึงความสามารถในการ

ชําระหนี้คืน (Ability to repay) โดยพิจารณาจากท่ีมาของรายได 

- เงินทุน (Capital) หรือสินทรัพยของผูขอสินเชื่อ พิจารณาจากทรัพยสิน หนี้สิน ของผู

ขอกู มีสัดสวนท่ีเหมาะสมหรือไม  

- หลักประกัน (collateral) หลักประกันเปนปจจัยในการลดความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ 

ในกรณีท่ีผูขอสินเชื่อไมสามารถชําระหนี้ได  
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- สภาวการณท่ัวไป (Condition) เปนพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ ท่ีอาจจะมีผลกระทบ

ตอความสามารถชําระหนี้ ตลอดจนสิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน การเมือง นโยบายรัฐ 

แนวโนมของประเภทธุรกิจ และภาวะตลาดท่ัว ๆ ไป เปนตน   

1.2 นโยบาย 5P's (P's Policy)  

             การวิเคราะหสินเชื่อโดยใชนโยบาย 5P's (P's Policy) เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีใชเปนหลัก

นโยบาย และเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตัดสินใจรวมถึงพิจารณาการใหสินเชื่อใหเปนไปอยาง

รอบคอบ (ชนินทร พิทยาวิวิธ, 2552: 6-8 อางถึงใน อัจฉราพร ลาภา, 2553: 9) ประกอบดวย 

          -    ตัวบุคคล (People) เปนการพิจารณาท่ีตัวบุคคลหรือนติิบุคคลท่ีขอสินเชื่อ มี                      

               ความรับผิดชอบเพียงใด มีประวัติความเปนมาอยางไร มีความสําเร็จทางธุรกิจ                      

               มากนอยเพียงใด  

- วัตถุประสงค (Purpose) ของการกูเงิน พิจารณาถึงความตองการกูเงินวานําไปลงทุนใน

ดานไหน เหมาะสมกับธุรกิจหรือไม วงเงินท่ีขอกูเหมาะสมกับแผนการลงทุนหรือไม 

และนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เปนตน 

- การชําระหนี้ (Payment) เปนการพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้วาสามารถ

ชําระหนี้ไดและตรงตามกําหนดเวลาหรือไม โดยสามารถพิจารณาไดจากรายรับ 

รายจาย ของผูขอสินเชื่อ หรือกรณีท่ีเปนนิติบุคคลพิจารณาจากงบการเงินตาง ๆ เชน 

งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เปนตน 

- การปองกัน (Protection) เปนการพิจารณา และหาแนวทางในการลดความเสี่ยงของ

การใหสินเชื่อ หากแผนการดําเนินงานของผูขอสินเชื่อไมเปนไปตามท่ีวางไว โดย

พิจารณาจากตัวผูขอสินเองมีความรับผิดชอบเพียงใด หรือพิจารณาจากหลักประกันท่ีผู

ขอสินเชื่อนํามาเปนหลักประกันไว 

- ความเสี่ยงภัย (Prospective) เปนการพิจารณาผลไดผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการให

สินเชื่อวาจะคุมหรือเหมาะสมหรือไม เชนการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับการเสี่ยง

ภัยในธุรกิจนั้น พิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีเงินกูจะสูญ ความยุงยากในการเรียกเก็บหนี้ 

การเสียเวลาในการดําเนินคดี เปนตน 

2. แนวความคิดเก่ียวกับมูลเหตุของการคางชําระหนี้ 

   การคางชําระหนี้ของลูกหนี้ เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยากในการดําเนินงานของธนาคารเนื่องจาก

การอํานวยสินเชื่อแกลูกหนี้แมวาจะไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติผูกูแลวก็ตาม แตก็ยังมีหลายปจจัยท่ี
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สงผลใหลูกหนีไมสามารถสงชําระไดตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมูลเหตุการคางชําระพอสรุปได ดังนี้ (วนิดา 

จันทวงศ, 2550: 14-15) 

2.1 มูลเหตุท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก เปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได หากปจจัยดังกลาว

เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลตอตัวลูกหนี้ได เชน ภาวะเศรษฐกิจ, นโยบายรัฐบาล, คานิยมและเทคโนโลยี, 

และภัยธรรมชาติหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด 

2.2 มูลเหตุท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายใน เปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคารผูปลอยสินเชื่อเอง ซ่ึง

สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย, การประเมินราคา

หลักทรัพยท่ีไมเหมาะสม, ระบบการติดตามและควบคุมลูกหนี้ไมมีประสิทธิภาพ, และการอํานวยสินเชื่อ

ของธนาคารไมมีระบบการกลั่นกรองท่ีด ี

2.3 มูลเหตุท่ีเกิดจากลูกหนี้ เชน ลูกหนี้นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการกู, การยายถ่ินท่ี

อยู, การเปลี่ยนงาน, ถูกเลิกจาง, ลูกหนี้เสียชีวิตหรือเจ็บปวยเรื้อรัง, ทุพพลภาพ, สภาพครอบครัวหยา

ราง, ลูกหนี้ไมมีความซ่ือสัตย มีเจตนาบิดพลิ้วไมชําระหนี้ เปนตน    

3.  แนวความคิดเก่ียวกับหลักเกณฑการจัดชั้นหนี้ 

ธ.ก.ส. ไดกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติการจัดชั้น การกันเงินสํารอง และการจําหนายสินทรัพย

ท่ีเสียหายหรืออาจเสียหายออกจากบัญชี  โดยถือปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดชั้น การกันเงิน

สํารอง และการจําหนายสินทรัพยท่ีเสียหายหรืออาจเสียหายออกจากบัญชี ของธนาคารแหงประเทศไทย 

ดังนี้ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, ฝายบัญชี, 2562) 

       3.1การจัดชั้นสินทรัพย การจัดชั้นของลูกหนี้ ธ.ก.ส. มีการจัดกลุมลูกหนี้เปนรายบัญชี โดยแบงการ

จัดชั้นเปน 2 เกณฑ ดังนี้ 

- เกณฑการจัดชั้นสินทรัพยเชิงปริมาณ     

- เกณฑการจัดชั้นสินทรัพยเชิงคุณภาพ 

3.2 การกันเงินสํารอง การคํานวณการกันเงินสํารองของลูกหนี้ ธ.ก.ส. แบงเปน 2 เกณฑ ดังนี้ 

- เกณฑการกันเงินสํารองตามเกณฑปกติ    

- เกณฑการกันเงินสํารองตามความจําเปน 

4. แนวความคิดเก่ียวกับสินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ 

    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินโครงการ

บัตรสินเชื่อเกษตรกร ซ่ึงเปนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการซ้ือปจจัยการผลิตทาง

การเกษตรและสิ่งของท่ีจําเปนในครัวเรือน รวมถึงการแกปญหาตนทุนการผลิตทางการเกษตร และลด
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การพ่ึงพาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรไทย โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรทํา

หนาท่ีในการแจกจายบัตรสินเชื่อเกษตรกรและอํานวยความสะดวกในการใหวงเงินสําหรับเกษตรกร

สามารถใชจายผานบัตรสินเชื่อแทนการชําระดวยเงินสดกับทางรานคาท่ีข้ึนทะเบียนไวกับธนาคาร 

(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2556 อางถึงใน อาริษา    โพชนุกูล, 2559: 23)   และ

ตอมา ป พ.ศ. 2561 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดเปลี่ยน บัตรสินเชื่อเกษตรกรเปน 

“บัตรเกษตรสุขใจ” พัฒนาใหมีความทันสมัยมากข้ึน โดยเปนบัตรรูปแบบ QR Code เพ่ือใชไดกับ 

Application “ธ.ก.ส. A-Shop 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

        ทับทิม แกววันนา (2558) ศึกษาแนวทางในการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตมหาสารคาม พบวา ปจจัยภายนอกสงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ

ตอการแกไขปญหาการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการแกไข

ปญหาลดหนี้คือ เทคโนโลยี ซ่ึงเปนเครื่องมือในการติดตาม ทวงถามหนี้  และการชําระหนี้ สาเหตุสําคัญ

ท่ีทําใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) คือ ลูกหนี้มีภาระคาใชจายในครัวเรือนสูง และนําเงินกูไปใช

ผิดวัตถุประสงค การขยายระยะเวลาชําระหนี้เปนทางออกของปญหาท่ีลูกหนี้เคยปฏิบัติ 

        อาริษา โพชนุกูล (2559) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการผิดชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร   ธ.

ก.ส. สาขาระโนด จังหวัดสงขลา พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการผิดชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร   ธ.

ก.ส. สาขาระโนด จังหวัดสงขลาโดยรวม พบวาปจจัยภายนอกสงผลกระทบตอการผิดชําระหนี้บัตร

สินเชื่อเกษตรกรในระดับมาก สวนปจจัยท่ีเกิดจากธนาคารสงผลกระทบในระดับปานกลางและปจจัยท่ี

เกิดจากตัวลูกหนี้เองสงผลกระทบในระดับนอย ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการผิดชําระหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกร โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลพบวา อายุ รายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน รายจายเฉลี่ย

ครัวเรือนตอเดือน และจํานวนหนี้สินรวมครัวเรือนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

        ฤทัยรัตน ดวงชื่น (2558) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอศักยภาพการชําระหนี้ของลูกคาเงินกูธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง พบวาปจจัยท่ีสงผลตอศักยภาพการชําระหนี้เงินกูของ

ลูกคา ธ.ก.ส. สาขาจอมบึง  ในระดับมากท่ีสุด คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางสังคม เม่ือพิจารณา

ปจจัยทางเศรษฐกิจ พบวา จํานวนเงินกูจากธนาคาร  รายไดจากผลผลิต และการถือครองท่ีดิน เปน
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ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอศักยภาพการชําระหนี้ของลูกคาเงินกู และเม่ือพิจารณาเปนรายดานปจจัยทางดาน

สังคมท่ีสงผลมากท่ีสุด ไดแก ภัยน้ําทวม ภัยแลง และราคาน้ํามัน เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอศักยภาพ

การชําระหนี้ของลูกคาในการชําระหนี้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด และชําระหนี้ครบตามจํานวน ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน สงผลตอศักยภาพการชําระหนี้ของลูกคาเงินกู ธ.ก.ส. สาขาจอมบึง          

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง 

         การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ลูกคาบัตรเกษตรสุขใจ ของสาขา

นายูง ท่ีเปนหนี้คางชําระ 0-3 เดือน และลูกคาบัตรเกษตรสุขใจท่ีเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได  

2. การสุมตัวอยาง  

ประชากรกลุมตัวอยาง จากลูกคาบัตรเกษตรสุขใจ ของสาขานายูง ท่ีเปนหนี้คางชําระ 0-3 

เดือน จํานวน 100 ราย และลูกคาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) จํานวน 112 ราย ของ ธ.ก.ส.สาขานา

ยูง รวมท้ังหมด 212 ราย ซ่ึงการกําหนดกลุมตัวอยางตามหลักของ Taro Yamane 

        การคํานวณกลุมตัวอยาง ซ่ึงผูศึกษากําหนดคาคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุมตัวอยาง ไวท่ี รอยละ 

5 

        ใชสูตร      n  =        N       เม่ือ  n = จํานวนตัวอยางท่ีตองการ 

                                 1+Ne2                 N = จํานวนประชากร 

                                                           e = คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ 

         

        จะไดกลุมตัวอยาง   n =                       212 

                                                     1 + 212 x (0.05)2 

                                 n =     99.53 

       ดังนั้น กลุมตัวอยางท่ีตองใชในวิจัย คือ 100 ราย     

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

         3.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร (SWOT)  
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               การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร ท่ีทําการศึกษาประกอบดวยการ

วิเคราะหสภาพท่ัวไป การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดจากการระดมสมองจาก

หัวหนาหนวยอําเภอ และพนักงานพัฒนาธุรกิจ รวม 6 คน 

         3.2 แบบสอบถาม ใชกับกลุมลูกคาตัวอยาง 

    โดยใชแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

    สวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

    สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับสาเหตุ และแนวทางในแกปญหาหนี้คางท่ีไมกอใหเกิดรายได      

    สวนท่ี 3 เปนขอมูลความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

        3.3 แผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา

หนี้คางท่ีไมกอใหเกิดรายได ของสินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส.สาขานายูง โดยการระดมสมองของ

หัวหนาหนวยอําเภอ และพนักงานสายพัฒนาธุรกิจ ของ ธ.ก.ส.สาขานายูง รวม 6 คน 

4. การรวบรวมขอมูล   ในการศึกษาครั้งนี้ใชการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

4.1 ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการใช 

แบบสอบถามเก็บขอมูล มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามกลุมตัวอยางในเขตอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ใช

ระยะเวลาการเก็บแบบสอบถาม ในระหวางวันท่ี 15-31 สิงหาคม 2562 

4.2 ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) โดยเปนการเก็บรวบรวม 

ขอมูลจากการระดมสมองของหัวหนาหนวยและพนักงานพัฒนาธุรกิจสาขานายูง จํานวน 6 คน 

5. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

      5.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป ไดแก ประเภทลูกคา อายุ อาชีพ 

(ผลผลิตการเกษตรหลัก) สถานภาพ และรายไดเฉลี่ย มาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอย

ละ (Percentage) 

          5.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับสาเหตุ และแนวทางในแกปญหา 

มาหาคาเฉลี่ย (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) 

         การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสาเหตุ โดยการวัดระดับความสําคัญของสาเหตุท่ีเปนปญหาสําหรับ

ผูตอบแบบสอบถามดวย Likert Scale ออกเปน 5 ระดับ และกําหนดคะแนนแตละระดับ ดังนี้         
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มากท่ีสุด  ใหคะแนนท่ี  5  คะแนน 

  มาก   ใหคะแนนท่ี  4  คะแนน 

  ปานกลาง  ใหคะแนนท่ี  3  คะแนน 

  นอย   ใหคะแนนท่ี  2  คะแนน 

  นอยท่ีสุด  ใหคะแนนท่ี  1  คะแนน 

        ในการแปลผลระดับความสําคัญของสาเหตุท่ีเปนปญหาสําหรับผูตอบแบบสอบถามจะจัดกลุม

คะแนนตามอันตรภาคชั้น เทากับ 0.80  

               

 โดยคํานวณจากสูตร  อันตรภาคชั้น  =     พิสัย     

              จํานวนชั้น 

       =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 

                       จํานวนชั้น 

       =  5 – 1 

             5 

       =   0.80 

ดังนั้น ในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ยสามารถจัดลําดับคะแนน และแปลระดับความสําคัญ ดังนี้ 

      คะแนนเฉลี่ย 4.21 ข้ึนไปหมายถึง ระดับความสําคัญของสาเหตุท่ีเปนปญหาของทาน มากท่ีสุด                                   

      คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญของสาเหตุท่ีเปนปญหาของทาน มาก 

      คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญของสาเหตุท่ีเปนปญหาของทานปานกลาง 

      คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญของสาเหตุท่ีเปนปญหาของทาน นอย 

      คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.81หมายถึงระดับความสําคัญของสาเหตุท่ีเปนปญหาของทาน นอยท่ีสุด 

    5.3 การวิเคราะหแนวทางการแกปญหา โดยการวัดระดับความสําคัญของแนวทางในการแกปญหาท่ี

ผูตอบแบบสอบถามตองการดวย Likert Scale ออกเปน 5 ระดับ และกําหนดคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด  ใหคะแนนท่ี  5  คะแนน 

  มาก   ใหคะแนนท่ี  4  คะแนน 

  ปานกลาง  ใหคะแนนท่ี  3  คะแนน 

  นอย   ใหคะแนนท่ี  2  คะแนน 

  นอยท่ีสุด  ใหคะแนนท่ี  1  คะแนน 
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        ในการแปลผลระดับความสําคัญของแนวทางในการแกปญหาสําหรับผูตอบแบบสอบถามจะจัด

กลุมคะแนนตามอันตรภาคชั้น เทากับ 0.80  

               โดยคํานวณจากสูตร  อันตรภาคชั้น  =       พิสัย     

           จํานวนชั้น 

       =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 

                       จํานวนชั้น 

       =  5 – 1 

             5 

       =   0.80 

ดังนั้น ในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ยสามารถจัดลําดับคะแนน และแปลระดับความสําคัญ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 ข้ึนไป  หมายถึง ระดับความสําคัญของแนวทางในการแกปญหาหนี้คางชําระ

ท่ีทานตองการ มากท่ีสุด  

 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง ระดับความสําคัญของแนวทางในการแกปญหาหนี้คางชําระ

ท่ีทานตองการ มาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง ระดับความสําคัญของแนวทางในการแกปญหาหนี้คางชําระ

ท่ีทานตองการ ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง  ระดับความสําคัญของแนวทางในการแกปญหาหนี้คางชําระ

ท่ีทานตองการ นอย 

 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.81  หมายถึง  ระดับความสําคัญของแนวทางในการแกปญหาหนี้คาง

ชําระท่ีทานตองการ นอยท่ีสุด 

6. ผลการศึกษา  

6.1 ผลศึกษาการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  

Strength (จุดแขง็) 
1.เปนธนาคารแหงเดียวในพื้นที่อําเภอนายูง และอยูในพื้นที่  

   การคมนาคมที่สะดวก 

2.มีพนักงานพัฒนาธุรกิจ ดูแลประจําครบทุกเขตพื้นที่ 

3.พนักงานมีความสัมพันธที่ดี มีความใกลชิด และไดรับความ   

  เชื่อใจจากลูกคา 

4.มีเครือขายหัวหนากลุมลูกคา ผูนําชุมชนในพื้นที่ ที่คอยให 

  ความชวยเหลือและใหการ  สนับสนุนงานสาขา 

Weakness (จุดออน) 

1.พนักงานพัฒนาธุรกิจเปนพนักงานบรรจุใหม ยังไมเขาใจในวิธี 

   ปฏิบัติงานของธนาคาร 

2.พนักงานมีการโยกยายสับเปล่ียนบอย ทําใหขาดความ 

  ตอเนื่องในการทํางาน 

3.มีระบบสารสนเทศในการจัดการหนี้หลายระบบ และไม  

   เสถียร  ทําใหกระบวนการทํางานซํ้าซอน ทําใหเกิด 

   ขอผิดพลาด 
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5.มีสินเชื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับลูกคาในพื้นที ่

6.มีเคร่ืองมือในการบริหารจัดการหนี้คางชําระหลายแนวทาง  

  เหมาะสมกับลูกคาทกุกลุม 

Opportunity (โอกาส) 
1.พื้นที่อําเภอนายูงเปนดินอุดมสมบูรณสามารถทําการเกษตร 

   ไดหลากหลาย หรือสามารถทําการเกษตรแบบผสมผสานได 

2.มีโครงการนโยบายรัฐบาลที่ชวยเหลือเกษตรกรลูกคา ในเร่ือง 

  การประกอบอาชีพ และภาระหนี้สิน 

3.การเขามาของเทคโนโลยีที่เขามาปรับเปล่ียนกระแสโลก  

  (Disruptive Technology) และ นโยบาย Thailand 4.0 

 

Threat (อุปสรรค) 
1.ยางพาราซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ ราคาตกตํ่า 

2.เกษตรกรทําการเกษตรเชิงเด่ียว เมื่อราคาผลผลิตตกตํ่า ทํา 

  ใหกระทบตอรายได คาใชจาย ของเกษตรกร 

3.เกษตรกรเร่ิมเขาสูผูสูงอายุ  และไมมีทายาทสืบทอดอาชีพ 

4.สภาพพื้นที่อําเภอนายูงเปนภูเขา การคมนาคมไมสะดวก  

  และโทรศัพทไมคอยมีสัญญาณในบางพื้นที่ 

5.มีพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้ 

 

 

6.2 ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาโดยใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 
                                                                                           ขาดความรูเกี่ยวกับการจัดชั้น และสํารองหนี้  

                             ระบบประมวลผลไมรวดเร็ว                                     ไมชํานาญในการวิเคราะหสินเชื่อ 

                                   ขาดระบบการติดตามหนีท้ี่ทันสมัย                             พนักงานใหม,ยังไมมีประสบการณในการติดตามหนี้ 

                                          การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่                         ขาดการเอาใจใสในการติดตามหนี้   

                                          เกี่ยวของไมสะดวก                                                      ไมสะดวกเนื่องจากมี พ.ร.บ.การติดตามหนี้ 

                                                    พ้ืนที่บางสวนใหญไมมีสัญญาณโทรศัพท 

 

 

                                                                                         

          โปรแกรมการวิเคราะหสินเชื่อยุงยาก                                         ผลผลิตราคาตกตํ่า 

         กระบวนการจัดการหนี้ไมเด็ดขาด                   รายไดลดลง,การเกษตร,รายไดอ่ืนๆ 

      มี พ.ร.บ.การติดตามหนี้ควบคุม                                              รายจายเพ่ิมข้ึน 

                                                                                      มีหนี้หลายทาง                            ไมเขาใจใน งวดการชําระหนี ้

                                                                                   ไมอยูในพ้ืนที่                             วงเงินกูเกินกวาคาใชจายจริงในการเกษตร 

                                                                        เลิกทําการเกษตร                              มีเจตนาบิดพลิ้ว 

                                                                     

 

 

         6.3 ผลการศึกษาสาเหตุ และแนวทางในการแกปญหา โดยใชแบบสอบถาม 

         ขอมูลสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย อายุระหวาง 

51-60 ป มีสถานะสมรส  มีอาชีพหลักปลูกยางพารา สวนมากมีรายไดจากการเกษตร มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท  มีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท  วงเงินบัตรเกษตรสุขใจ

สาเหตุหนี้

คางชําระ 

หนวยสนับสนุน 
พนักงาน 

กระบวนการ 
ลูกคา 
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ท่ีอนุมัติจากธนาคาร 40,001 – 50,000 บาท  วัตถุประสงคในการใชบัตรเกษตรสุขใจสวนใหญใชในการ

ซ้ือปุย หนี้คางชําระบัตรเกษตรสุขใจอยูระหวาง 40,001 – 50,000 บาท  และมียอดหนี้ของ ธ.ก.ส. รวม

ท้ังหมดสวนใหญเฉลี่ยรายละ 500,000 บาทข้ึนไป 

        สาเหตุ ปญหาหนี้คางชําระ พบวาปจจัยจากภายนอก จากภาวะผลผลิตตกตํ่ามีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.64)   ปญหาจากปจจัยภายใน หรือปญหาในการบริหารจัดการของธนาคาร  จากอัตรา

ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยปรับท่ีสูงข้ึน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.47) และมีการ

กําหนดงวดชําระ หรือระยะผอนชําระไมเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.29)  และปญหาจากตัวลูกคา พบวา กลุม

ตัวอยางมีรายไดจากการขายผลผลิตการเกษตรลดลง (คาเฉลี่ย 4.59) กลุมตัวอยางมีรายจายเพ่ิม หรือมี

รายจายมากกวารายได (คาเฉลี่ย 3.87)  และมีการนําเงินท่ีจะชําระหนี้ไปใชจายหรือชําระหนี้อ่ืน ๆ กอน  

(คาเฉลี่ย 3.43)  

        แนวทางการแกปญหาหนี้คางชําระของธนาคารท่ีกลุมตัวอยางตองการในการใชในแกปญหา พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญตองการพักตนเงิน และสงเฉพาะดอกเบี้ย (คาเฉลี่ย 4.29) ตองการขอปรับปรุง

โครงสรางหนี้โดยขยายระยะเวลาและงวดชําระ (มีคาเฉลี่ย 3.69)   ตองการขอลดดอกเบี้ยบางสวนแลว

ชําระตนเงินท้ังหมด (คาเฉลี่ย 3.13) 

        แนวทางท่ีตองการใหธนาคารสนับสนุน และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

ตองการเงินทุนฟนฟูในการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย 4.25)  ตองการใหอบรมอาชีพเสริม (คาเฉลี่ย 3.72)  

และตองการอบรมฟนฟูอาชีพการเกษตรเดิม (ลดรายจาย เพ่ิมรายได) (มีคาเฉลี่ย 3.32) 

7.การเลือกแนวทางการแกปญหา (Alternative Solutions) 

แนวทางท่ี 1  ปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยขอขยายระยะเวลา และงวดชําระ 

  ขอดีของแนวทาง 

- สามารถนําเงินตนเดิมทุกสัญญามารวมเปนบัญชีรวมเงินตนรวม และ 

ดอกเบี้ยเดิมทุกสัญญามารวมเปนบัญชีรวมดอกเบี้ย 

- ขยายระยะเวลาชําระไดไมเกิน 20 ป 

- กําหนดงวดชําระเปนรายเดือน รายไตรมาส รายป หรือตามท่ีมาแหงรายได 

- ปลอดชําระตนเงินไดไมเกิน 3 งวด  

              ขอเสียของแนวทาง 
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- สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ยังคงถือวาเปนหนี้ NPL  จนกวาลูกหนี้สามารถ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขไดโดยกรณีกําหนดงวดชําระรายเดือนตองชําระเงินตาม

สัญญาใหมไดติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชําระ  กรณีกําหนด

งวดชําระเปนรายปตองชําระเงินตามสัญญาใหมไดติดตอกันไมนอยกวา 1 งวด

การชําระ 

- การจัดทําสัญญามีหลายข้ันตอน  และมีเอกสารประกอบเยอะ 

  แนวทางท่ี 2 พักตนเงิน โดยสงเฉพาะดอกเบี้ยท้ังหมด หรือบางสวน 

ขอดีของแนวทาง 

- ตนเงินคงเหลือท้ังหมดไมเปนหนี้ NPL 

- ลดภาระของลูกคาในการชําระตนเงิน 

- การจัดทําสัญญางาย เอกสารประกอบไมเยอะ 

              ขอเสียของแนวทาง 

- สามารถใชไดกับสัญญาท่ียังไมเปน NPL เทานั้น  

- หากชําระดอกเบี้ยไมครบ 15 เดือน จะสงผลตอการรับรูรายได มีคาใชจาย 

                               เพ่ิมข้ึนในการกันสํารองหนี้ 

แนวทางท่ี 3 การใหคะแนนและรางวัลพิเศษ แกพนักงานในการปฏิบัติงาน 

ขอดีของแนวทาง 

- เปนการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหพนักงานทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็ม

กําลัง 

- พนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

- ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานแตละคน 

- ทําใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะใชทักษะ และความสามารถไดดีข้ึน 

- ชวยเพ่ิมการมีสวนรวมและทํางานรวมกันของพนักงาน 

- พนักงานเกิดความรัก และหวงแหนในองคกร 

ขอเสียของแนวทาง 

- มีคาใชจายเพ่ิมเติมในการจัดหาของรางวัล 
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- หากการประเมินผลไมยุติธรรม การใหรางวัลจะทําใหเกิดการแตกแยกใน

องคกร  

- ถาหากรางวัลไมมีคุณคา หรือไมเหมาะสม จะทําใหแรงจูงใจของพนักงาน

ลดลง 

แนวทางท่ี 4 จัดการอบรมใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้  เกณฑการจัด 

ชั้นสินทรัพย และการกันสํารองหนี้ 

  ขอดีของแนวทาง 

- ชวยสงเสริมความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้  เกณฑการ 

                               จัดชั้น และการกันสํารองหนี้ 

- พนักงานเกิดความม่ันใจในการทํางาน สงผลใหทํางานไดดี 

- พนักงานมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา 

- สามารถชวยลดตนทุนเนื่องจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ลดขอผิดพลาดในการทํางานของพนักงาน 

ขอเสียของแนวทาง 

- มีคาใชจายในการอบรม เชนคาวิทยากร 

- ตองใชเวลาในการฝกอบรม ทําใหเสียเวลาได 

แนวทางท่ี 5 จัดอบรมฟนฟูอาชีพการเกษตรเดิม (ลดคาใชจาย เพ่ิมรายได) และสรางอาชีพเสริม

ใหกับลูกคา หรือบุคคลในครัวเรือน 

  ขอดีของแนวทาง 

- ลูกคาไดรับความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 

- ลดคาใชจายในการประกอบอาชีพ 

- สามารถเพ่ิมรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

- มีเงินทุนหมุนเวียนในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

- มีเงินออมไวใชจายยามฉุกเฉิน และสามารถชําระหนี้ได 

ขอเสียของแนวทาง  

- มีคาใชในการอบรม 
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- ตองใชเวลาในการฝกอบรม ทําใหเสียเวลาได 

- ลูกคากลุมตัวอยางอายุมาก ไมสะดวกในการเดินทางเพ่ือรับการอบรม 

- บุคคลในครัวเรือน หรือทายาทของลูกคาไมสนใจในการประกอบอาชีพ 

                               การเกษตร 

8. งบประมาณแตละแนวทางเลือก (Budget) 

แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยขอขยายระยะเวลา และงวดชําระ 

  คาใชจายในการประชุมซักซอมพนักงาน 

       - คาอาหาร และเครื่องดื่ม   1,000 บาท 

       - คาเอกสารแบบพิมพ               300 บาท 

       - คาใชเบ็ดเตล็ด      500 บาท 

     รวม        1,800 บาท 

แนวทางท่ี 2 พักตนเงิน โดยสงชําระดอกเบี้ยท้ังหมด หรือบางสวน 

  คาใชจายในการประชุมซักซอมพนักงาน 

       - คาอาหาร และเครื่องดื่ม   1,000 บาท 

       - คาเอกสารแบบพิมพ        300 บาท 

       - คาใชเบ็ดเตล็ด      500 บาท 

     รวม        1,800 บาท 

แนวทางท่ี 3 การใหคะแนน และรางวัลพิเศษ แกพนักงานในการปฏิบัติงาน 

  คาใชจายในการประชุม 

                         -คาอาหาร และเครื่องดื่ม   1,000 บาท 

      -คาแบบพิมพเอกสาร       300 บาท 

  คาของรางวัล      5,000 บาท 

  คาใชจายเบ็ดเตล็ด       500 บาท 

   รวม             6,800 บาท 

แนวทางท่ี 4 จัดการอบรมใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้  เกณฑการจัด

ชั้นสินทรัพย และการกันสํารองหนี้ 
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          คาใชจายในการประชุม 

                           -คาอาหาร และเครื่องดื่ม   1,000 บาท 

        -คาแบบพิมพเอกสาร       500 บาท 

   รวม     1,500 บาท 

 หมายเหตุ : เปนการอบรมโดยใหผูจัดการสาขา และผูชวยผูจัดการสาขาเปนวิทยากรดําเนินการ

และถายทอดความรู จึงไมมีคาใชจายเก่ียวกับคาวิทยากร 

แนวทางท่ี 5 จัดอบรมฟนฟูอาชีพการเกษตรเดิม (ลดคาใชจาย เพ่ิมรายได) และสรางอาชีพเสริม

ใหกับลูกคา หรือบุคคลในครัวเรือน 

  คาใชจายในการอบรม 

      - คาอาหารและเครื่องดื่ม   4,000 บาท 

               - คาวิทยากร     1,000 บาท 

      - คาเอกสารแบบพิมพ    1,000 บาท 

      - คาอุปกรณสาธิต    4,000 บาท 

       - คาใชจายเบ็ดเตล็ด       500 บาท 

       รวม             10,500 บาท 

สรุปผลการวิจัย  

1. จากการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหผลิตภัณฑ บัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส. สาขา   นายูง 

มีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได คือ ราคายางพาราตกต่ํา ซ่ึงสวนมากเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอนายูงมีการทํา

เกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกยางพาราอยางเดียว จึงไมมีรายไดจากการเกษตรอยางอ่ืน หรือไมมีรายไดจาก

ประกอบอาชีพอ่ืน  และในชวงท่ีราคายางพารามีราคาสูง ลูกคามีการกอหนี้เพ่ิมเติม เชน การผอนสง

รถยนต เปนตน  ซ่ึงหากราคายางพารามีราคาเพ่ิมข้ึนลูกคาจะสามารถสงชําระหนี้ได               

          ในการสงชําระหนี้กลุมตัวอยางสวนใหญ จะสงชําระหนี้ของสถาบันอ่ืน หรือเจาหนี้รายอ่ืนกอน

ชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.  และมีความเขาใจคลาดเคลื่อนตองวดการชําระ ซ่ึงเกิดจากท่ีพนักงานไมไดชี้แจง

หรือชี้แจงไมครบถวน 

2. จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา แนวทางท่ีตองการใหธนาคารใชแกปญหา คือ พักตนเงินสงชําระ

เฉพาะดอกเบี้ย และการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงท้ัง 2 แนวทางสามารถชวยลดภาระลูกคาในการชําระ
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ตนเงิน  สวนแนวทางท่ีตองการใหธนาคารสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการชําระหนี้ คือ ตองการเงินทุน

ฟนฟูในการประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม และตองการใหธนาคารอบรมเก่ียวกับการฟนฟู

อาชีพเดิม เชนการทําปุยสั่งตัด หรือเกษตรผสมผสาน เปนตน  

 

แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล (The Purpose Solution) 

        ใชแนวทางท่ี 1 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยขอขยายระยะเวลาและงวดชําระ รวมกับแนวทาง

ท่ี 3 การใหคะแนน และรางวัลพิเศษ แกพนักงานในการปฏิบัติงาน 

        เนื่องจากแนวทางท่ี 1 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยขอขยายระยะเวลาและงวดชําระ เปน

แนวทางในการชวยเหลือลูกคาท่ีประสบปญหา หรือมีเหตุจําเปนจนทําใหไมสามารถสงชําระไดตามปกติ 

โดยการนําเงินตนเดิมทุกสัญญามารวมเปนบัญชีรวมเงินตนรวม และดอกเบี้ยเดิมทุกสัญญามารวมเปน

บัญชีรวมดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาในการสงชําระไดไมเกิน 20 ป  สามารถชําระไดเปนรายเดือน รายไตร

มาส รายป หรือตามงวดท่ีมาของรายได จึงเปนการชวยลดภาระลูกคาในการสงชําระหนี้    

        สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ หากลูกคาสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได โดยกรณีกําหนดงวดชําระ

รายเดือนตองชําระเงินตามสัญญาใหมไดติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชําระ  กรณี

กําหนดงวดชําระเปนรายปตองชําระเงินตามสัญญาใหมไดติดตอกันไมนอยกวา 1 งวดการชําระ จะทําให

สามารถลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ได 

        และควรใชรวมกับแนวทางท่ี 3 การใหคะแนน และรางวัลพิเศษ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ 

กระตุนใหพนักงานทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง มีขวัญกําลังใจในการทํางาน ชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานแตละคน และเปนการสรางความสัมพันธอันดีในหนวยงาน  

 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) 

        จากแนวทางท่ีเลือกใชในการแกปญหา สามารถนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดดัชนีความสําเร็จในการ

จัดการปญหาหนี้หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได สินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส.สาขานายูง ไดดังนี้ 

        1)  อัตราหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได สินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส.สาขานายูงลดลงเหลือไมเกินรอย

ละ 4.50 ภายในไตรมาส 4 ปบัญชี 2562 

        2)  อัตราหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได สินเชื่อบัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส.สาขานายูงลดลงเหลือไมเกินรอย

ละ 2.50 ภายในไตรมาส 4 ปบัญชี 2563 



 

904 

 

ขอเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษา พบวาลูกคากลุมตัวอยางสวนใหญท่ีไมสามารถสงชําระหนี้ไดเนื่องจากราคา

ยางพาราตกต่ํา และมีหนี้อ่ืนเพ่ิมข้ึน การแกปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดท่ีเสนอแนะ คือแนวทางการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมกับการใหคะแนนพิเศษ และรางวัลแกพนักงานผูปฏิบัติ  

 แตหากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พนักงานไมไดวิเคราะหความสามารถสงชําระหนี้ หรือมี

ขอมูลไมครบถวน ทําใหการวิเคราะหผิดพลาด จะทําใหการกําหนดงวดชําระ และจํานวนเงินท่ีตองสง

ชําระผิดพลาด ลูกคาจะไมสามารถสงชําระไดตามเง่ือนไข NPL Exit  สวนการใหคะแนนพิเศษ และ

รางวัลแกพนักงานผูปฏิบัติ หากระบบการประเมินผลไมยุติธรรม การใหรางวัลจะทําใหเกิดการแตกแยก

ในองคกร และถาหากรางวัลไมมีคุณคา หรือไมเหมาะสม จะทําใหแรงจูงใจของพนักงานลดลง 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

   1) ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษากลุมตัวอยางเพ่ิมเติม ในพ้ืนท่ีอําเภอน้ําโสม และอําเภอ

สังคม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีติดตอกับอําเภอนายูง และลูกคามีการประกอบอาชีพท่ีใกลเคียงกัน 

   2) ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดทุกกลุมผลิตภัณฑของสาขา

ท่ีดําเนินการ เพ่ือท่ีจะไดขอมูลท่ีคลอบคลุม และครบถวนยิ่งข้ึน  
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         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ออนไลน). เขาถึงจาก:  
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แนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากบัญชีออมทรัพยทวีโชค ที่มียอดคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 

1,000 บาท ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  

สาขาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

Guidelines for increasing the deposit amount of a Taweechok savings 

account with an account balance of less than 1,000 baht of  

the BAAC, Dan chang Branch, Suphan Buri Province 

 

อําไพ กลิ่นมณฑา0

1 และศุภสัณห ปรีดาวิภาต1

2 

Aumpai Klinmonta1 and Supasan Preedawiphat2 

 

บทคัดยอ 

      การคนควาอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค ท่ี

ยอดคงเหลือต่ํากวา 1,000 บาท มีจํานวนบัญชีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของ

ลูกคาเก่ียวกับการออมเงิน เพ่ือทราบถึงสาเหตุท่ีลูกคาไมใหความสําคัญในการออมเงินกับบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยทวีโชค นําสาเหตุมากําหนดแนวทางแกไขและสงเสริมใหลูกคามีการออมมากข้ึน รวมท้ังให

คําแนะนําวิธีการออมเงินท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและความตองของลูกคา โดยจํานวนผูตอบ

แบบสอบถามเปนลูกคาท่ีมียอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค ต่ํากวา 1,000 บาท กับ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 196 

คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 2 เครื่อง ไดแก 1) แบบสอบถามสรางจากแนวคิดและทฤษฎี

การออมและแนวคิดในการตัดสินใจ 2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สัมภาษณลูกคาในกลุมเดียวกัน 

จํานวน 20 คน โดยใชทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) เปนแนวทางในการสัมภาษณ และ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามทฤษฎี PEST Analysis และทฤษฎี SWOT Analysis แลวนําขอมูล

ท้ังหมดวิเคราะหสาเหตุ ปญหาและแนวทางแกไขโดยใชทฤษฎีผังกางปลา (Fish Bone Diagram) ทํา

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: aumpai.kl@baac.or.th 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: supasan_pre@utcc.ac.th 

mailto:supasan_pre@utcc.ac.th
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ใหทราบสาเหตุของการไมออมเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค เนื่องจากลูกคาจดจําแตขอดอยของ

ผลิตภัณฑท่ีมีดอกเบี้ยต่ํา แตลืมขอเดนคือเปนผลิตภัณฑท่ีมีเงิน   ไมมากก็สามารถออมไดและนอกจาก

ไดรับดอกเบี้ยแลวยังมีสิทธลุนรางวัลทุก 6 เดือน อีกสาเหตุหนึ่งคือลูกคามีรายไดไมมาก การออมเงินตอง

ออมในปริมาณนอย ๆ แตสามารถออมแบบตอเนื่องได โดยการออมลักษณะดังกลาวจะตองมาติดตอท่ี

ธนาคารบอย ๆ ซ่ึงลูกคาไมสะดวก จึงตัดสินใจไมออมเงินกับเงินฝากออมทรัพยทวีโชค 

 

คําสําคัญ:  เงินฝากออมทรัพยทวีโชค , พฤติกรรมการออมและการตัดสินใจออมเงิน , สวนผสมทาง

การตลาด  

 
 

Abstract 

 The objectives of this independent study were as follows.  To study causes that 

making the Thaweechok Savings Account with a balance less than 1,000 baht have been 

increased. To study for the behavior and opinions of the customers about saving money. 

To determine the causes that the customers do not make a priority in saving money with 

Thaweechok Savings Account.  Those causes will be brought to establish guidelines and 

to encourage the customers to have more saving.  Including asking the customers to 

follow the instruction regarding to money saving methods that suitable for the potential 

and needs of customers.  In which the number of respondents ( 196 people)  are the 

customers who have a deposit amount in Thaweechok Savings Account with a balance 

less than 1,000 baht with the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ( BAAC) , 

Dan Chang Branch, Suphan Buri Province.  The instruments used in this study are 2 tools 

which are 1) questionnaire constructed from savings concepts and theories and decision 

making concepts 2) structured interview form Interviews with 20 customers in the same 

group by using marketing mix theory (7Ps) as a guideline for interview. And analyze the 

external environment according to PEST Analysis and SWOT Analysis, then take all data 

to analyze the cause Problems and solutions using Fish Bone Diagram theory give the 

reason for not saving money with the Taweechok savings account. Because customers 

remember only the disadvantages of low-interest products But forget the outstanding 
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point is that the product does not have a lot of money, it can save and besides receiving 

interest, there is still the right to win prizes every 6 months. Another reason is that the 

customers have not much income Saving money requires a small amount of savings but 

can save continuously. The said savings must contact the bank often, which customers 

are not convenient. Therefore decided not to save money with Taweechok savings. 

 

Keywords: Thaweechok Savings Account, saving behavior and decision making, marketing 

mix 

 

บทนํา 

      ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือทางการเงิน

ใหกับภาคเกษตร โดยมีวิสัยทัศนท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกร สิ่งสําคัญท่ีจะสามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิต คือ การสงเสริมใหลูกคารูจักการออมเงิน และฝกนิสัยใหรักการออม ธนาคาร  จึง

ออกผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวีโชค ซ่ึงเปนเงินฝากออมทรัพยท่ีลูกคาจะไดรับท้ังดอกเบี้ย   และ

รางวัลในทุก 6 เดือน หากมีเงินฝากคงเหลือมากกวา 2,000 บาท โดยเบื้องตนธนาคารใหลูกคาฝกการ

ออมโดยใหมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทรัพยทวีโชค จํานวนไมต่ํากวา 1,000 บาท แลวจึง  เชิญชวน

ใหเพ่ิมยอดเงินฝากเพ่ือใหมีสิทธิ์ในการชิงรางวัลตามเกณฑของการฝากเงิน 

 ลูกคาธนาคารสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร จะมีรายไดเปนรายปหรือตามฤดูการเพาะปลูก เงินทุนท่ีใช

เพ่ือเพาะปลูกจะเปนแหลงเงินทุนจาก ธ.ก.ส. เม่ือไดผลผลิตจะนําเงินมาชําระหนี้และเหลือเก็บไวใชใน

ครัวเรือน ซ่ึงเปนวงจรชีวิตของการทําเกษตรกรรม การออมเงินจึงยังไมใชสิ่งท่ีเกษตรกรใหความสําคัญ 

เม่ือมีเหตุจําเปนหรือฉุกเฉินจะทําใหมีความเดือดรอนอยางมาก เนื่องจากไมมีเงินสํารองในการใชจาย 

ผูวิจัยจึงศึกษาสาเหตุท่ีแทจริงเพ่ือใหทราบความคิดเห็นเก่ียวกับการออมเงิน ปญหาอุปสรรคท่ีทําให

ลูกคาเกษตรกรไมสามารถออมเงินกับเงินฝากออมทรัพยทวีโชค รวมท้ังความประสงคท่ีลูกคาจะให ธ.

ก.ส.ชวยเหลือเก่ียวกับการออมเงิน โดยการวิเคราะหพฤติกรรมการออมของลูกคาและสภาพแวดลอม

ท่ัวไปท่ีสงผลใหลูกคาไมสามารถออมเงินได  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

      2.1 ในการคนควาอิสระครั้งนี้ ผูคนควาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปนี้ 
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      1. แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับสงเสริมการออม ของ ธ.ก.ส. 

     ธนาคารมีวิสัยทัศนท่ีมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงกําหนดนโยบายใน

การสงเสริมใหเกษตรกรท่ีเปนลูกคามีการออมเงินไวใชจายยามฉุกเฉิน (ธ.ก.ส., 2562) 

  2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการออม  

              แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการออม พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย 

               1) ความหมายของการออม เงินออม (Saving) ตามความหมายของพจนานุกรมศัพททาง

เศรษฐศาสตร หมายถึง สวนหนึ่งของรายไดท่ีไมไดใชจายเพ่ือการบริโภค หากแตเก็บไวโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือการใชจายตาง ๆ ในอนาคต การออมเงินอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การถือไวเปนเงินสด นําเงิน

ออมไปฝากธนาคารหรือการนําเงินออมไปซ้ือหลักทรัพย เปนตน จํานวนเงินท่ีออมนั้นข้ึนอยูกับหลาย

ประการ ไดแก  

     1.1) จํานวนรายได ถามีบุคคลมีรายไดเพ่ิมข้ึนการออมก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

     1.2) การคาดการณเก่ียวกับรายไดในอนาคต ถาผูมีรายไดคาดการณวาในอนาคตจะมี

รายไดมาก ก็อาจจะเก็บออมในปจจุบันนอยลง 

     1.3) อัตราดอกเบี้ยถาอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันอยูในระดับสูง จะจูงใจใหคนเก็บ     เงิน

ออมมากข้ึน 

     โดยท่ัวไป การออมจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือบุคคลนั้นมีรายไดมากกวาการจายของเขาทางท่ีจะ

เพ่ิมเงินออมใหแกบุคคลอาจทําไดโดยการพยายามหาทางเพ่ิมรายไดใหมากข้ึนดวยการทํางานมากข้ึน ใช

เวลาวางในการหารายไดพิเศษหรือการปรับปรุงงานท่ีทําอยูใหมีประสิทธิภาพมีรายไดสูงข้ึน   เปนตน 

นอกจากนั้น การลดรายจายลงดวยการรูจักใชจาย เทาท่ีจําเปนและเหมาะสม ก็จะทําใหมี การออม

เกิดข้ึนไดเหมือนกัน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2547 อางใน นคร ศิริอนันตเจริญ, 2557) 

    2) ความสําคัญของการออม เงินออมถือเปนปจจัยท่ีจะทําใหเปาหมายท่ีกําหนดไวใน

อนาคตสําเร็จและเปนจริงข้ึนมา เชน กําหนดเปาหมายไววาจะตองมีบานเปนของตนเองในอนาคตใหได 

ยิ่งหากครัวเรือนท่ีมีรายไดไมแนนอน จึงควรออมไวใชบริโภคเม่ือรายไดตกต่ําหรือขาดรายได เงินออมจะ

ชวยแกปญหาความเดือดรอนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางไมคาดคิดอีกดวย เชน การเจ็บปวย การเกิด

อุบัติเหตุ หรือการสูญเสียผูนําหลักของครอบครัว เปนตน   

               3) วัตถุประสงคในการออม (ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย, 

2562) จําแนกวัตถุประสงคหลักไดเปน 4 สวน ดังนี้ 
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                    3.1) ออมเพ่ือกรณีฉุกเฉิน ควรมีจํานวนเทากับรายจายประจํา 6 เดือน เพ่ือเก็บไวใชใน

กรณีเจ็บปวย หรือมีเหตุใหตองใชเงินกอนอยางเรงดวน 

       3.2) ออมเพ่ือเติมฝน เปนการออมระยะสั้นถึงปานกลาง 1-5 ป เพ่ือนําไปใชจายในสิ่งท่ี

ตองการ เชน ทองเท่ียว ซ้ือของท่ีอยากได หรือบริจาคเพ่ือสังคม 

       3.3) ออมเพ่ือวัยเกษียณ เปนการออมระยะยาวเพ่ือใชจายเม่ือพนวัยทํางาน และมี

เพียงพอสําหรับการดูแลสุขภาพ ทํากิจกรรมเพ่ือความสุขในชีวิตและลดภาระของลูกหลาน 

       3.4) ออมเพ่ือการลงทุนเปนการนําเงินออมไปลงทุนใหเงินงอกเงย เชน ซ้ือพันธบัตร 

กองทุนรวม และการขายหุน ฯลฯ เปนตน ซ่ึงควรเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสมภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับ

ได 

   4) ปจจัยท่ีควรพิจารณาในการออม 

       ผลิตภัณฑเพ่ือการออมหลากหลายรูปแบบท่ีออกโดยสถาบันการเงินตาง ๆ เชน บัญชี

เงินฝาก และผลิตภัณฑคลายเงินฝาก ซ่ึงการเลือกผลิตภัณฑเพ่ือการออมใหเหมาะสมกับความตองการ

และวัตถุประสงคในการออมนั้น สามารถพิจารณาไดจากปจจัยตอไปนี้ 

       4.1) ผลตอบแทนจากการออม คือ ดอกเบี้ย ซ่ึงมีความสําคัญมากตอการออม เพราะยิ่ง

อัตราผลตอบแทนสูงเทาไร เงินออมก็จะยิ่งงอกเงยรวดเร็วข้ึนเทานั้น 

       4.2) อัตราเงินเฟอ เปนอีกปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ "คาของเงิน" เชน ราคาสินคาท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนอยางตอเนื่อง หรือ "เงินเฟอ" ทําใหเงินมีมูลคาหรือ "อํานาจซ้ือ" ลดลงเม่ือเวลาผานไป ดังนั้น 

ดอกเบี้ยเงินฝากท่ีไดรับนั้นจึงยังไมใชผลตอบแทนท่ีแทจริง ตองมีการหักผลกระทบจากเงินเฟอออกกอน  

       4.3) ระยะเวลาในการออม การออมมีผลตอบแทน ดังนั้น ยิ่งเริ่มตนออมเร็วเทาไหร เงิน

ก็จะยิ่งงอกเงยมากข้ึนเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีนําเงินไปฝากแบบมีการคิดดอกเบี้ยทบตน 

ดอกเบี้ยท่ีไดจะถูกทบเขากับเงินตนเดิม และกลายเปนเงินตนของงวดถัดไปเรื่อย ๆ ทําใหเงินงอกเงยได

เร็วยิ่งข้ึน 

       4.4) สภาพคลองทางการเงินของผลิตภัณฑ คือ ความยากงายในการเปลี่ยนสินทรัพยท่ี

มีเปนเงินสด สินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง จะสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว ผลิตภัณฑเพ่ือการ

ออมแตละประเภทก็มีสภาพคลองท่ีตางกัน เชน การฝากออมทรัพยจะมีสภาพคลองสูง สามารถฝาก-

ถอนเงินสดไดตลอดเวลา แตก็ไดรับผลตอบแทนเปนอัตราดอกเบี้ยต่ํา ในขณะท่ีการฝากประจําแมจะมี

ผลตอบแทนสูงกวาแตก็อาจเรียกไดวามีสภาพคลองต่ํากวา เนื่องจากหากถอนเงินออกจากบัญชีกอนครบ

กําหนดเวลา ก็มักจะไดรับดอกเบี้ยต่ํากวาท่ีประกาศไว 
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   5) อัตราคาธรรมเนียมและขอกําหนดตาง ๆ  ผลิตภัณฑเพ่ือการออมแตละประเภทจะมี

ขอกําหนดและอัตราคาธรรมเนียมท่ีแตกตางกัน เชน เงินฝากบางประเภทอาจมีขอกําหนดวาหากถอน

เงินเกินจํานวนครั้งสูงสุดท่ีกําหนดก็จะตองเสียคาธรรมเนียมการเบิกถอนเพ่ิม รวมท้ังอาจมีคาธรรมเนียม

กรณีบัญชีไมเคลื่อนไหว 

   6) ภาษี หัก ณ ท่ีจาย โดยท่ัวไปผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากจะถูกหักภาษี ณ ท่ี

จาย 15% แตก็มีผลตอบแทนการออมบางประเภทท่ีไดรับยกเวนภาษี เชน 

         -  ดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพยสวนท่ีไมเกิน 20,000 บาท 

     -  ดอกเบี้ยจากสลากออมทรัพย 

     -  ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจํารายเดือน ตั้งแต 24 เดือนข้ึนไป (บุคคลธรรมดาสามารถ

ใชสิทธิฝากเงินในบัญชีประเภทนี้ไดเพียงบัญชีเดียว โดยยอดเงินฝากรวมตองไมเกิน 600,000 บาท และ

ผูปกครองสามารถเปดบัญชีในนามของผูเยาวได) 

   7) การคุมครองเงินฝาก  

    พระราชบัญญัติคุมครองเงินฝาก จะคุมครองเงินฝากท่ีฝากไวกับธนาคารพาณิชย บริษัท

เงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร  ยกเวน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเงินในบัญชีจะไดรับความ

คุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: DPA) จํานวนเงินฝาก (รวม

ดอก เบี้ ย )  จ ะ ได รั บกา ร คุ มครอ งตาม เ กณฑ ท่ี กํ าหนด  (สถาบั น คุ มครอง เ งิ นฝ าก , 2562) 

http://www.dpa.or.th 

        3. แนวคิดในการตัดสินใจ 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 144) ไดกลาวถึงรูปแบบท่ีสําคัญของสถานการณ

การซ้ือ (Types of Buying Behavior) การตัดสินใจซ้ือจะแตกตางกันตามรูปแบบของการตัดสินใจใน

การซ้ือ ซ่ึงอาจบงบอกถึงพฤติกรรมซ้ือตามความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือและระดับความแตกตาง

ระหวางสินคา โดยสามารถจัดลําดับได  ดังนี้ 

      3.1 พฤติกรรมการซ้ือแบบสลับซับซอน (Complex Buying Behavior) เปนพฤติกรรมการ

ซ้ือท่ีมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือสูงในผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางระหวางตราสินคาสูงหรือ

ผลิตภัณฑท่ีมีราคาแพง 

   3.2 พฤติกรรมการซ้ือแบบลดความสลับซับซอน (Dissonance - reducing Buying 

Behavior) พฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือสูงในผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตาง

ระหวางตราสินคาต่ํา 

http://www.dpa.or.th/ewt_news.php?nid=320
http://www.dpa.or.th/
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   3.3 พฤติกรรมการซ้ือแบบประจํา (Habitual Buying Behavior) เปนพฤติกรรมการซ้ือท่ีมี

ความซับซอนในการตัดสินใจต่ําในผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางต่ํา 

   3.4 พฤติกรรมการซ้ือแบบเลือกมาก (Variety - seeking Buying Behavior) เปนการ 

ซ้ือท่ีมีความสลับซับซอนในการซ้ือต่ําในผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางระหวางตราสินคา ซ่ึงกระบวนการซ้ือ

จะมีดวยกัน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

     1) การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) หรือการรับรูปญหา การท่ีบุคคล

รับรูถึงความตองการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน เชน ความหิว ความเจ็บปวด 

ความกระหาย เปนตน 

     2) การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและสิ่ง

ท่ีสามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดความพอใจทันที  

     3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลว

จากการคนหาขอมูล ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ  

    4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกพฤติกรรมจะ

ชวยใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีชอบมาก

ท่ีสุด 

    5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ (Postpurchase Feeling) หลังจากซ้ือผลิตภัณฑผูบริโภค

จะมีประสบการณเก่ียวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑและตราสินคามีผลกระทบท่ีสําคัญเก่ียวกับ

ทัศนคติตอตราสินคา   

        4. ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และ ศุภร เสรีรัตน (2541, หนา 337-339) ไดสรุป

เก่ียวกับแนวความคิดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือ    การ

บริหารการตลาดยุคใหมวาข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เปนลําดับ ข้ันตอน

ในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 7 ข้ันตอน คือ ธุรกิจท่ีให บริการจะใช

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

        4.1 ผลิตภัณฑ (Product) สิ่งท่ีผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชน

และคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยท่ัวไปแลวผลิตภัณฑแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑท่ีอาจเปน

สิ่งซ่ึงจับตองไดและผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได   
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   4.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของ

ลูกคา โดยลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถา

คุณคาสูงกวาราคาเขาจะตัดสินใจซ้ือ 

   4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสถานท่ีใหบริการในสวนแรก คือ การเลือกทําเล

ท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการ

จากผูใหบริการในสถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมบริโภคท่ีจะเขามา

ใชบริการ  

   4.4 การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการ

ติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายและผูใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือ  ชักจูง

ใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารการตลาดอาจ

ทําได 4 แบบดวยกัน ซ่ึงเรียกวา สวนผสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ประกอบไปดวย การ

โฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารแบบไมใชบุคคลโดยผานสื่อตาง ๆ การขายโดยใชพนักงาน 

(Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคาท่ีมีอํานาจซ้ือ 

การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือหรือกิจกรรมทางการตลาด ท่ีกระทําการอยาง

ตอเนื่องท่ีจะชวยกระตุนความสนใจในการใชบริการของลูกคา และการประชาสัมพันธ (Publicity and 

Public Relation) เพ่ือชักจูงใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดี    ตอองคกรตลอดจนสรางภาพลักษณ

และความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจกับลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง  

         4.5 บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบใน

การติดตอแสวงหาลูกคา การเสนอขาย เพ่ือกระตุนใหลูกคาเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซ้ือ  

   4.6 สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) หรือตองแสดงใหเห็น

คุณภาพ ของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได  

   4.7 กระบวนการ (Process) เปนกิจกรรม ในดานการบริการ ท่ีนําเสนอกับลูกคาเพ่ือมอบ

การใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็วและทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ 

  5. ทฤษฎี PEST Analysis ของ Thomas L.Wheelen and J.David Honger (2002:11) เปน

การวิเคราะหปจจัยภายนอกในระดับกวางและมีผลกระทบโดยออมตอการปฏิบัติการขององคกร 

ประกอบดวย ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เชน นโยบายและ การ

แกไขกฎหมายและการปรับปรุงระเบียบตางๆ ท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยนวิธีทางการบริหาร เปนตนปจจัย
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ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) เชน อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษี และอัตราการวางงาน 

เปนตน ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factors) เชน โครงสรางทางเพศและ อายุ ระดับ

การศึกษา คานิยม คาเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอุปโภค เปนตน 

ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factors) เชน การผลิตคิดคนทางเทคโนโลยีตาง ๆ เครื่องจักรกล

อุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารเทศ เปนตน    (เอกมล เอียมศรี, PEST การทํา

ความเขาใจภาพรวมท่ีทําให เ กิดการเปลี่ยนแปลง) สืบคนเ ม่ือวัน ท่ี  24 ตุลาคม 2562 จาก 

https://eiamsri.wordpress.com/author/eiamsri/page/11/ 

  6. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) 

     สวรส ศรีสุตโต (2562) ไดกลาวไววา การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) คือ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหปจจัยทางดานสภาพแวดลอม 

และศักยภาพขององคกรหรือธุรกิจท่ีมีผลตอการดําเนินงาน ดังนี้ 

     6.1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)เปนการวิเคราะห

โอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Threat) จากปจจัยภายนอกองคกรท่ีกระทบการดําเนินธุรกิจ

ขององคกร   

     6.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เพ่ือวิเคราะหและ  

ประเมินจุดแข็ง จุดออน (Strengths and Weaknesses) ของธุรกิจ ท้ังดานการตลาด ดานการเงิน ดาน

การผลิต และดานการจัดการองคกร 

        7. ทฤษฎีผังกางปลา (Fish Bone Diagram) 

     ผังกางปลาหรือเรียกเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ี

เปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) ซ่ึงไดรับการพัฒนาครั้งแรกเม่ือป ค.ศ.1943 โดย 

ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว (ประชาสรรณ      แสนภักดี ; 2547) 

     การกําหนดปจจัยบนกางปลา โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย 

(Factors) เพ่ือจะนําไปสูการแยกแยะสาเหตุตางๆ ซ่ึง 4M 1E นี้  มาจาก 

             M - Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 

              M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก 

             M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชในกระบวนการ 

              M - Method กระบวนการทํางาน 

https://eiamsri.wordpress.com/author/eiamsri/page/11/
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              E  - Environment อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศการ - ทํางาน  

     แตไมไดหมายความวา การกําหนดกางปลาจะตองใช 4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไมได

อยูในกระบวนการผลิตแลว ปจจัยนําเขา (input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เชน ปจจัยการนําเขา

เปน 4P ไดแก Place, Procedure, People และ Policy หรือเปน 4S ไดแก Surrounding, Supplier, 

System และ Skill ก็ไดหรืออาจจะเปน MILK ไดแก Management, Information, Leadership, 

Knowledge ก็ได นอกจากนั้น หากกลุมท่ีใชกางปลามีประสบการณในปญหาท่ีเกิดข้ึนอยูแลว ก็สามารถ

ท่ีจะกําหนดกลุม ปจจัยใหมใหเหมาะสมกับปญหาตั้งแตแรกเลยก็ไดเชนกัน โดยโครงสรางของผังกางปลา 

ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนไดแก สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) (หัวปลา) และสวน

สาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปนปจจัย (Factors) ท่ีสงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 

คือ สาเหตุหลัก และสาเหตุยอย 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  1. ชิตวรรณ ดวงพัตร, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2558 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมทรัพย ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขากาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 41 – 50 ป สถานภาพ สมรส 

ระดับการศึกษา ต่ํากวามัธยมศึกษาอาชีพ เกษตรกร/รับจาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 

บาท จากการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออม

ทรัพย ธ.ก.ส. พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลาก

ออมทรัพย ธ.ก.ส. แตกตางกัน   

  2. ฉัตราภรณ เมฆรัตน (2558 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมีผลตอ

ผูออมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผานธนาคารพาณิชย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยม

ฝากเงินกับธนาคารไทยพานิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพยมากท่ีสุด เนื่องจากมี     ความ

สะดวกในการฝาก - ถอนเงิน ไมมีกําหนดจํานวนเงินฝากข้ันตํ่า วัตถุประสงคการฝากเงินเพ่ือสรางความ

ม่ันคงใหกับตัวเอง และตัดสินใจฝากเงินดวยตนเอง ไมวาจะเปนการเลือกธนาคารหรือเลือกประเภท

ผลิตภัณฑเงินฝาก โดยไดรับแหลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการฝากเงินและบริการตาง ๆ จากอินเตอรเน็ต

และเว็บไซต โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใหระดับความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ    มากท่ีสุด 

รองลงมาคือปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานสงเสริมการตลาด และปจจัยดานราคา ตามลําดับ 



 

916 

 

  3. วริษา ประดับชัยมงคล (2558, หนา 58) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเงิน

ฝากผานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด กลุมประชากรท่ีใชศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีทํางาน   หรือพักอาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเปนผูท่ีเคยใชบริการเงินฝากออมทรัพย     ผลการศึกษา 

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคารไดท้ังหมด 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน

พนักงานและกระบวนการใหบริการมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคาร ปจจัยดานการ

อํานวยความสะดวกและการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคาร ปจจยัดาน

ชื่อเสียงและคุณภาพของบริการไมมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคาร ปจจัยดานท่ีทําการ

ธนาคารไมมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคาร และปจจัยดานผลิตภัณฑและราคาไมมีผลตอ

การเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคาร 

 2.3 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและการนําไปใช   

ทฤษฎี / งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การนําไปใช 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ  

การออม 
กําหนดเปนหัวขอในแบบสอบถามเก่ียวกับวัตถุประสงคการ   

ออมเงิน และปจจัยท่ีควรพิจารณาในการออมเงิน  

แนวคิดในการตัดสินใจ พิจารณาการตัดสินใจออมเงิน ทราบปญหาของการออมและใชใน

การตัดสินใจเพ่ือเลือกแนวทางการแกไขปญหา  

ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสม 

ทางการตลาด (7Ps)  

 

เพ่ือนํามากําหนดในแบบสอบถามเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด 

เพ่ือหาสาเหตุท่ีลูกคาไมใชบริการหรือไมออมเงินเกิดจากสวนผสม

ทางการตลาดใด  เพ่ือนํามาแกไขปญหา และทําการตลาดไดอยาง

เหมาะสม 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ขององคกร (SWOT Analysis) 

เพ่ือวิเคราะหอุปสรรคของการออมเงินจากจุดออนและภัยคุกคาม 

และวิเคราะหโอกาสจาก จุดแข็งภายในองคกร และโอกาสจาก

สภาพแวดลอมภายนอก นําขอมูลไปใชในการวิเคราะหปญหา 

โดยใชทฤษฎีผังกางปลา 

ทฤษฎีผังกางปลา (Fishbone 

Diagram) 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหา เพ่ือกําหนดสาเหตุ

ของปญหาท่ีตองดําเนินการแกไข 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสลากออมทรัพย ของธนาคาร

จากงานวิจัยพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจในการซ้ือสลากออมทรัพย ซ่ึงสามารถนํามาใชใน
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เพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขากาฬสินธุจังหวัด

กาฬสินธุ 

งานคนควาอิสระในครั้งนี้ เนื่องจากมีการสอบถามเก่ียวกับดาน

ผลิตภัณฑและสวนผสมการตลาด เพ่ือวิเคราะหการตัดสินใจใน

การออมเงินและนํามาแนวทางในการแกไขปญหา  

พฤติกรรมการออมและปจจัย 

ท่ีมีผลตอผูออมในเขต

กรุงเทพมหานครโดยการฝากเงิน

ผานธนาคารพาณิชย 

จากงานวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการออมฝากเงินเปนปจจัย 

ดานผลิตภัณฑ ชื่อเสียง ภาพลักษณของธนาคาร โดยงานคนควา

อิสระในครั้งนี้นําปจจัยดานผลิตภัณฑมาเปนสวนหนึ่งของ

แบบสอบถาม แตเนื่องจากกลุมเปาหมายแตกตาง จึงอาจตอง

เปรียบเทียบปจจัยอ่ืน โดยเฉพาะพฤติกรรมการออมเงิน จึงอาจ

นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการวิเคราะหรวมกับปจจัยอ่ืน ๆ 

เพ่ือกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาใหเหมาะสม  

 

กรอบแนวคิด 

 ผูศึกษามีความประสงคจะทราบปญหาและสาเหตุท่ีลูกคาไมใชบริการเงินฝากออมทรัพยทวีโชค 

และนําผลการศึกษามากําหนดแนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากออมทรัพยทวีโชคท่ียอดเงินคงเหลือ ต่ํากวา 

1,000 บาท ใหมีจํานวนบัญชีลดลง โดยมีปจจัยในการศึกษา ดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการเงินฝากผานธนาคาร   

ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

จากงานวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการของ แตละ

ธนาคาร สวนใหญเปนดานพนักงานและกระบวนการใหบริการ 

การอํานวยความสะดวก และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงใน

งานคนควาอิสระครั้งนี้ จะนําปจจัยตาง ๆ เปนกําหนดเปน

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ใหทราบรายละเอียด ในแตละ

ปจจัย เพ่ือใหทราบถึงความตองการท่ีแทจริงและวิเคราะหวามี

ปจจัยใดท่ี ธ.ก.ส. ยังไมสามารถสอบสนองไดอยางครบถวน  

นํามาแกไขและพัฒนาปรับปรุงใหตรงตามความตองการ 
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ปจจัยในการศึกษา 

ปจจัยดานลูกคา โดยใชแบบสอบถาม 

1. ขอมูลท่ัวไปของลูกคา ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

คาใชจายในครัวเรือนตอเดือน และหนี้สิน 

2. พฤติกรรมการตัดสินใจออมเงินและแหลง     

ท่ีลูกคาเลือกใชในการออม ไดแก  

- วัตถุประสงคการตัดสินใจออมเงิน   

- จํานวนเงินออม  

- ลักษณะการออม  

- สถาบันการเงินท่ีใชในการออมเงิน 

- สาเหตุท่ีใชบริการธนาคารอ่ืนท่ีไมใช ธ.ก.ส.  

- ผลิตภัณฑเงินออมท่ีตองการ 

- ลักษณะของรางวัลจากเงินออมประเภทมีรางวัล  

3. ปญหาอุปสรรคและความประสงคท่ีให ธ.ก.ส 

ชวยเหลือเก่ียวกับการออม ไดแก  

- ระยะเวลาท่ีสามารถออมเงินได 

- อุปสรรคท่ีไมสามารถออมเงินได 

- ความประสงคท่ีให ธ.ก.ส. ชวยเหลือเก่ียวกับ         

การออมเงิน 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเก่ียวกับทฤษฎี

ดานสวนผสมทางการตลาด (7Ps) ไดแก 

- ดานผลิตภัณฑ (Product) 

- ดานราคา (Price) 

- ดานชองทางการจําหนาย (Place) 

- ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

- ดานพนักงาน (People)   

- ดานกายภาพ (Physical) 

- ดานกระบวนการทํางาน (Process) 

ทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ทฤษฎี PEST Analysis ไดแก 

- Polities = การเมือง  

- Economic เศรษฐกิจ 

- Social/ culture สังคม / วัฒนธรรม  

- Technological เทคโนโลย ี 

2. ทฤษฎี SWOT Analysis ปจจัยสภาพแวดลอม

ภายใน ไดแก จุดแข็งจุดออน  

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก โอกาส และ 

ภัยคุกคาม 

 

              เปาหมายและวัตถุประสงค 

 

     1. ทราบสาเหตุท่ีลูกคาไมออมเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค 

     2. กําหนดแนวทางในการเพ่ิมเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชคท่ีมี      

ยอดคงเหลือต่ํากวา 1,000 บาท สาขาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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วิธีการศึกษา 

      กลุมตัวอยางและการสุมกลุมตัวอยาง  

      ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการท่ีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชคท่ีมีเงินฝากในบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพยทวีโชค ต่ํากวา 1,000 บาท ของสาขาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชวิธีการคํานวณ

จากสูตรประมาณขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) กําหนดระดับความเชื่อม่ัน 93 % หรือคาความ

คาดเคลื่อนท่ียอมรับได (Precision) 7% โดยจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค สาขาดานชาง จ.

สุพรรณบุรี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 5,002 บัญชี จึงไดขนาดประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 

196 คน โดยใชสูตร (Taro Yamane, อางใน ธีระ, 2542) 

      เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

      1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ลักษณะปลายปด แบงออกเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไป 

พฤติกรรมการออมเงินและแหลงท่ีใชในการออมเงิน และปญหาอุปสรรคและความประสงคให  ธ.ก.ส. 

ชวยเหลือเก่ียวกับการออมเงิน  

 2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) กําหนดหัวขอการสัมภาษณไวเปน

คําถามปลายเปด (Open – ended Questions) โดยมีเนื้อความเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด (7Ps)  

 วิธีรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปใหเจาหนาท่ีประจําสาขาดานชาง แจกแบบสอบถามแกลูกคาท่ีมีบัญชี

ออมทรัพยทวีโชคท่ีมาใชบริการท่ีสาขา บริเวณชุมชนละแวกใกลเคียงสาขาและใหกระจายครอบคลุม

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังใหสุมสัมภาษณลูกคา จํานวน 20 คน (กลุมตัวอยางคือผูท่ีตอบแบบสอบถาม

โดยคัดเลือกมารอยละ 10 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 196 คน) 

 วิธีการวิเคราะห (Data Analysis)   

 1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม โดยนําขอมูลท้ัง 3 สวน มาแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Table) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  

      2. ขอมูลการสัมภาษณเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด นํามาสรุปเชิงพรรณนาตามขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณ ท้ังขอดี ขอเสีย รวมท้ังขอเสนอแนะในแตละสวนผสมทางการตลาด 
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 3. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ตามทฤษฎี PEST Analysis เพ่ือวิเคราะหวามีโอกาส หรือ

สงผลกระทบท่ีเปนอุปสรรคตอการออมเงินของลูกคา และการเพ่ิมยอดเงินฝากของธนาคาร  

 4. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก โดยใชทฤษฎี SWOT Analysis เพ่ือ

ประเมินสถานการณจุดแข็งจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน ธ.ก.ส. โอกาส และอุปสรรค จาก

สภาพแวดลอมภายนอก นําผลท่ีไดไปเปนขอมูลในการวิเคราะห 

 5. วิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาโดยใชทฤษฎีผังกางปลา (Fish Bone Diagram) เริ่มจาก

การกําหนดปญหาท่ีหัวปลา และเขียนสาเหตุหลักของปญหาไวในกางปลาแตละกาง โดยใชขอมูลจากผล

การทําแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลลูกคาท่ัวไป พฤติกรรมการออมและความคิดเห็น รวมท้ังขอเสนอแนะ

และความตองการให ธ.ก.ส. ชวยเหลือเก่ียวกับการออม ขอมูลจากการสัมภาษณเก่ียวกับสวนผสมทาง

การตลาด 7Ps อุปสรรคและโอกาส จากการวิเคราะห PEST และ SWOT Analysis   เพ่ือคนหาสาเหตุ

และปญหา และแนวทางแกไขปญหาดานวินัยการออมเงินของลูกคา และกําหนด  แนวทางการเพ่ิม

ยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค เพ่ือใหจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค ท่ีมียอดเงิน

ฝากต่ํากวา 1,000 บาท ใหมีจํานวนบัญชีลดลง 

  โดยมีรายละเอียดข้ันตอนวิธีการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  
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ผลการศึกษา 

 1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถามเปนลูกคาท่ีมีบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย

ทวีโชค กับ ธ.ก.ส. สาขาดานชาง จํานวน 196 คน ซ่ึงสรุปขอมูลตามแบบสอบถาม จํานวน3 สวน 

ดังตอไปนี้ 

          สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 54 - 60 ป   

มีระดับการศึกษาข้ันสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษา สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท มีคาใชจายในครัวเรือนตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท และสวน

ใหญมีภาระหนี้สิน 

  สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินและแหลงท่ีใชในการออมเงิน โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคท่ีตัดสินใจออมเพ่ือใชจายยามฉุกเฉิน สวนใหญมีเงินออม จํานวน 

1,001 - 10,000 บาท ลักษณะการออมสวนใหญออมโดยฝากเงินกับธนาคาร สวนสถาบันการเงินท่ีใช

บริการในการออมเงินใชบริการกับ ธ.ก.ส. และมีบางสวนใชบริการกับธนาคารอ่ืนเนื่องจากไดรับบริการ

รวดเร็ว ถูกตอง ไมยุงยากซับซอน ดานผลิตภัณฑเงินออมท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการคือ

ผลิตภัณฑเงินฝากท่ีสามารถเบิกถอนไดตลอดเวลา และลักษณะของรางวัลจากเงินออมประเภทมีรางวัล

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความประสงคใหกระจายจํานวนรางวัลเพ่ือใหผูฝากไดรับรางวัลอยาง

ท่ัวถึง  

  สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและความประสงคให ธ.ก.ส. สนับสนุนเก่ียวกับการออม

เงิน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาท่ีสามารถออมเงินไดเปนรายป สวนอุปสรรคท่ีทําใหไม

สามารถออมเงินไดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายในครัวเรือนสูง และผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีความประสงคให ธ.ก.ส. ชวยแนะนําแนวทางและวิธีการออมเงิน รวมท้ังชวยสอนการจัดทําบัญชี

รายรับ – รายจาย ใหสามารถบริหารจัดการคาใชจายใหเหลือสําหรับการออมเงิน 

 2. ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณใหขอคิดเห็นเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด (7Ps) ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) ลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวีโชค แตอัตราดอกเบี้ยตํ่า

กวาเม่ือเทียบกับเงินฝากประเภทอ่ืน ดานราคา (Price) ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวา เงินฝากออม

ทรัพยทวีโชคมีผลตอบแทนตํ่ากวาหากเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน ดานชองทางการจําหนาย (Place) 

ผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นวาดานสถานท่ีตั้งของ ธ.ก.ส. สาขาดานชาง มีความเหมาะสม แตสถานท่ีคับ

แคบ ท่ีจอดรถนอย และควรมีชองทางการบริการเพ่ิมข้ึน เชน Mobile Banking ตัวแทนธนาคาร 

(Banking Agent) และรถธนาคารเคลื่อนท่ีใหลูกคาสามารถใชบริการธนาคารโดยไมตองมาติดตอท่ีสาขา  
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ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา รางวัลของเงินฝาก

ออมทรัพยทวีโชคมีความเหมาะสมแลว เพียงแตมีบางสวนไมคอยทราบวารางวัลเปนอยางไรจึงมีความ

ประสงคใหสาขาแจงใหทราบ ดานพนักงาน (People) ผูใหสัมภาษณใหขอคิดเห็นเก่ียวกับพนักงานวา มี

ภาพลักษณท่ีเหมาะสม แตงกายเรียบรอยสุภาพ ใหบริการดี มีความรูในผลิตภัณฑสามารถใหคําแนะนํา

ไดอยางชัดเจน แตบางสวนพูดไมไพเราะ ดานกระบวนการทํางาน (Process) ผูใหสัมภาษณมีความเห็น

วา กระบวนการทํางานมีความเหมาะสม เนื่องจากไดรับการบริการท่ีถูกตองไมพบขอผิดพลาดจากการรับ

บริการ ระยะเวลาในการรอคอยไมนานเกินไปเม่ือเทียบกับปริมาณลูกคา ดานกายภาพ (Physical) ผูให

สัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาพนักงาน ธ.ก.ส. มีการแตงกายเหมาะสม สุภาพเรียบรอย และสิ่งท่ี

ประทับใจมากท่ีสุด คือมีรอยยิ้มทักทายซ่ึงเปนการบงบอกถึงความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 

แตมีบางสวนพูดจาไมไพเราะ 

 3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก PEST Analysis วาจะสงผลบวกหรือลบตอการออมเงิน

ของเกษตรกร ดานการเมือง (Polities) เปนโอกาสตอการออมเงิน เนื่องจากเกษตรกรท่ีเปนลูกคา    ธ.

ก.ส. มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการโครงการท่ีรัฐบาลสนับสนุนและชวยเหลือดานการเงิน ดานเศรษฐกิจ

(Economic) เปนอุปสรรคตอการออมเงินจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีหนี้สินครัวเรือนในภาพรวมมี

ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนและภาวะเงินเฟอมีอัตราท่ีไมเปลี่ยนแปลงลดลง เนื่องจากลูกคายังคงตองใชจายเงินใน

การชําระหนี้และใชจายในครัวเรือน ทําใหไมมีเงินเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาออมเงินได ดานสังคม /

วัฒนธรรม (Social / culture) จากการท่ีประเทศไทยเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ สงผลตอการออมเงินของ

ลูกคา ธ.ก.ส. ดวยเชนกัน เนื่องผูฝากเงินออมทรัพยทวีโชคสวนใหญเปนลูกคาเงินกูท่ีมีอาชีพเปน

เกษตรกร ดวยอายุท่ีสูงข้ึนสงผลตอศักยภาพในการทําอาชีพเกษตรกรท่ีตองใชแรงกาย ซ่ึงอาจทําใหมี

รายไดลดลงจนทําใหไมสามารถออมเงินได ดานเทคโนโลย ี(Technological) ลูกคา ธ.ก.ส. สวนใหญเปน

เกษตรกรรายยอย การใชเทคโนโลยีเพ่ือทําการเกษตรยังมีไมมาก จึงเปนโอกาสท่ี ธ.ก.ส. จะเขาไป

สนับสนุนใหรวมตัวกันนําเครื่องจักรท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการทําการเกษตรเพ่ือใหผลผลิตตอ

เนื้อท่ีการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหมีรายไดเพียงพอตอการใชจายและสามารถนํามาออมเพ่ือเปนทุนสะสม

ในอนาคตได 

 4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) พบจุดแข็งและจุดออน จาก

ผลิตภัณฑและสภาพแวดลอมภายในธนาคาร รวมท้ัง โอกาส และ ภัยคุกคาม จากสภาพแวดลอม

ภายนอกธนาคาร ท่ีทําใหเกิดอุปสรรคและโอกาส ตอการเพ่ิมยอดเงินฝากออมทรัพยทวีโชค ดังนี้  
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  อุปสรรค ท่ีอาจทําใหไมสามารถเพ่ิมยอดเงินฝากออมทรัพยทวีโชค เกิดจากจุดออน ไดแก 

ผลิตภัณฑมีอัตราดอกเบี้ยต่ําและตองคงยอดเงินในบัญชีจึงจะไดรับการจับรางวัล และลูกคาลืมขอดีของ

ผลิตภัณฑเนื่องจากเปนผลิตภัณฑเกาและมีภัยคุกคาม ไดแก ลูกคาเปนผูท่ีมีอายุสูงวัย ศักยภาพในการ

ทําอาชีพลดลง รวมท้ังไมมีความรูการใชเทคโนโลยี ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการออมเงินผาน ระบบ A-

Mobile และลูกคาสวนใหญไมทําบัญชีรายรับ – รายจายจึงไมทราบคาใชจายในแตละเดือนทําใหไม

สามารถประหยัดเงินได รวมท้ังไมมีความรูเรื่องการวางแผนการจัดสรรรายไดเพ่ือการออมเงินทําให

ไมสามารถคงยอดเงินในบัญชีใหเหลือเพียงพอเพ่ือลุนรางวัล จึงไมนําเงินมาออม 

    โอกาส ท่ีจะสามารถเพ่ิมยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค โดยจุดแข็ง ไดแก ธ.ก.ส. 

มีจุดบริการจํานวนมาก สามารถเขาถึงลูกคาไดอยางท่ัวถึง ผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวีโชคเปน  เงิน

ฝากท่ีมีรางวัลซ่ึงตอบสนองพฤติกรรมของลูกคาท่ีชอบเสี่ยงโชค โดยผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวีโชค

สามารถฝากดวยจํานวนเงินท่ีไมมากตอครั้ง และมีกระบวนการออกรางวัลท่ีโปรงใส พนักงาน  มีความรู

เก่ียวกับการออมเงินสามารถใหขอเสนอแนะในการวางแผนการออม รวมท้ังสามารถใหคําแนะนําหรือ

สอนการทําบัญชีรายรับ – รายจาย ใหกับลูกคาได ในขณะท่ีโอกาสจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 

ลูกคาตองการผลิตภัณฑเงินฝากท่ีสามารถออมเงินและไดลุนโชค หากลูกคาทราบรายรับ – รายจาย จะ

สามารถบริหารจัดการคาใชจายเพ่ือนําเงินมาออมได รวมท้ังลูกคามีรายไดจากความชวยเหลือตาม

นโยบายของรัฐบาท ซ่ึงจะสงผลใหลูกคาสามารถนําเงินมาออมได เดือนละไมเกิน 500 บาท 

 5. การวิเคราะหขอมูลดวยผังกางปลา (Fish Bone Diagram) 

     จากการวิเคราะหแผนผังกางปลา แสดงใหเห็นสาเหตุของปญหาท่ีทําใหจํานวนบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยทวีโชคท่ีมียอดเงินฝากต่ํากวา 1,000 บาท มีจํานวนบัญชีเพ่ิมข้ึน ดังนี้  

  5.1 ลักษณะการออมกับระยะเวลาท่ีมาติดตอธนาคารไมสอดคลองกัน ลูกคามีคาใชจายใน

ครัวเรือนสูง ไมสามารถออมเงินเปนจํานวนมากในครั้งเดียว หากทยอยออมท่ีละนอยโดยออม

แบบตอเนื่องจึงจะสามารถออมได แตลูกคาจะมาติดตอธนาคารเม่ือมีความประสงคจะกูเงิน และชําระ

เงินกู ระยะเวลาในการติดตอธนาคารจึงไมสอดคลองกับลักษณะการออมของลูกคา ท่ีออมไดครั้งละ

เล็กนอย ซ่ึงตองมาติดตอธนาคารบอย ๆ ทําใหลูกคาไมออมเงิน 

  5.2 ลูกคาสวนใหญเปนผูสูงวัย ทําใหศักยภาพในการทําอาชีพลดลง รายไดไมเพียงพอสําหรับ

การออมเงิน  

          5.3 ลูกคาบางสวนมีทัศนคติไมดีตอผลตอบแทนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพย     ทวี

โชค เนื่องจากผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวีโชคเปนผลิตภัณฑเกาลูกคาจึงจําแตจุดดอยวามีอัตรา
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ดอกเบี้ยต่ํา แตลืมจุดเดนคือเปนเงินฝากท่ีไดลุนรางวัลทุก 6 เดือนไปพรอมกับการออมเงิน แมไมถูก

รางวัลก็ไดรับตนเงินคืนพรอมดอกเบี้ย  

           5.4 ลูกคาทําบัญชีครัวเรือนไมเปนจึงไมทราบรายรับ – รายจาย ไมสามารถลดคาใชจายท่ีไม

จําเปนเพ่ือนําเงินมาออมได             

   5.5 ลูกคาสวนใหญไมทราบวามีชองทางอ่ืนในการติดตอกับธนาคารและไมมีความรูดาน

เทคโนโลยี ไมสามารถใชระบบ Mobile ของธนาคารจึงไมออมเงิน  

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินและปญหาอุปสรรคท่ีลูกคาไมออมเงิน เพ่ือนําปญหา

มากําหนดแนวทางแกไขจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชคท่ีมียอดเงินคงเหลือต่ํากวา 1,000 บาท มี

จํานวนเพ่ิมข้ึน โดยการศึกษาขอมูลของลูกคาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงิน ปญหาอุปสรรค รวมท้ังสิ่งท่ี

ลูกคาประสงคให ธ.ก.ส. ชวยเหลือเก่ียวกับการออมเงิน จากผลการศึกษาสรุปได ดังนี้  

      สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 54 - 60 ป   มี

ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษา สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท มีคาใชจายในครัวเรือนตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท และสวน

ใหญมีภาระหนี้สิน ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  

 สวนท่ี 2 ขอมูลเ ก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินและแหลงท่ีใชในการออมเงิน โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคท่ีตัดสินใจออมเพ่ือใชจายยามฉุกเฉิน สวนใหญมีเงินออม จํานวน 

1,001 - 10,000 บาท ลักษณะการออมสวนใหญออมโดยฝากเงินกับธนาคาร สวนสถาบันการเงินท่ีใช

บริการในการออมเงินใชบริการกับ ธ.ก.ส. และมีบางสวนใชบริการกับธนาคารอ่ืนเนื่องจากไดรับบริการ

รวดเร็ว ถูกตอง ไมยุงยากซับซอน ดานผลิตภัณฑเงินออมท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการคือ

ผลิตภัณฑเงินฝากท่ีสามารถเบิกถอนไดตลอดเวลา และลักษณะของรางวัลจากเงินออมประเภทมีรางวัล

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความประสงคใหกระจายจํานวนรางวัลเพ่ือใหผูฝากไดรับรางวัลอยาง

ท่ัวถึง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการออมท่ีผูออมสวนใหญมีวัตถุประสงคท่ีตัดสินใจเพ่ือใชจายยามฉุกเฉิน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตราภรณ เมฆรัตน ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมีผลตอ

ผูออม ซ่ึงผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางนิยมฝากเงินประเภทเงินฝาก ออมทรัพย เนื่องจากมีความ

สะดวกในการฝาก - ถอนเงิน ไมมีกําหนดจํานวนเงินฝากข้ันต่ํา 
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 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและความประสงคให ธ.ก.ส. สนับสนุนเก่ียวกับการออมเงิน 

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาท่ีสามารถออมเงินไดเปนรายป สวนอุปสรรคท่ีทําใหไม

สามารถออมเงินไดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายในครัวเรือนสูง และผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีความประสงคให ธ.ก.ส. ชวยแนะนําแนวทางและวิธีการออมเงิน รวมท้ังชวยสอนการจัดทําบัญชี

รายรับ – รายจาย ใหสามารถบริหารจัดการคาใชจายใหเหลือสําหรับการออมเงิน 

 2. ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณใหขอคิดเห็นเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด (7Ps)  

          2.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) และดานราคา (Price) ลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเงิน

ฝากออมทรัพยทวีโชคเนื่องจากเปนเงินฝากท่ีสามารถลุนโชคและไดออมเงิน แตมีความคิดเห็นวาอัตรา

ดอกเบี้ยต่ําเม่ือเทียบกับเงินฝากประเภทอ่ืนและผลตอบแทนต่ํากวาเม่ือเทียบกับธนาคารอ่ืน หาก

ดอกเบี้ยสูงกวาจะจูงใจใหออมไดมากข้ึน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วริษา ประดับชัยมงคล ซ่ึง

ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคาไมมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคาร อาจ

เนื่องมาจากแตละธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยท่ีไมแตกตางกันมากนัก และมีประเภทเงินฝากท่ีหลากหลายไม

แตกตางกันมากนัก 

         2.2 ดานชองทางการจําหนาย (Place) ผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นวาดานสถานท่ีตั้งของ    ธ.

ก.ส. สาขาดานชาง มีความเหมาะสม เนื่องจากอยูติดถนนใหญอยูใกลตลาดและมีรถโดยสารวิ่งผานไปมา

สะดวก แตสถานท่ีคับแคบ ท่ีจอดรถนอยและควรมีชองทางการบริการเพ่ิมข้ึน เชน Mobile Banking 

ตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) และรถธนาคารเคลื่อนท่ีเพ่ือลูกคาไมตองติดตอท่ีสาขาธนาคาร 

สอดคลองกับงานวิจัย วริษา ประดับชัยมงคล ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝาก

ผานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานท่ีทําการธนาคารไมมีผล

ตอการเลือกใชบริการ เนื่องจากปจจุบันแตละธนาคารมีการเพ่ิมชองทางการใหบริการท่ีหลากหลายและ

สะดวกมากยิ่งข้ึน 

         2.3 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา รางวัล

ของเงินฝากออมทรัพยทวีโชคมีความเหมาะสมแลว เพียงแตมีบางสวนไมคอยทราบวารางวัลเปนอยางไร 

จึงมีความประสงคใหสาขาแจงใหทราบหากพิจารณาวารางวัลมีความนาสนใจและคุมกวาฝากประเภทอ่ืน

ก็จะออมเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค สอดคลองกับงานวิจัย วริษา ประดับชัยมงคล ซ่ึงศึกษา

เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมการขายมีสวนชวยใหลูกคาหันมาใชบริการดวยเหมือนกัน 
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         2.4 ดานพนักงาน (People) และ ดานกายภาพ (Physical) ผูใหสัมภาษณใหขอคิดเห็นเก่ียวกับ

พนักงานวา มีภาพลักษณท่ีเหมาะสม แตงกายเรียบรอยสุภาพ ใหบริการดี มีความรูในผลิตภัณฑสามารถ

ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน แตบางสวนพูดไมไพเราะทําใหไมอยากใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัย 

วริษา ประดับชัยมงคล ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคารในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานพนักงาน มีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝาก

ผานธนาคาร  

         2.5 ดานกระบวนการทํางาน (Process) ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวา กระบวนการทํางานมีความ

เหมาะสม เนื่องจากไดรับการบริการท่ีถูกตองไมพบขอผิดพลาดจากการรับบริการ ระยะเวลาในการรอ

คอยไมนานเกินไปเม่ือเทียบกับปริมาณลูกคา  

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบสาเหตุและปญหาท่ีลูกคาไมออมเงินกับบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพยทวีโชค และกําหนดแนวทางแกไข ซ่ึงพบสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไข ดังนี้ 

 1. สาเหตุและปญหา  

    จากผลการศึกษา พบสาเหตุและปญหาสําคัญท่ีลูกคาไมออมเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย     

ทวีโชค มีหลายสาเหตุประกอบกัน ไดแก  

1.1 ลักษณะการออมกับระยะเวลาท่ีมาติดตอธนาคารไมสอดคลองกัน ลูกคามีคาใชจายใน 

ครัวเรือนสูง ไมสามารถออมเงินเปนจํานวนมากในครั้งเดียว หากทยอยออมท่ีละนอยโดยออม

แบบตอเนื่องจึงจะสามารถออมได แตลูกคาจะมาติดตอธนาคารเม่ือมีความประสงคจะกูเงิน และชําระ

เงินกู ระยะเวลาในการติดตอธนาคารจึงไมสอดคลองกับลักษณะการออมของลูกคา ท่ีออมไดครั้งละ

เล็กนอย ซ่ึงตองมาติดตอธนาคารบอย ๆ ทําใหลูกคาไมสะดวกในการออมเงิน 

  1.2 ลูกคาสวนใหญเปนผูสูงวัย ทําใหศักยภาพในการทําอาชีพลดลง รายไดไมเพียงพอสําหรับ

การออมเงิน  

  1.3 ไมทราบรายรับ – รายจายในครัวเรือน จึงไมสามารถบริหารจัดการคาใชจายเพ่ือใหเหลือ

เงินนํามาการออมได โดยลูกคาสวนใหญเปนเกษตรกรไมมีความรูในการทําบัญชี จึงไมทราบรายรับ และ

คาใชจายในครัวเรือน ทําใหไมสามารถบริหารจัดการคาใชจายเพ่ือใหมีเงินเหลือในการออมเงิน และไม

ทราบวาจะวางแผนการออมเงินอยางไรใหเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  

  1.4 ความเขาใจในผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชคยังไมเพียงพอ เนื่องจากผลิตภัณฑ

เงินฝากออมทรัพยทวีโชค เปนผลิตภัณฑท่ีมีมานานพนักงานไมมีการกระตุนใหลูกคาเกิดความสนใจใน

ผลิตภัณฑ ทําใหลูกคาจําแตขอดอยเรื่องอัตราดอกเบี้ยตํ่า แตลืมขอดีของผลิตภัณฑในเรื่องของการลุน
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โชค ซ่ึงหากถูกรางวัลจะไดผลตอบแทนสูงกวาการออมประเภทอ่ืน แตหากไมถูกรางวัลเงินฝากก็ไมสูญ

หายยังคงเปนเงินออมในบัญชี  

  1.5 ลูกคาไมทราบวามีชองทางการใชบริการอ่ืนท่ีไมตองมาสาขา ดวยลูกคาตองการชองทางการ

ทําธุรกรรมดานการฝากเงินท่ีไมตองมาสาขา เนื่องจากลูกคาสวนใหญจะมาสาขาเฉพาะเม่ือจําเปน เชน 

การมาทําสัญญากูเงินหรือรับเงินกู ชําระเงินกู และมารับเงินอ่ืนท่ีไดรับสนับสนุนจากรัฐบาล   เปนตน แต

ลูกคาไมทราบวา ธ.ก.ส. มีชองทางบริการอ่ืนนอกจากการมาติดตอท่ีสาขา 

   2. แนวทางการแกไขปญหา  

          จากปญหาท่ีพบจากผลการศึกษา ผูคนควาไดกําหนดแนวทางแกปญหาท่ีทําใหลูกคาไม   ออม

เงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชค ท่ีมียอดคงเหลือต่ํากวา 1,000 บาท สาขาดานชาง จังหวัด

สุพรรณบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 

          2.1 แนวทางในการแกไขปญหา จากขอมูลผลการศึกษาสามารถกําหนดแนวทางเลือกในการ

แกไขปญหา จํานวน 3 แนวทาง โดยมี ขอดี ขอเสีย และงบประมาณ ดังนี้   

  แนวทางท่ี 1 จัดกิจกรรมสัปดาหเงินออมเพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพย   ทวี

โชค และประโยชนของการออมเงิน รวมท้ัง การประชาสัมพันธชองทางการติดตอกับธนาคารโดยไมตอง

มาติดตอท่ีสาขา เชน A-Mobile จุดบริการใกลบาน และตัวแทนธนาคาร เปนตน โดยแนวทางนี้มีขอดี

ขอเสีย ดังนี้ 

     ขอดี : ลูกคามีความเขาใจผลิตภัณฑออมทรัพยทวีโชคมากเพ่ิมข้ึน เขาใจเง่ือนไขการฝาก 

รางวัลจากการฝากเงินและประโยชนท่ีไดรับ ซ่ึงจะกระตุนใหลูกคามีความตื่นตัวท่ีจะ ออมเงินกับบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพยทวีโชค และลูกคาไดรับทราบชองทางการติดตอกับธนาคารสามารถออมเงินไดอยาง

ตอเนื่องโดยไมตองเดินทางมาท่ีธนาคาร  

   ขอเสีย : การจัดกิจกรรมสงเสริมเงินออกจะตองทําอยางตอเนื่อง หากทําเพียงครั้งเดียว 

อาจไมสามารถจูงใจลูกคาใหเขาใจผลิตภัณฑและประโยชนของการออมเงินและไมสามารถกระตุนใหเกิด

การออมเงินได  การประชาสัมพันธชองทางการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ในเบื้องตนลูกคาอาจ

ไมอยากใชบริการ เนื่องจากสวนใหญเปนผูสูงวัยยังใชโปรแกรมไมเปน หรือยังไมไวใจตัวแทนธนาคาร 

และการจัดกิจกรรมสงเสริมเงินออมมีคาใชจายในการดําเนินการ  

           งบประมาณ : ในการจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริมเงินออม มีแผนการจัด 2 ครั้ง ซ่ึงจะใช

งบประมาณ จํานวน  20,000 บาท  
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  แนวทางท่ี 2 จัดโครงการสอนทําบัญชี รายรับ – รายจาย พรอมท้ังวางแผนการออมให     กับ

กลุมลูกคาท่ีมีความประสงคท่ีจะออมเงินเงินแตยังไมสามารถออมได ใหทราบรายได – คาใชจาย ลด

คาใชจายท่ีไมจําเปน เพ่ือใหมีเงินเหลือสําหรับการออม มีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

   ขอดี : ลูกคาทราบรายรับ – รายจายของตนเองและคาใชจายภาพรวมภายในครัวเรือนจะ

ทําใหลูกคาจะสามารถลดคาใชจายท่ีไมจําเปนหรือคาใชจายฟุมเฟอย เพ่ือนํามาเปนเงินออมได สามารถ

ใหคําแนะนําและวางแผนการออมเงินไดไปพรอมกันและยังฝกวินัยทางการเงินใหกับลูกคา   สงผลดีตอ

ลูกคาในระยะยาวท้ังดานการออมเงินและการใชจายเงินกู รวมท้ังสามารถประชาสัมพันธ ชองทางการ

ติดตอธนาคาร และสอนการใชงานระบบ A-Mobile ใหกับลูกคาไปพรอมกัน 

   ขอเสีย : มีคาใชจายในการดําเนินโครงการ และตองจัดหาพนักงานท่ีมีความรูในการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน 

         งบประมาณ : ในการจัดโครงการสอนทําบัญชี รายรับ – รายจายพรอมท้ังวางแผนการออม 

ตองใชงบประมาณคาใชจาย จํานวน 25,000 บาท  

  แนวทางท่ี 3  วางแผนการออมเงินใหกับลูกคารายคน โดยจัดใหพนักงานพัฒนาธุรกิจ วางแผน 

การออมเงินในบัญชีออมทรัพยทวีโชคใหกับลูกคาท่ีมาขอกูเงิน โดยเนนการออมใหมีความเหมาะสมกับ

ลักษณะรายไดของลูกคาทุกรายท่ีมาติดตอท่ีธนาคาร มีขอดี ขอเสีย ดังนี้ 

   ขอดี : ลูกคาทราบวาควรออมเงินในลักษณะใด เชน ออมรายเดือน หรือเก็บสะสมรายป 

และควรจะออมเทาไรท่ีจะเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และยังฝกวินัยในการออมเงินใหกับลูกคา 

      ขอเสีย : ตองจัดพนักงานท่ีมีความรูในการวางแผนทางการเงินใหบริการเฉพาะ ซ่ึงมี

คาใชจายเพ่ิมเปนประจํารายเดือน 

   งบประมาณ : การวางแผนการออมเงินใหกับลูกคารายคน ตองใชงบประมาณจายบุคลกร

เปนรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท รวมเปนงบประมาณรายป 108,000 บาท  

  2.2 เกณฑการพิจารณาทางเลือกการแกไขปญหา ผูคนควาไดกําหนดปจจัยเพ่ือนํามาประกอบ

พิจารณาเลือกแนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากบัญชีออมทรัพยทวีโชค ท่ีมียอดคงเหลือในบัญชีตํ่ากวา 

1,000 บาท สาขาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ีโดยการเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย งบประมาณท่ีใชในแตละ

ทางเลือก และความเห็นของผูบริหาร ธ.ก.ส. สาขาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกําหนดระดับคะแนน

ของแตละปจจัย ดังนี้ 
          ระดับ 5  หมายถึง มากท่ีสุด 

          ระดับ 4  หมายถึง มาก 
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         ระดับ 3  หมายถึง ปานกลาง 

          ระดับ 2  หมายถึง นอย 

         ระดับ 1  หมายถึง นอยท่ีสุด     

 จากการพิจารณาใหคะแนนขอดี ขอเสีย งบประมาณท่ีใช ความเห็นของผูบริหาร ธ.ก.ส. สาขาดาน

ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ของแตละแนวทางเลือกผลการพิจารณาตามตาราง 

ปจจัย 

แนวทางท่ี 1 

จัดกิจกรรมสัปดาหเงิน

ออมเพ่ือประชาสมัพันธ

ผลิตภณัฑเงินฝากออม

ทรัพยทวีโชค และ

ประโยชนของ          

การออมเงิน  

แนวทางท่ี 2 

จัดโครงการสอนทําบัญชี 

รายรับ – รายจายและวาง

แผนการออมใหกับกลุม

ลูกคาท่ีมีความประสงค

ในการออมเงิน 

แนวทางท่ี 3 

จัดใหมีพนักงาน 

วางแผนการออม

เงินในบัญชีออม

ทรัพยทวีโชค

ใหกับลูกคาท่ีมา

ขอกูเงิน 

1. เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย 4 4 4 

2. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 5 5 4 

3. ความเปนไปได และประโยชนตาม

ความเห็นของผูบริหารสาขาดานชาง   

5 5 3 

รวมคะแนน 14 14 11 

 

    2.3 เลือกแนวทางในการแกไขปญหา  

       จากการพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมยอดเงินฝากออมทรัพยทวีโชค         ผู

ศึกษาเลือก 2 แนวทางเพ่ือแกปญหา ไดแก แนวทางท่ี 1 จัดกิจกรรมสัปดาหเงินออมเพ่ือประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวีโชค และประโยชนของการออมเงิน และแนวทางท่ี 2 จัดโครงการสอน

ทําบัญชี รายรับ – รายจายและวางแผนการออมใหกับกลุมลูกคาท่ีมีความประสงค  ในการออมเงิน จาก

การเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย งบประมาณและความคิดเห็นของผูบริหารสาขา   ซ่ึงเปนเจาของขอมูลและ

งบประมาณ โดยท้ัง 2 ทางเลือกมีคะแนนเทากันและมีคะแนนสูงกวาทางเลือกท่ี 3 ผูศึกษาไดหารือ

รวมกับผูบริหารสาขาแลววา หากเลือกเพียง 1 ทางเลือก อาจไมสามารถแกไขปญหาได อีกท้ัง 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ อยูในระดับท่ีผูบริหารสาขาดานชาง สามารถบริหารจัดการได รวมท้ัง

เล็งเห็นประโยชนท่ีจะไดรับท้ังของลูกคาและธนาคาร  
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ขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษา ผูวิจัยพบวา ลูกคาสวนใหญยังมีศักยภาพเพียงพอสําหรับการออมเงิน แตสาเหตุท่ีทํา

ใหลูกคาไมออมเงินกับเงินฝากออมทรัพยทวีโชค เนื่องจาก ลักษณะการออมท่ีไมสอดคลองกับระยะเวลา

ท่ีมาติดตอธนาคารทําใหไมออมเงินประจวบกับลูกคาสวนใหญไมทราบวามีชองทางอ่ืน ในการติดตอกับ

ธนาคารและไมมีความรูดานเทคโนโลยี ไมสามารถใชระบบ Mobile ของธนาคารจึงไมออมเงิน อีกสาเหตุ 

คือ ลูกคา ธ.ก.ส. เริ่มสูงวัยทําใหศักยภาพการทํากินลดลงรายไดจึงไมเพียงพอกับการออม และลูกคาท่ีมี

รายไดแตทําบัญชีครัวเรือนไมเปน จึงไมทราบรายรับ – รายจาย ไมสามารถลดคาใชจายท่ีไมจําเปนเพ่ือ

นําเงินมาออมได ลูกคาบางสวนมีทัศนคติไมดีตอผลตอบแทนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวี

โชค เนื่องจากผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวีโชคเปนผลิตภัณฑเกาลูกคาจึงจําแตจุดดอยวามีอัตรา

ดอกเบี้ยต่ํา แตลืมจุดเดนคือเปนเงินฝากท่ีไดลุนรางวัลทุก 6 เดือนไปพรอมกับการออมเงิน แมไมถูก

รางวัลก็ไดรับตนเงินคืนพรอมดอกเบี้ย ซ่ึงธนาคารควรมีการประชาสัมพันธขอดีของเงินฝากออมทรัพยทวี

โชคชองทางการออมเงินโดยไมตองมาติดตอท่ีสาขา และควรมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงจะชวย

แกปญหาท้ังดานการเดินทางมาติดตอเพ่ือออมเงินและการบริหารรายได – คาใชจายในครัวเรือนของ

ลูกคา ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงควรใชแนวทางในการแกไข 2 แนวทาง ไดแก 1) การจัดกิจกรรม

สัปดาหเงินออม 2) จัดโครงการสอนทําบัญชีรายรับ – รายจาย นอกจากชวยลดปญหาเก่ียวกับการออม

เงินของลูกคา ยังจะสามารถเพ่ิมยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีโชคท่ีมียอดคงเหลือต่ํากวา 

1,000 บาท ใหมีจํานวนบัญชีลดลงได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

       ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร แมไมเก่ียวของโดยตรงกับแนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝาก แตจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบ

ขอเสนอแนะดานการบริการเก่ียวกับการพูดจาท่ีไมไพเราะของพนักงาน ซ่ึงอาจเปนสวนนอยแตเปนสิ่ง

สําคัญท่ีไมควรเกิดข้ึนกับงานบริการ  
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แนวทางแกไขปญหาการบริการลูกคาเงินกูข้ันตอนการตรวจ 
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บทคัดยอ 

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหาการบริการลูกคา

ในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

(ธ.ก.ส.) สาขาเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ท่ีประสบปญหาในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินเพ่ือใชเปน

หลักประกันเงินกูของลูกคาคงคางในแตละปบัญชีเปนจํานวนมาก ติดตอกัน 3 ปบัญชี ทําการศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนเครื่องมือ

กับกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ท้ังหมด 2 สวน คือ พนักงานผูมีหนาท่ีตรวจประเมิน

ราคาท่ีดินโดยตรง จํานวน 9 คน และลูกคาเงินกูท่ีเขารับบริการการตรวจประเมินราคาท่ีดิน 5 คน รวม

ผูใหขอมูลสําคัญท้ังหมด 14 คน ใชวิธีวิจัยภาคสนามในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Research) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญในสวนของผู

ใหบริการ มีการใหขอมูลถึงปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การขาดขอมูลสําคัญท่ีถูกตองนาเชื่อถือในการจัดทํา

เอกสารบันทึกตรวจท่ีดินใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสนอการนําเทคโนโลยีดานขอมูล

สารสนเทศรูปแปลงท่ีดินของกรมท่ีดินมาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือแกไขปญหามากท่ีสุด 

และกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญในสวนผูเขารับการบริการ มีการใหขอมูลถึงปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ 

การตรวจประเมินราคาท่ีดินของ ธ.ก.ส.สาขาเพ็ญ มีความลาชา ไมทันตอความตองการ และเสนอให

ปรับปรุงข้ันตอนใหรวดเร็วข้ึนและใหมีพนักงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาการบริการลูกคาเงินกูในข้ันตอน

การตรวจประเมินราคาท่ีดิน ธ.ก.ส. สาขาเพ็ญ มากท่ีสุด 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: phavine119@gmail.com 
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คําสําคัญ: แนวทางแกไขปญหาการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ธ.ก.ส. การใชเทคโนโลยีในการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดิน, สาเหตุท่ีทําใหการตรวจประเมินราคาท่ีดินลาชา 

 

Abstract 

      The objectives of this study is to study the problems and find Solutions to the 

customer service problems in the land valuation process of the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives (BAAC), Phen branch, Udon Thani Province, which have 

encountering problems in the appraisal of land for use as collateral for loans collateral 

of the customers outstanding in each fiscal year is a lot for 3 consecutive years. 

Qualitative research is conducted by In-depth interview, which is the tool used in this 

study and with a sample group of key informants, providing all 2 important information 

which are 9 employees who directly inspect the land price and the loan customers who 

received the 5 land appraisal services, including all 14 key informants. Field Research and 

Descriptive Research methods were used to gather data and analyze descriptive data. 

There is information to show the most common problems. Lack of important, accurate, 

and reliable information in the preparation of land records documents for speed and 

efficiency and There was the presentation of the important information from the Land 

Department's land plot data technology proposed as a guideline for development to 

improve the problem of loan customer services and a sample of important data providers 

in the service users section There is information to show the most common problems is 

land valuation of BAAC bank,Phen branch has delayed on demand and proposed to 

improve the process to be faster and to have more workers  in order to solve the loan 

customer service problems in the land valuation process of loan customer service of the 

BAAC bank, Phen branch the most.  
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Keywords: Guidelines for solving land valuation problems of the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives (BAAC), Use of technology for land valuation, The cause of 

delayed land valuation. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน

ขององคกรระยะ 5 ป (ปบัญชี 2560-2564)  โดยกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4 เปาประสงค 

และขับเคลื่อนดวย 5 ยุทธศาสตร ซ่ึงหนึ่งในยุทธศาสตรท่ีกําหนด   คือ ยุทธศาสตรพัฒนาการบริการทาง

การเงินครบวงจรและทันสมัย ซ่ึงจะมุงเนนการพัฒนาชองทางใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคาแตละกลุมเปาหมาย โดยนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม พัฒนาผลิตภัณฑและบริการให

ครอบคลุมความตองการลูกคาแตละกลุม ท้ังชองทางดิจิทัลสาขา และเพ่ิมบริการทางการเงินผาน

เครือขายทางการเงิน และใหบริการลูกคาแบบเชิงรุก (Customer Centric)  

จากขอมูลปบัญชี 2561 ท่ีผานมา พบวาในสวนของข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินของ ธ.

ก.ส.สาขาเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีอัตราการคงคางในแตละปบัญชีเปนจํานวนมาก ติดตอกัน 3 ปบัญชี 

โดยภาพรวมข้ันการตรวจประเมินราคาท่ีดิน พนักงานยังใชรูปแบบการใหบริการแบบเดิมท่ียังไมมีการนํา

เทคโลยีเขามาชวยงานอยางถูกตองและเปนแนวทางเดียวกันเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและใหทันตอความ

ตองการของลูกคาเงินกู ในขณะท่ีลูกคาเงินกูมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปบัญชี รวมท้ังการประสบปญหาการ

ขาดทุนของ ธ.ก.ส.สาขาเพ็ญ ในปบัญชี 2561 ประกอบกับมีท่ีดินรอการประเมินราคาคงคางในปบัญชี

จํานวนมากถึง 73 แปลง คิดเปนรอยละ 8.5 ของท่ีดินท่ีลูกคาเสนอขอประเมินราคาท้ังหมด ถึงแมตัวเลข

ในรูปแบบรอยละจะดูนอย แตถาคิดคํานวณและคาดการณเปนรายไดท่ีสูญเสียไปโดยเทียบเคียงกับ

รายไดข้ันต่ําจากมาตรฐานคาธรรมเนียมและดอกเบี้ยสินเชื่อนั้น จะมีรายไดถึง 860,350 บาท และตัวเลข

การขาดทุนอยูท่ี 983,000 บาท ซ่ึงตัวเลขนี้อาจสงผลให   ธ.ก.ส. สาขาเพ็ญ ไมประสบกับปญหาการ

ขาดทุนในปบัญชี 2561 ก็เปนได  เพราะในกระบวนการการจายสินเชื่อข้ันตอนการประเมินราคาท่ีดิน 

ถือเปนข้ันตอนสําคัญท่ีสรางรายไดให ธ.ก.ส.สาขาเพ็ญ มากถึงรอยละ 90 จากรายไดท้ังหมด  ดวยเหตุนี้

ผูศึกษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะคนหาเพ่ือใหทราบถึงสาเหตุของปญหา เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาและ

นําไปสูการพัฒนาการใหบริการใหข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ของ ธ.ก.ส. สาขาเพ็ญ จังหวัด

อุดรธานี ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย เพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ

เพ่ือความยั่งยืนในระยะยาวตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปญหาและสาเหตุท่ีทําใหการตรวจประเมินราคาท่ีดินลาชา ของ ธ.ก.ส. สาขาเพ็ญ     

จ.อุดรธานี 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการแกปญหาและลดการข้ันตอนการปฏิบัติงานในการตรวจประเมินราคาท่ีดิน 

ของ ธ.ก.ส. สาขาเพ็ญ จ.อุดรธานี 

3. เพ่ือแกไขปญหาข้ันตอนการใหบริการตรวจประเมินราคาท่ีดินท่ีลาชา ของ ธ.ก.ส. สาขาเพ็ญ  

จ.อุดรธานี 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการศึกษาเพ่ือมุง

คนหาสภาพปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีเก่ียวของในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน พรอมท้ังการ

กําหนดแนวทางแกไข ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินและสรางความ

พึงพอใจใหลูกคาท่ีเขารับบริการในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินของ ธ.ก.ส.สาขาเพ็ญ จ.อุดรธานี 

ดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการใหบริการ (Service)  

ประภาศิริ เจริญสุข (2556) กลาววา การใหบริการถือเปนการงานหลักขององคกรของรัฐ ซ่ึง

ตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนหรือลูกคาโดยตรง หนวยงานและเจาหนาท่ีผูใหบริการมีหนาท่ีสง

มอบบริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการ และมีการพัฒนาการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

และควรดําเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยการนําวงจรการควบคุม

คุณภาพของ W.Edward Deming  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การพิจารณาและตัดสินใจในการกําหนดข้ันตอนการทํางาน

หรือแนวทางปฏิบัติงานในกระบวนการตางๆไวลวงหนา เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

1.2 ปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนของแผนท่ีวางไว 

1.3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงานหลังจากท่ี

ไดทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และรวบรวมขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 

1.4 ปรับปรุงแกไข (Act) หมายถึง การปรับปรุง หรือดําเนินการแกไขตามผลท่ีไดจากการ

ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล วิเคราะหหาวิธีการท่ีเหมาะสม 
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ดลพร รุงปจฉิม (2556) ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออม

สิน ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน 1.ดาน

ความนาเชื่อถือ คือไดรับบริการตามกําหนดเวลาท่ีธนาคารไดแจงไว 2. ดานการตอบสนอง คือมีจํานวน

พนักงานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 3. ดานความสามารถ คือ พนักงานมีความรูในงานบริการ มีความ

สุภาพออนโยน ยิ้มแยมแจมใส 4. ดานความเชื่อใจไววางใจ คือ พนักงานคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา

เปนสําคัญ 5. ดานการเขาถึงได คือผูรับบริการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของธนาคารได 6. ดานการ

สื่อสาร คือไดรับการประชาสัมพันธของธนาคารผานทางสื่อในดานตางๆ อยางท่ัวถึง 7. ดานความเขาใจ

ลูกคา คือพนักงานสามารถรับรูถึงความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง  

การศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการใหบริการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนํามาใชกับกลุม

ตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือใหทราบถึงขอมูลกระบวนการปฏิบัติงานการบริการ

ลูกคาเงินกูข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน และนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการ

ใหบริการเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนานางานบริการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  

 กชกร เปาสุวรรณ และคณะ, (2556) ความพึงพอใจหมายถึง สิ่งท่ีควรจะเปนไปตามความ 

ตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนความรูสึก

เอนเอียงของจิตใจจากประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับ อาจจะมากหรือนอยก็ได และเปนความรูสึกท่ีมีตอ

สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ แตจะเกิดข้ึนก็เม่ือใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความ

ตองการหรือทําให บรรลุจุดมุงหมายไดก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกท่ีพึงพอใจ แตในทางตรงกัน

ขาม ถาสิ่งนั้นสราง ความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจเกิดข้ึน 

มณีจันทร ชัยศิริธนานนท (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางพัฒนาบริการ ดานการ

แจงยายท่ีอยูของสํานักงานทะเบียนทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวา ปญหา คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการยังไมมี

ความรูความใจท่ีถองแทในระเบียบกฎหมาย ขาดเทคนิคการใหบริการท่ีดี เครื่องมือในการปฏิบัติงานไม

เพียงพอ ในดานของประชาชนผูรับบริการยังขาดความเขาใจในข้ันตอนของการเตรียมเอกสาร แนวทาง

พัฒนา คือ จัดใหมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีในดานระเบียบกฎหมายและการใหบริการ จัดสรร

งบประมาณเพ่ือจัดหาคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงาน พรอมจัดทําคูมือและตัวอยางการแจงยายท่ีอยู

เพ่ือใหบริการประชาชนผูรับบริการ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดศึกษาและพบถึง

ความเชื่อมโยงระหวางแนวคิดและงานวิจัยนี้ สรุปไดวา ความพึงพอใจของผูรับบริการจะเกิดข้ึนตอเม่ือ 
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ไดรับการบริการตามท่ีตนเองคาดหวังหรือเหนือความหวัง การบริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ

บริการท่ีเขาถึงความตองการของผูรับบริการ และตอบสนองความตองการนั้นจนสําเร็จผล การบริการท่ี

ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจไดนั้นมีท้ังการบริการท่ีสัมผัสไดทางกายและสัมผัสไดทางความรูสึก 

ซ่ึงเม่ือท้ังสองสิ่งนี้สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไปในทิศทางเดียวกันไดแลว ความประทับใจ

และความพึงพอใจในการบริการก็จะเกิดข้ึนทันที แตในทางตรงกันขามถาไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาได ความไมพึงพอใจในการบริการก็จะเกิดข้ึนทันทีเชนกัน และจากข้ันตอนการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดิน ของ ธ.ก.ส.สาขาเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีความลาชาและไมไดรับการบริการคงคางเปน

จํานวนมากถึง 73 แปลง และจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ไดนํามาใชเพ่ือเปนขอมูล

เปรียบเทียบในเชิงของทฤษฎีท่ีวา ถาผูใหบริการไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ความไม

พึงพอใจในการบริการก็จะเกิดข้ึนทันที จากทฤษฎีนี้ทําใหสามารถคนหาวิธีการเพ่ือสรางความพึงพอใจให

ลูกคาและตอบสนองความตองการไดอยางสูงสุด 

3. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของระบบฐานขอมูลท่ีดินแหงชาติ โดยกรมท่ีดิน 

 กรมท่ีดินไดพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยและไดพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลท่ีดินและแผนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ใหเปนมาตรฐานสนับสนุนภารกิจของกรม

ท่ีดินและเปนศูนยกลางในการบูรณาการการใชประโยชนท่ีดินและแผนท่ี ระหวางกรมท่ีดินกับสวน

ราชการท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไป ระบบสารสนเทศท่ีดินซ่ึงจะเปนฐานขอมูลท่ีดินแหงชาติ โดย

การจัดทําโฉนดท่ีดินตามพิกัดดาวเทียม นอกจากรูปแปลงท่ีดินตามปกติแลวจะมีผังพ้ืนท่ีดินรายแปลงใน

พ้ืนท่ี วามีลักษณะอยางไร ตั้งอยูท่ีไหน มีขอบเขตท่ีดินชัดเจน พรอมขอมูลประวัติท่ีดินแตละแปลงใน

ระบบดิจิตอลท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันไดทันที ประกอบดวยขอมูลทะเบียนท่ีดิน  ขอมูล

ภาพลักษณเอกสารสิทธิท่ีดิน และขอมูลรูปแปลงท่ีเปนปจจุบันดวยระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพและใช

ประโยชนไดจริง 

ศักดิ์ชัย เอกอินทุมาศ และ รุงรัศมี บุญดาว (2557) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความยั่งยืนในการบริหาร

จัดการระบบท่ีดินของกรมท่ีดิน ผลการศึกษาพบวา 1)รัฐตองนําขอมูลท่ีดินท่ี ถูกตอง สมบูรณ และทัน

สถานการณมาวางแผนกําหนดนโยบายท่ีดินใหเกิดความม่ันคงในการถือครองท่ีดิน สนับสนุนการ

ปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐ ใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ีจํากัดสิทธิการถือ ครองท่ีดินและการบังคับใชการทํา

ประโยชนในท่ีดิน การทําแผนท่ีภาษี การกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน จําแนกกาใชท่ีดิน

และการพัฒนาท่ีดินตลอดจนสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการระบบท่ีดิน การ
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พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดินเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนในการบริหารจัดการระบบท่ีดิน  2) ผลการประเมิน

ความเหมาะสมของกระบวนการการจัดการดานความม่ันคง การถือครอง การประเมินราคาการใชและ

การพัฒนาท่ีดินในการบริหารจัดการระบบท่ีดินอยางยั่งยืนพบวาโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก และการทดลองกระบวนการโดยรวมพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการ

อบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากการศึกษาแนวคิดระบบฐานขอมูลท่ีดินแหงชาติและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนําระบบ

ฐานขอมูลท่ีดินและแผนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชในเรื่องของขอมูลจากรูปแปลงท่ีดิน 

พิกัดดาวเทียม ลักษณะและขอบเขตท่ีดินท่ีถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน โดยประยุกตใชเขารวมกับ

เอกสารบันทึกตรวจท่ีดินในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินของธนาคาร เพ่ือความถูกตองแมนยํา

และความรวดเร็วเพ่ือตอบสนองใหทันตอความตองการลูกคาไดสูงสุด และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินไดดียิ่งข้ึน  

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง 

การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ไดกําหนดประชากรกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีใชในการศึกษา

ในครั้งนี้ จํานวน 14 คน โดยกําหนดตัวผูใหสัมภาษณเปนการเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีหนาท่ี

ตรวจประเมินราคาท่ีดิน ของ ธ.ก.ส. สาขาเพ็ญ โดยตรง และลูกคาเงินกูท่ีเขารับบริการการตรวจประเมิน

ราคาท่ีดิน ประกอบดวย  

1.1. พนักงานพัฒนาธุรกิจและหัวหนาหนวยอําเภอ จํานวน 9 คน 

 1.2. ลูกคาเงินกูท่ีเขารับบริการการตรวจประเมินราคาท่ีดิน 5 คน 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

   วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก  

(In-depth interview) เปนรายบุคคล โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางลักษณะเปนการ

สัมภาษณโดยใชคําถามเหมือนกันทุกคน ซ่ึงเปนการพูดคุย ซักถามระหวางผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 

ซ่ึงคําถามจะเปนคําถามปลายเปดใหอธิบายเพ่ือใหไดคําตอบท่ีเปนจริงและเหตุผลท่ีละเอียดถ่ีถวน ซ่ึงเปน

วิธีการวิจัย (Methodology) ท่ีเปดกวางและยืดหยุนได โดยสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก จากแนวความคิด 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของนํามาสรางแบบสอบถามโดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้      
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       สวนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยพ้ืนฐาน 

       สวนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับขอมูลและกระบวนการปฏิบัติงานการใหบริการลูกคา 

(Service Quality) ในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินตลอดจนความคิดเห็นในการใหบริการ 

       สวนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับขอมูลสภาพปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีเก่ียวของ ตอข้ันตอนการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดิน รวมถึงแนวคิดในการสงมอบการบริการ 

       สวนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหา รวมท้ังแนวทางการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และขอเสนอแนะ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล ในระหวางวันท่ี 20 กันยายน ถึง วันท่ี 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562  มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) 

            3.1. ผูวิจัยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

(Key Informants Interview) 

 3.2. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ โดยใชวิธีการจดบันทึกการสัมภาษณผูใหขอมูล 

สําคัญ (Key Informants) และการบันทึกเสียง 

3.3. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants Interview) แลวนํามา

วิเคราะห พรอมท้ังแยกแยะจับประเด็นอีกท้ังตัดคําพูดบางคําท่ีไมเหมาะสม และไมเก่ียวของกับการวิจัย

ออกไป เพ่ือใหขอมูลนั้นเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

4. การวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเปนการวิเคราะหขอมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Research) ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการตอบแบบสัมภาษณเชิงลึก (interview 

Research) เปนแบบสอบถามปลายเปด และขอมูลทางดานเอกสารตางๆ (Documentary Research) 

จะถูกนํามาวิเคราะหและประมวนผล โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธในดานตางตางๆตามขอเท็จจริงใน

เชิงเหตุผล ซ่ึงการวิเคราะหจะออกมาในลักษณะของการพรรณนาและนําไปสูคําตอบของวัตถุประสงค

การศึกษาเพ่ือสรุปตามหลักวิชาการและชี้ใหเห็นถึง แนวทางการแกปญหาการบริการลูกคาเงินกู ข้ันตอน

การตรวจประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาเพ็ญ จังหวัด

อุดรธานี ไดอยางชัดเจน 
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สรุปผลการวิจัย     

สวนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลปจจัยพ้ืนฐาน 

1.1. สัมภาษณเชิงลึกพนักงานผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจประเมินราคาท่ีดินโดยตรง ดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศชาย ถึงรอยละ 77.78 อายุผูใหสัมภาษณอยูในชวง 35 ถึง 55 ป ถึงรอย

ละ 77.78   รอยละ 66.66 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 55.56 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ในตําแหนงตั้งแต 5 ปข้ึนไป 

1.2. สัมภาษณเชิงลึกลูกคาเงินกูท่ีเขารับบริการการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง ถึงรอยละ 60 อายุผูใหสัมภาษณอยูในชวง 51 ถึง 65 ป ถึงรอยละ 

60 รอยละ 90 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ดานการประกอบอาชีพเปนเกษตรกรถึง รอยละ 100 

และรอยละ 60 มีระยะเวลาการเปนลูกคาเงินกูนับถึงปจจุบัน 5 ถึง10 ปข้ึนไป 

สวนท่ี 2 ผลการศึกษาขอมูลและกระบวนการปฏิบัติงานการใหบริการลูกคา (Service Quality) ใน

ข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินตลอดจนความคิดเห็นในการใหบริการ 

1. สัมภาษณเชิงลึกพนักงานผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจประเมินราคาท่ีดินโดยตรง ดังนี้ 

 1.1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ เรื่องกระบวนการทํางานใน

ข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินท่ีลูกคาไดรับบริการ ดังนี้ รอยละ 66.66 มีความคิดเห็นวาทราบ

จัดลําดับข้ันตอนในการตรวจประเมินราคาท่ีดินเทาท่ีพนักงานแจงใหทราบ คือการใหบริการตามลําดับ

การยื่นเอกสาร นัดตรวจท่ีดิน และนัดจดจํานอง และรอยละ 33.34 มีความคิดเห็นวาใหบริการตามลําดับ

วิธีการของพนักงานเองไมแนนอน  

1.2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญลูกคาเงินกูท่ีเขารับบริการการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดิน เรื่อง ลูกคามีความคิดเห็นวาข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินในปจจุบันนี้ สามารถ

ตอบสนองไดทันตอความตองการของลูกคาไดหรือไม และลูกคามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ดังนี้ 

รอยละ 77.78 มีความคิดเห็นวา ไมพึงพอใจ การปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้ลาชา ไมสามารถตอบสนองได

ทันตอความตองการของลูกคา และรอยละ 22.22 มีความคิดเห็นวา พึงพอใจและสามารถตอบสนองได

ทันตอความตองการของลูกคา เพราะลูกคารูวาตองใชเวลานานจึงยื่นเอกสารไวกอนลวงหนาและใช

วิธีการเขามาติดตอพนักงานอยูเสมอ  

สวนท่ี 2 ขอมูลกระบวนการปฏิบัติงานการใหบริการลูกคาเงินกูข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน    

2. สัมภาษณเชิงลึกลูกคาเงินกูท่ีเขารับบริการการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ดังนี้  
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 2.1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผู ใหขอมูลสํา คัญ เรื่องการจัดลําดับ 

กระบวนการทํางานในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ดังนี้ รอยละ 60 มีความคิดเห็นวาทราบ

จัดลําดับข้ันตอนในการตรวจประเมินราคาท่ีดินเทาท่ีพนักงานแจงใหทราบ คือการใหบริการตามลําดับ

การยื่นเอกสาร นัดตรวจท่ีดิน และนัดจดจํานอง และรอยละ 40 มีความคิดเห็นวาพนักงานใหบริการ

ตามลําดับวิธีการและความเหมาะสมไมแนนอน 

 2.2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ ในวิธีปฏิบัติข้ันตอนการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดินท่ีถือใชในปจจุบันนี้ สามารถตอบสนองไดทันตอความตองการของลูกคาและธุรกิจ

สินเชื่อไดหรือไม อยางไร ดังนี้ รอยละ 60 ลูกคามีความคิดเห็นวาข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินใน

ปจจุบันนี้ สามารถตอบสนองไดทันตอความตองการของลูกคาได และลูกคามีความพึงพอใจ เพราะลูกคา

รูวาตองใชเวลานานจึงยื่นเอกสารไวกอนลวงหนาและใชวิธีการเขามาติดตอพนักงานอยูเสมอ และรอยละ 

40 มีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้ลาชา ไมนาพึงพอใจ ไมสามารถตอบสนองไดทันตอความ

ตองการของลูกคาได  

 2.3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญเรื่องการเคยใชบริการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดินกับธนาคารอ่ืนหรือไม ถาเคยรายละเอียดเปนอยางไรบาง และใหเปรียบเทียบความพึง

พอใจ ดังนี้ พบวา รอยละ 100 ลูกคาไมเคยใชบริการการตรวจประเมินราคาท่ีดินกับธนาคารอ่ืนเลย จึง

ไมสามารถเปรียบเทียบความพึงพอใจได 

สวนท่ี 3 ผลการศึกษาเก่ียวกับขอมูลสภาพปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีเก่ียวของ ตอข้ันตอนการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดิน รวมถึงแนวคิดในการสงมอบการบริการ 

1. สัมภาษณเชิงลึกพนักงานผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจประเมินราคาท่ีดินโดยตรง ดังนี้ 

1.1. ผลการศึกษาคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ ถึงปญหาและปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการทํางานในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ดังนี้ รอยละ 55.56 มีความคิดเห็นวา ไมมี

ขอมูลเก่ียวกับท่ีดินท่ีเปนปจจุบันท่ีเชื่อถือได เพ่ือใชในการจัดทําเอกสารบันทึกตรวจท่ีดิน อีกท้ังขาด

ขอมูลเรื่องสภาพพ้ืนท่ี ท่ีตั้งและระยะทางของท่ีดินเพ่ือใชวางแผนการเดินทางออกตรวจท่ีดิน ทําใหตอง

เสียเวลาในการเดินทาง ขาดฐานขอมูลของท่ีดินเพ่ือไวใชเปรียบเทียบลักษณะกอนการออกตรวจใน

สถานท่ีจริง ทําใหพนักงานขาดความม่ันใจในความถูกตองของท่ีดินในแตละแปลงทําใหตองใชเวลาในการ

สอบถาม ยืนยันขอมูลนานข้ึน สงผลใหการตรวจท่ีดินลาชาตามไปดวย และรอยละ 44.44 มีความคิดเห็น

วา เรื่องภาระงานท่ีมากและไมมีการแบงหนาท่ีงาน ถือเปนอีกปจจัยท่ีสงผลกระทบตอข้ันตอนการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดิน พนักงานพัฒนาธุรกิจ 1 คน ตองทําตั้งแตการประชุมสอบข้ึนทะเบียนลูกคาเงินกู 
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ตรวจประเมินท่ีดิน พิจารณาวิเคราะหเงินกูจัดทําสัญญากู เสนอขายประกัน ออกสงใบแจงหนี้ ติดตามหนี้ 

และแกไขบริหารจัดการหนี้ อีกท้ังงานเรงดวนจากโครงการรัฐตางๆมากมายท่ีเขามาแทรกแผนปฏิบัติงาน

อยูบอยครั้ง ซ่ึงตางก็เปนอุปสรรคในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินมาโดยตลอด 

1.2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญถึงการสงมอบบริการในข้ันตอน

การตรวจประเมินราคาท่ีดินใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร ดังนี้ รอยละ 

55.56 มีความคิดเห็นวา กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญไดใหความคิดเห็นตอเนื่องจากขอสัมภาษณกอน

หนา คือ เม่ือพนักงานขาดขอมูลเก่ียวกับท่ีดินท่ีเปนปจจุบันและเชื่อถือไดนั้น ก็สงผลทําใหการสงมอบ

บริการในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินนี้ลาชา และมีประสิทธิภาพในดานของขอมูลท่ีนาเชื่อถือต่ํา

ตามไปดวย และรอยละ 44.44 มีความคิดเห็นวา กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญไดใหความคิดเห็นตอเนื่อง

จากขอสัมภาษณกอนหนา คือ เรื่องภาระงานท่ีมากและไมมีการแบงหนาท่ีงาน ถือเปนอีกปจจัยท่ีสงผล

กระทบตอข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินอยูมาก เพราะภาระงานท่ีลนมือทําใหการสงมอบบริการ

ข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินลาชาและสงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการต่ําลงตามไปดวย

เชนกัน 

2. ขอมูลสภาพปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีเก่ียวของตอข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน 

สัมภาษณเชิงลึกลูกคาเงินกูท่ีเขารับบริการการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ดังนี้ 

  2.1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญถึงอุปสรรค ปญหาเก่ียวกับ

ข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินหรือไมอยางไร พบวารอยละ 60 มีความคิดเห็นวา เวลานัดหมายการ

เดินทางไปยังท่ีตั้งของท่ีดินลูกคาบางครั้งมีความเขาใจไมตรงกัน ทําใหตองเสียเวลากวาจะถึงท่ีดิน และ

รอยละ 40 มีความคิดเห็นวา พนักงานไมคอยมีเวลาใหกับการตรวจประเมินราคาท่ีดิน เชนมีงานอ่ืนๆ ติด

อบรม ตองเลื่อนนัดออกไป 

2.2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญถึงความคิดเห็นตอการเขารับ

บริการในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร  พบวา

รอยละ 80 มีความคิดเห็นวา การเขารับบริการข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินของพนักงาน ธ.ก.ส. 

สาขาเพ็ญ ยังรูสึกวามีความลาชา และรอยละ 20 มีความคิดเห็นวา การนัดหมายไมมีประสิทธิภาพเพราะ

มักมีการเลื่อนนัดการตรวจท่ีดิน 

สวนท่ี 4 ผลการศึกษาเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหา รวมท้ังแนวทางการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และขอเสนอแนะ 
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1. สัมภาษณเชิงลึกพนักงานผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจประเมินราคาท่ีดินโดยตรง ดังนี้ 1.1. ผล

การศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ ถึงแนวทางแกไข ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินและขอเสนอแนะ ดังนี้ รอยละ 77.78 มีความคิดเห็นวา การนํา

เทคโนโลยีและขอมูลของท่ีดินจากกรมท่ีดินซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีความถูกตองแมนยําและนาเชื่อถือเขามา

ชวยงาน ดวยการทําขอตกลงขอใชขอมูลในงานข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินของ ธ.ก.ส. แบบ

ออฟไลน เนื่องจากท่ีดินบางแปลงอยูในบริเวณท่ีไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ตอาจทําใหไมสามารถใชขอมูล

จากกรมท่ีดินได ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน

ใหทันตอความตองการของลูกคาและใหทันตอการเติบโตทางธุรกิจสินเชื่อของธนาคารตอไป และรอยละ 

22.22 มีความคิดเห็นวา การลดเอกสารในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ใหคงไวเฉพาะสวนท่ี

สําคัญท่ีใชในการประเมินราคาและในสวนท่ีเปนขอความซํ้าซอนใหตัดออกไป และการแบงหนาท่ีความ

รับผิดชอบในข้ันตอนตรวจประเมินราคาท่ีดินใหชัดเจน เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินใหดียิ่งข้ึน 

สัมภาษณเชิงลึกลูกคาเงินกูท่ีเขารับบริการการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ดังนี้ 

1.2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ ถึงแนวทางปรับปรุงการ

ดําเนินงานในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และคิดวา

กระบวนการใดท่ีตองปรับปรุงอยางเรงดวน 3 อันดับแรก พบวารอยละ 40 มีความคิดเห็นวา ธนาคาร

ควรหาวิธีการทําอยางไรก็ไดใหข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินรวดเร็วข้ึนกวานี้ รองลงมารอยละ 40 

ควรมีการเพ่ิมจํานวนพนักงาน และรอยละ 20 มีความคิดเห็นวาในสวนของลูกคาไมจําเปนตองใชพยาน

บุคคลรวมตรวจท่ีดินเพราะโฉนดท่ีดินถือเปนกรรมสิทธิ์ของลูกคาอยูแลวและยังเปนการเสียเวลาหา

พยานบุคคลอีกดวย 

 

สรุปผลการวิจัย 

ปญหาการบริการลูกคาเงินกู  ข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือ

เกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  ปญหาท่ีพบคือพนักงานท่ีรับผิดชอบใน

ข้ันตอนนี้ยังขาดเครื่องมือ ขาดเทคโนโลยีชวยงานในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินเพ่ือใหมีความ

รวดเร็วข้ึน ขาดฐานขอมูลเก่ียวกับท่ีดินท่ีมีความถูกตองชัดเจน เชื่อถือได ขาดขอมูลท่ีจะชวยวางแผนการ

เดินทาง และเอกสารในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินท่ีมีมากเกินความจําเปน อีกท้ังไมมีการแบง

หนาท่ีใหรับผิดชอบในงานแตละอยางใหชัดเจน ทําใหพนักงานพัฒนาธุรกิจตองรับภาระงานท่ีมาก จน
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เปนสาเหตุทําใหการตรวจประเมินราคาท่ีดินไมมีประสิทธิภาพ ลาชาไมทันตอความตองการของลูกคา

และไมทันตอเปาหมายการเติบโตของรายไดและสินเชื่อของธนาคาร  

เสนอแนวทางท่ีเลือกใชในการแกปญหาข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน คือแนวทางท่ี 1 

การนําเทคโนโลยีดานขอมูลสารสนเทศรูปแปลงท่ีดินของกรมท่ีดิน ท่ีเปดใหบุคคลท่ัวไปเขาใชงานได 

นํามาประยุกตใชในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน เนื่องจากขอมูลท่ีเชื่อถือไดจากกรมท่ีดิน ขอมูล

จากรูปแปลงท่ีดิน และขอบเขตท่ีตั้งของแปลงท่ีดิน ขอมูลภาพถายดาวเทียม ตําแหนงสถานท่ีสําคัญ 

เสนทาง และ Street view ซ่ึงจะทําใหทราบตําแหนงท่ีดิน เสนทางการเดินทาง สภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงจะชวยใน

การวางแผนการเดินทาง และการวาดแผนท่ีลงในเอกสารบันทึกการตรวจสอบท่ีดิน ไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ลดเวลาในการจัดทําเอกสาร สงผลใหการสงมอบการบริการ

ทําไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงถือวาเปนประโยชนในการบริหารจัดการงานในข้ันตอนตรวจประเมินราคาท่ีดินได

อยางชัดเจนและเหมาะสมท่ีสุด 

ขอดี  1. สามารถตรวจสอบความถูกตองของท่ีดินในเบื้องตนได  

   2. สามารถทราบถึงขอมูลท่ีตั้งของท่ีดินท่ีถูกตองแมนยําได  

  3. สามารถทราบระยะทาง ทราบเสนทาง ทราบสภาพแวดลอมโดยรอบแปลงท่ีดิน  

   4. สามารถวางแผนการเดินทางไปยังท่ีดินไดอยางถูกตองแมนยํา 

5. เม่ือมีขอมูลในการเดินทางจะชวยลดเวลาในการเดินทางและสามารถนัดหมายเพ่ือออกตรวจ

ท่ีดินในโซนเดียวกันไดจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

6. ชวยลดเวลาและเพ่ิมความถูกตองแมนยําในข้ันตอนการวาดแผนท่ีการเดินทางไปยังต้ังของ

ท่ีดินในบันทึกตรวจท่ีดิน โดยการนําเอาภาพแปลงท่ีดินท่ีไดจากการคนหาในขอมูลสารสนเทศ

รูปแปลงท่ีดินของกรมท่ีดินไปใชแทนการวาดแผนท่ีเอง 

7. สามารถใหบริการลูกคาในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ พรอมรับมือกับความตองการของลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึน และเปาหมายการเติบโตของ

สินเชื่อไดอยางทันทวงที 

 

ขอเสีย 1. ไมสามารถใชงานระบบขอมูลสารสนเทศรูปแปลงท่ีดินของกรมท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีไม มี

สัญญาณอินเตอรเน็ต (Internet) ได 
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2. ธนาคารยังไมมีระเบียบและวิธีปฏิบัติรองรับในการนําขอมูลของกรมท่ีดินมาใชในข้ันตอนการ

ตรวจประเมินราคาท่ีดิน ทําใหไมมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานซ่ึงอาจเกิดความ

เขาใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานได 

 

งบประมาณ  1. คาวิทยากรภายนอกใหความรูเรื่องเทคโนโลยีดานขอมูลสารสนเทศรูปแปลงท่ีดิน       

ของกรมท่ีดิน 1,500 บาท 

  2. คาใชจายในการประชุม 1,000 บาท 

  3. คาใชจายเบ็ดเตล็ด 500 บาท  

   รวมท้ังสิ้น 3,000 บาท 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

1. จํานวนท่ีดินท่ีไมไดรับการตรวจประเมินราคาคงคางในปบัญชีลดลงมากกวารอยละ 80 เม่ือ

เทียบจากปบัญชี 2561 

2. รายไดจากคาธรรมเนียมการตรวจประเมินราคาท่ีดินเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 3 หรือคิดเปนจํานวน

เงิน คือ 2,320,200 บาท เม่ือเทียบกับรายไดจากดอกเบี้ยสินเชื่อและคาธรรมเนียมจากการประเมินท่ีดิน

ท้ังหมดในปบัญชีท่ี 2561 คือ 77,430,000 บาท และจากตัวเลขนี้ คาดการวาจะบรรลุเปาหมายในสวน

รายไดและคาธรรมเนียมจากการประเมินท่ีดิน จํานวน 1,600,000 บาท ในวันท่ี 31 มีนาคม 2562 นี้ได  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  

 1) พนักงานพัฒนาธุรกิจผูรับผิดชอบในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินมีความม่ันใจใน

ปฏิบัติงานและใหบริการลูกคาไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 2) ลูกคาสินเชื่อมีความพึงพอใจและมีความเชื่อม่ันในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินจาก

การไดรับการบริการท่ีรวดเร็วและทันตอความตองการ 

 

อภิปรายผล 

การศึกษานี้เปนการศึกษาแนวทางการแกปญหาการบริการลูกคาเงินกูข้ันตอนการตรวจประเมิน

ราคาท่ีดิน กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงปญหาและสาเหตุท่ีทําใหการตรวจประเมินราคาท่ีดินคงคาง และหาแนว

ทางการแกปญหาเพ่ือใหแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดได จากการศึกษาโดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณเชิงลึก 
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(interview Research) กับกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants Interview) ท้ังหมด 14 คน 

ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินโดยตรง ของ ธ.ก.ส. สาขาเพ็ญ ท้ังหมด 

และลูกคาท่ีเขารับการบริการในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน พบวาในกระบวนการทํางานยังไมมี

ประสิทธิภาพ ไมมีเทคโนโลยีชวยงานท่ีถูกตองเหมาะสมท่ีจะสามารถตอบสนองไดทันตอความตองการ

ของลูกคากลุมเปาหมายได สงผลใหข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินเกิดความลาชา เกิดการคงคาง

ของงานและสงผลตอรายไดของสาขา  ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้พบวามีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ของ 

ธ.ก.ส. ท่ีวาดวยกาพัฒนาการบริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัย ซ่ึงจะมุงเนนการพัฒนาชองทาง

ใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา แตละกลุมเปาหมาย โดยนําเทคโนโลยีมาใชอยาง

เหมาะสม พัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหครอบคลุมความตองการลูกคา การศึกษาครั้งนี้เปนไปตาม

วัตถุประสงคการศึกษาเปนเพราะวาผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวของมาเปนอยาง

ดี 

เม่ือพิจารณาจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญแลว มีความคิดเห็นสวน

ใหญไปทิศทางเดียวกันในแนวทางการแกปญหาการบริการลูกคาเงินกูข้ันตอนการตรวจประเมินราคา

ท่ีดิน ดวยการนําเทคโนโลยีดานขอมูลสารสนเทศรูปแปลงท่ีดินของกรมท่ีดินมาเปนแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงเพ่ือแกไขปญหา ซ่ึงสอดคลองกับมณีจันทร ชัยศิริธนานนท (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาและ

แนวทางพัฒนาบริการ ดานการแจงยายท่ีอยูของสํานักงานทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลคําใหญ อําเภอ

หวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลาวไววา ปญหาดานการแจงยายท่ีอยูของสํานักงานทะเบียนทองถ่ิน

เทศบาลตําบลคําใหญ คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการยังไมมีความรูความใจท่ีถองแทในระเบียบกฎหมาย ขาด

เทคนิคการใหบริการท่ีดี และเครื่องมือในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ ท้ังนี้อาจเปนไปไดวาแนวทางการ

แกไขปญหาการใหบริการข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดิน ธ.ก.ส.เพ็ญ นั้น พนักงานและบุคลากรท่ีมี

หนาท่ีโดยตรงในข้ันตอนนี้ ควรทําการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับงานอยูเสมอ พัฒนาตนเองเพ่ือ

พัฒนาการทํางานใหกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้ เพ่ือนําไปสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางยั่งยืนตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะใหกับธุรกิจ 
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 จากผลการศึกษาท่ีไดแนวทางทางการแกปญหาการบริการลูกคาเงินกูข้ันตอนการตรวจประเมิน

ราคาท่ีดิน โดยเสนอแนวทางการนําเทคโนโลยีดานขอมูลสารสนเทศรูปแปลงท่ีดินของกรมท่ีดินมาเปน

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือแกไขปญหานั้น เห็นควรเสนอแนะ ธ.ก.ส. ดังนี้ 

 1.1. เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานข้ันตอนการตรวจ

ประเมินราคาท่ีดินเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและทันตอความตองการ

ของลูกคา 

 1.2. ใชผลการศึกษานี้ เสนอนํารองให ธ.ก.ส. ทําบันทึกความตกลงรวมมือในการนําขอมูลรูป

แปลงท่ีดินของกรมท่ีดินเขามาใชงานในข้ันตอนการตรวจประเมินราคาท่ีดินใหถูกตองและเหมาะสม และ

ยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางภาครัฐและการรวมมือทํางานท่ีดีตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 2.1. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศรูปแปลงท่ีดินของกรมท่ีดิน เขา

กับระบบงานเอกสารบันทึกตรวจท่ีดินของ ธ.ก.ส. เพ่ือใหสะดวกในการใชงานการจัดทําเอกสารตรวจ

ประเมินราคาท่ีดิน และมีการจัดเก็บเอกสารในระบบงานเพ่ือบันทึกเปนขอมูลการตรวจประเมินราคา

ท่ีดินของลูกคาแตละคนเพ่ืองายในการเรียกใชขอมูลตอไป 

 2.2. ควรมีการศึกษาสาเหตุของปญหา โดยการใชการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขา

ดวยกัน โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางลูกคาเงินกูทุกรายท่ีรอการตรวจประเมินราคาท่ีดินดวย 

เพ่ือใหไดขอมูลครบทุกดานเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

        การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.ศิริรัตน รัตนพิทักษ อาจารยท่ี

ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจ

ในการทําการศึกษาคนควาอิสระ ซ่ึงมีคุณคาเปนเปนประโยชนตอการวิจัยอยางดียิ่ง สงผลใหงานศึกษา

คนควาอิสระมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอขอบพระคุณดวยความเคารพ

เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 

        ผูวิจัยขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.

ก.ส.) สาขาเพ็ญ ท่ีใหความรวมมือในการประสานงานและใหความอนุเคราะหขอมูลสําคัญท่ีนํามาใชใน
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การศึกษาในครั้งนี้ รวมท้ังครอบครัว พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นักศึกษาทุกทาน  ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือ

ในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ 

The guideline for solving corruption problem of XYZ Bank employees 
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บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ สืบเนื่องมาจากธนาคาร 

XYZ ในฐานะเปนสถาบันการเงินไดใหความสําคัญกับปญหาการทุจริต ซ่ึงปญหาการทุจริตนอกจากจะ

สรางความเสียหายทางดานการเงินแลว ยังสงผลเสียหายในดานชื่อเสียงและภาพลักษณ และอาจสงผล

กระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร โดยเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลเอกสาร ประกอบการสัมภาษณเชิงลึกผูตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ ในการตรวจสอบการ

ทุจริต แลวนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของ

ปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ สรุปไดดังนี้ 1) ระบบงานมีชองโหว รวมถึงการกําหนดสิทธิ

การเขาถึงและการทํารายการในระบบงานตาง ๆ ไมสอดคลองกับอํานาจหนาท่ี 2) ระบบการควบคุม

ภายในยังไมรัดกุมเพียงพอ 3) การไมปฏิบัติตาม หรือจงใจฝาฝนระเบียบคําสั่ง 4) พนักงานมุงเนนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดผลงานตามเปาหมายตัวชี้วัดโดยไมคํานึงถึงวิธีการในการดําเนินการ 5) การ

ดําเนินการทางวินัยและการลงโทษมีลักษณะผอนปรน และลาชา 6) วัฒนธรรมองคกรเปนระบบอุปถัมภ 

และ 7) สภาพการเงินสวนบุคคล เชน ความอยากมีอยากได ติดการพนัน และปญหาสุขภาพของบุคคล

ในครอบครัว ซ่ึงผูศึกษาไดนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาโดยการปรับปรุงระบบงานใหเปนระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ กําหนดขอจํากัดใหตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในระเบียบคําสั่งของธนาคาร รวมถึงการ

กําหนดสิทธิการเขาถึงและการทํารายการในระบบงานตาง ๆ ของธนาคารใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ี

ท่ีกําหนดไวในระเบียบคําสั่งของธนาคาร 
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Abstract 

This is a study to develop guideline for solving corruption problem of XYZ 

Bank employees. As a result of XYZ Bank as a financial institution, gave importance to the 

problem of corruption. The problem of corruption, in addition to causing financial damage, 

also resulting in damage to reputation and image may affect the income and capital of the 

bank. Which is a qualitative study according to the collection and analysis of document 

data with in-depth interviews with internal auditors who have experience in investigating 

fraud, and then analyzed to find the cause and to find ways to solve problems. The study 

indicated that the causes of corruption of XYZ Bank employees. This finding can be summarized 

as follows: 1)The system is vulnerable due to the fact that employees have access to 

information that are not in line with their rights and responsibilities. 2) The internal control is 

not strict. It lacks work reviews and operational control systems. 3)  There are intentional 

violation of the rules and regulations. 4)  Staff violate proper methods to achieve the banks 

goals. 5)  Disciplinary actions are delays and too lenient. 6)  Corporate culture is a patronage 

system. Personal relationships lead to neglecting the method of the system. 7)  Personal 

financial problems like gambling and health issues encourage corruption. In which the study 

has presented guidelines for solving corruption of XYZ Bank employees by improving the work 

system to an automated control system, setting limits in accordance with the conditions 

specified in the bank's regulations, and determining access rights and making transactions 

of various banking functions in accordance with the duties and responsibilities stipulated 

in the bank's regulations.  

 

Keywords:  Corruption, Prevention 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคาร XYZ เปนสถาบันการเงิน มีสาขาใหบริการอยูทุกภาคของประเทศประมาณ 1,000 

สาขา พนักงานและลูกจาง รวมท้ังสิ้นประมาณ 20,000 คน โดยมีผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินท่ี

สําคัญ เชน เงินฝาก สินเชื่อ บัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส มี
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แนวทางในการดําเนินงานท่ีจะสรางความสมดุลระหวางความม่ันคงขององคกร สังคม สิ่งแวดลอม และ

ธรรมาภิบาล เพ่ือเปนองคกรแหงความยั่งยืน โดยมุงเนนการบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ ลด

ตนทุน และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงทางการเงิน และความสามารถในการแขงขัน 

มุงเนนพัฒนานวัตกรรมทางการเงินท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยธนาคารมี

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีจะสงเสริมใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจัดการท่ีดี โดยมุงเนนการสรางประโยชนใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย มีความ

สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได และเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของมีบทบาทในการมีสวนรวมเสนอความ

คิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมมือกันดําเนินการ เพ่ือใหการดําเนินงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการตามหลักปฏิบัติสากล 

ปญหาและลักษณะปญหา 

ธนาคาร XYZ ไดใหความสําคัญกับปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคาร เพ่ือใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมุงสรางวัฒนธรรม    การตอตานการ

ทุจริต แตจากขอมูลการกระทําทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ ยอนหลัง 5 ป ต้ังแตป 2557 - 2561 

พบวา ยังไมมีแนวโนมท่ีจะลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป 2559 มีจํานวนการกระทําทุจริตมากท่ีสุดถึง 25 

ครั้ง และลดลงในป 2560 เหลือ 13 ครั้ง แตก็กลับมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอีกเปน 20 ครั้ง ในป 2561  

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา 

ปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ นอกจากจะสรางความเสียหายตอธนาคารทางดาน

การเงินแลว ยังสงผลเสียหายในดานชื่อเสียงและภาพลักษณของธนาคาร ทําใหลูกคา คูคา    ผูกํากับ

ดูแล และผูมีสวนไดเสีย รับรูถึงชื่อเสียงในดานลบหรือขาดความเชื่อม่ันในธนาคาร ซ่ึงอาจสงผลกระทบ

ตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร เนื่องจากสถาบันการเงินถือเปนสถาบันหนึ่งท่ีตองมีความซ่ือตรง 

นาเชื่อถือ และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เพราะเปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของ

ประเทศ เปนสถาบันท่ีตองปฏิบัติงานโดยอาศัยความไววางใจของประชาชน         ซ่ึงจะตองมีความ

นาเชื่อถือ เพราะหากประชาชนไมมีความเชื่อม่ัน ก็จะสงผลกระทบตอความม่ันคงของระบบสถาบัน

การเงินของประเทศได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือใหทราบสาเหตุของปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ 

2. เพ่ือหาแนวทางการปองกันการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาความหมาย องคประกอบ และรูปแบบของการทุจริต ทฤษฎีเก่ียวกับ

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน หลักธรรมาภิบาล แผนผังกางปลา แนวคิดวงจร PDCA และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

ความหมายของการทุจริต 

คําวา “การทุจริต” ไดมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ องคกร และสถาบันวิชาชีพหลายแหง ให

ความหมาย คําจํากัดความ และคํานิยามไว กลาวโดยสรุป “การทุจริต” หมายถึง การกระทําโดยตนเอง 

หรือการรวมมือกับบุคคลอ่ืน โดยวิธีการฉอโกง ยักยอก ปดบัง บิดเบือนขอเท็จจริงหรือโดยวิธีการท่ีผิด

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับขององคกร หรือใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน 

ผลประโยชน หรือบริการอ่ืนใดท่ีมิควรไดของตนเองหรือของผูอ่ืน  

องคประกอบของการกระทําทุจริต  

ผูเชี่ยวชาญอาชญาวิทยา นายเอ็ดวิน โอ ซัทเธอรแลนด (Edwin O. Sutherland) ไดศึกษาวา การ

กระทําการทุจริตจะเกิดข้ึนไดเม่ือมีองคประกอบครบท้ัง 4 ประการ (จันทนา สาขากร และคณะ, การ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, 2557) สรุปไดดังนี้ 

1. มูลเหตุจูงใจ (Motive) โดยแตละบุคคลจะมีมูลเหตุจูงใจท่ีจะผลักดันใหทําการทุจริตแตกตาง

กันไปตามพ้ืนฐานทางดานศีลธรรมของแตละบุคคล ซ่ึงแรงจูงใจท่ีทําใหบุคคลทําการทุจริตมีหลายสาเหตุ 

เชน ความโลภ ความทะเยอะทะยาน ความไมพอใจตอองคกร มีปญหาดานการเงิน หรือมีภาระหนี้สิน 

เปนตน  

2. สิ่งเราหรือดึงดูดใจ (Attraction) เชน ผลประโยชนท่ีตนเองจะไดรับโดยการกระทําท่ีมิชอบดวย

กฎหมาย 

3. โอกาส (Opportunity) หรือชองทางในการทําทุจริต หากองคกรไมมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดีพอ ก็จะเปดโอกาสใหเกิดการทุจริตไดงาย 

4. การปกปด หรือซอนเรน (Concealment) โดยผูกระทําการทุจริตจะตองปกปดความผิดหรือ

การทุจริตไวไมใหผูอ่ืนลวงรู ซ่ึงจะแตกตางจากการขโมย หรือจี้ปลนท่ีเปดเผยความผิดอยางชัดเจน 

 

รูปแบบของการกระทําทุจริต   
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องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ไดกําหนดนิยามและ

รูปแบบของการทุจริตเปน 7 ประเภท (ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560 – 2564) สรุปไดดังนี้ 

1. การทุจริตขนาดใหญ (Grand Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาท่ีหรือผูบริหาร

ระดับสูงของประเทศเพ่ือบิดเบือนนโยบาย หรือการใชอํานาจในทางมิชอบ เพ่ือใหผูนําหรือผูบริหาร

ประเทศไดรับผลประโยชนจากการใชทรพัยากรของชาติ 

2. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เปนการใชอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในทางมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของรัฐระดับกลางและระดับลางตอประชาชนท่ัวไป 

3. การติดสินบน (Bribery) เปนการเสนอ ให หรือสัญญาวาจะใหผลประโยชน ท้ังในรูปของเงิน 

สิ่งของ และสิ่งตอบแทนตางๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

4. การยักยอก (Embezzlement) เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีองคกรของรัฐโดย

นําเงินหรือสิ่งของของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีไมเก่ียวของ 

5. การอุปถัมภ (Patronage) เปนการคัดเลือกบุคคลจากความสัมพันธทางการเมืองหรือ

เครือขาย เพ่ือเขามาทํางานหรือเพ่ือไดรับผลประโยชน โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

6. การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง (Nepotism) เปนการใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือเอ้ือ 

ประโยชนแกผูอ่ืน โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

7. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับ

ประโยชนสวนรวม 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risks) (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) เปนความ

เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาดในการดําเนินการ แบงเปน 3 ลักษณะ สรุปไดดังนี้ 

1. ความผิดพลาดจากการทํางานของพนักงาน (Human Error) เกิดจากขาดความระมัดระวัง หรือ

ขาดความรู ผลของความผิดพลาดอาจสรางความยุงยากในการแกไข ทําใหลูกคาขาดความเชื่อม่ันตอระบบ

การใหบริการ 

2. การทุจริต (Fraud) เกิดจากพนักงานภายในองคกรหรือบุคคลภายนอกเจตนากระทําใหเกิด

ความเสียหาย เชน การใชประโยชนจากอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถลวงรูขอมูลของลูกคาทําการแกไขขอมูล

ในระบบ เปนตน 
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3. เหตุขัดของทางเทคนิค (Technical Failure) เกิดจากอุปกรณหรือระบบขัดของ ไดแก สาย

สื่อสาร คอมพิวเตอร ซอฟทแวร อุปกรณและระบบไฟฟา เปนตน หากปญหารุนแรงอาจทําใหไมสามารถ

ทําธุรกรรมตางๆ ได กอใหเกิดความเสี่ยงลักษณะเปนลูกโซ 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการควบคุมภายใน 

ลักษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีดี (จันทนา สาขากร และคณะ, การควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน, 2557) 

1. มีการจัดแบงสวนงานโดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และไมใหพนักงานคน

หนึ่งคนใดปฏิบัติงานหรือควบคุมงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 

เนื่องจากจะเปดโอกาสใหเกิดการทุจริตได  

2. มีระบบการควบคุมทางบัญชีท่ีดี โดยมีการควบคุมงบประมาณและระบบตนทุนท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหขอมูลทางบัญชีถูกตองสามารถนําไปใชประโยชนได  

3. มีแนวทางปฏิบัติงานท่ีดี โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานแตละตําแหนงไวอยาง

ครบถวนและเปนลายลักษณอักษร มีการกําหนดนโยบาย การมอบหมายหนาท่ี และวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให

การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และลดขอผิดพลาดจากความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 

4. มอบหมายหนาท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติและความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายงานการเลื่อน

ตําแหนง และการฝกอบรมใหเหมาะสมกับความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณของพนักงาน เพ่ือลด

การสูญเปลา และประหยัดคาใชจายและตนทุน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดนําหลักธรรมาภิบาลของ 

OECD มาประยุกตใช ซ่ึงไดใหนิยามวา ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางหนาท่ี และความ

รวมมือกันของคณะกรรมการฝายจัดการและผูมีสวนไดเสีย และยังเปนกรอบโครงสรางแนวทางปฏิบัติ และ

การติดตามการประเมินผลการดําเนินการขององคกรเพ่ือการบรรลุผลตามพันธกิจ (สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. (Code of Governance), 2558) 

โดยไดกําหนดกรอบธรรมาภิบาลสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ประกอบดวย 

1. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ี (Accountability) 

2. ความสํานึกในหนาท่ีอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility) 

3. ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางสุจริตและเทาเทียมกัน รวมถึงการให

โอกาสผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมอยางเปนธรรม (Equitable Treatment and Participation) 
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4. การเปดเผยขอมูลและการดําเนินงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได (Transparency) 

5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit) 

6. การเพ่ิมมูลคาใหแกตลาดทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) โดยการพัฒนา 

ปรับปรุง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

7. การวางกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics) 

ซ่ึงจากการศึกษาความหมาย องคประกอบ และรูปแบบของการทุจริต ทฤษฎีเก่ียวกับการ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน หลักธรรมาภิบาล และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดนํามาประยุกตใชใน

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหทราบถึงเหตุปจจัย และรูปแบบของการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ  

แผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) 

แผนผังกางปลา หรือแผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดง

สาเหตุ (Cause) และผล (Effect) ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ี

เปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) โดยใชเปนเครื่องมือท่ีทําใหเห็นปญหาอยางเปน

ระบบและทราบสาเหตุของสิ่งท่ีเกิดข้ึน และเปนเครื่องมือท่ีสามารถนําไปประยุกตในการวิเคราะหปญหา

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  (ดร.จุฑา เทียนไทย และคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ, 2548) ซ่ึงในการศึกษา

ไดนําแผนผังกางปลามาใชในการวิเคราะหใหทราบถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาการทุจริตของพนักงาน

ธนาคาร XYZ เพ่ือใหสามารถหาแนวทางเลือกท่ีสามารถแกไขท่ีตนเหตุของปญหา 

แนวคิดวงจร PDCA 

วงจร PDCA หรือ “Deming Cycle” เปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับการวางแผนและการ

ดําเนินงานอยางมีระบบ โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใชเปนเครื่องมือสําหรับการ

ปรับปรุงกระบวนการ เม่ือดําเนินงานตามวงจร PDCA ครบรอบวงจร ก็จะเปนแรงผลักดันสําหรับการ

ดําเนินงานในรอบวงจรใหมตอไป และกอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานเดิมใหสูงข้ึน (สุธาสินี โพธิจันทร, 2558) ซ่ึงในการศึกษาไดนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชใน

การแกไขปญหาการกระทําทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ ซ่ึงจะตองดําเนินการอยางเปนระบบและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทันตอรูปแบบของการทุจริตท่ีนับวันจะมีความซับซอนยิ่งข้ึน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

สมคิด เลิศไพฑูรย, ศิรินทรรัตน กาญจนกุญชร, วิไลลักษณ อยูสําราญ, นิรมัย พิศแข, และอัจจิมา 

ฉัตรแกว (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 
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พบวา สาเหตุของการทุจริตเกิดจาก โครงสรางขององคกร ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ระบบอุปถัมภ 

คุณภาพของบุคลากร การตรวจสอบการทุจริตไมมีประสิทธิภาพ กฎเกณฑ และกฎหมายมีชองวาง มีการ

แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน ขาดความโปรงใส และระบบการบริหาร ไมมีประสิทธิภาพ โดยมี

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการทุจริต ไดแก สรางความโปรงใส และการมีสวนรวมของประชาชน 

หามบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีสวนไดเสียกับงานในหนาท่ีของตน 

ศิรินันท วัฒนศิริธรรม, สยาม ธีระบุตร, และศักรินทร นิลรัตน (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ

การทุจริตและปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ปจจัยท่ี

ทําใหเกิดการทุจริต ไดแก ความไมซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนตน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ

หลักเกณฑ ระบบการตรวจสอบภายในไมมีประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชาไมตรวจสอบและควบคุมดูแล การ

ตรวจสอบการทุจริตลาชา ระบบอุปถัมภ ใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชน อิทธิพลของนักการเมือง

หรือผูบริหารทองถ่ิน โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงจิตสํานึก 

ปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารตองกํากับดูแล เสริมสรางองคความรูท่ี

จําเปนตอการไตสวนคดีทุจริต และใหภาคประชาชน   มีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานมากข้ึน 

ดิฐภัทร บวรชัย (2560) ไดศึกษารูปแบบการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

ตํารวจ พบวา สาเหตุเกิดจากทัศนะคติเก่ียวกับการตอบแทนผูมีพระคุณ การยอมรับวาการทุจริตเปน

เรื่องปกติ ไมมีความซ่ือสัตย เห็นแกประโยชนสวนตน ไมมีการลงโทษอยางจริงจัง การบังคับใชกฎหมาย

ลาชาและมีชองโหว อิทธิพลของผูมีอํานาจและการแทรกแซงทางการเมือง ผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ี

ไมดี สภาพการทํางานเอ้ือตอการทุจริต โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ สรางจิตสํานึก โดยผูบังคับบัญชาตอง

เปนแบบอยางท่ีดีและดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด จัดสรรเครื่องมือ และอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหเพียงพอ เพ่ิมสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับบทลงโทษกับผู

ติดสินบน สรางจิตสํานึกใหประชาชนไมติดสินบน นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน และให

มีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา การทุจริตเปนปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนกับหลายๆ องคกร

ของประเทศ สาเหตุเกิดจากแนวความคิด ทัศนคติ ความไมซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนตน และ

การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑอยางเครงครัดของพนักงานในองคกรขาดการกํากับ 

ควบคุมดูแลจากผูบังคับบัญชา ระบบอุปถัมภ และการแทรกแซงจากผูมีอํานาจและการเมือง โครงสราง

ขององคกร กฎหมาย กฎระเบียบ อํานาจอนุมัติตางๆ มีชองวาง การตรวจสอบการทุจริตของหนวยงาน

ตรวจสอบไมมีประสิทธิภาพ และไมมีบทลงโทษอยางจริงจัง  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเอกสาร ประกอบ

กับการสัมภาษณเชิงลึกผูตรวจสอบภายในของธนาคาร XYZ ท่ีมีประสบการณ และมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การตรวจสอบการทุจริต แลวจึงนํามาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เพ่ือหาแนวทางเลือกในการแกไขปญหา

การทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ ดังนี้ 

วิธีการเก็บขอมูล (Data Collection) 

1. ผูศึกษาทําการศึกษาตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ หนังสือตํารา 

บทความ รายงานการวิจัย เอกสารเผยแพรของภาครัฐและเอกชน รวมท้ังระเบียบ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ

ของธนาคาร XYZ ท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 

2. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลการกระทําการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ ชวงป 2557 – 2561 ท่ี

คณะกรรมการชี้มูลความผิดของธนาคาร XYZ มีมติชี้มูลความผิด 

3. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลการกระทําทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ จากรายงานผลการ

ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการชี้มูลความผิด ชวงป 2557 – 2561  

4. ผูศึกษาไปสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) ผูตรวจสอบภายในของธนาคาร XYZ ท่ีมี

ประสบการณในการตรวจสอบการทุจริต ระหวางวันท่ี 20 – 30 สิงหาคม 2562 โดยใชวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และกําหนดขนาดตัวอยางโดยพิจารณาจากการกระจายของขอมูล ซ่ึงมีผู

ตรวจสอบภายในท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริต จํานวนท้ังสิ้น 8 คน แบงเปน 4 ระดับ 

โดยเลือกตัวแทนจากทุกระดับตําแหนง ระดับละ 1 คน รวมผูใหสัมภาษณจํานวน 4 คน และเนื่องจาก

การสัมภาษณเก่ียวของกับประเด็นกรณีการทุจริตหรือท่ีสอไปในทางทุจริตท่ีเกิดข้ึนจริง จึงไมเปดเผยชื่อ

ผูใหสัมภาษณ 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

1. การสํารวจเอกสาร (Documentary Research)  

1.1 ศึกษาจากตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ หนังสือตํารา บทความ 

รายงานการวิจัย เอกสารเผยแพรของภาครัฐและเอกชน รวมท้ังระเบียบ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติของธนาคาร 

XYZ ท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 

1.2 ขอมูลการกระทําการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ ชวงป 2557 – 2561 ท่ีคณะกรรมการ

ชี้มูลความผิดมีมติข้ีมูลความผิด เพ่ือศึกษาขอเท็จจริง ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการ  ในการกระทําทุจริต 
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1.3 ขอมูลรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการ ชี้มูล

ความผิดของธนาคาร XYZ ชวงป 2557 – 2561 เพ่ือศึกษาขอเท็จจริงในการกระทําทุจริต และจุดออน

ของการควบคุมภายใน 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) โดยการสัมภาษณผูตรวจสอบภายในของ

ธนาคาร XYZ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริต เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีเปนประโยชนใน

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา และแนวทางการปองกันการทุจริต  

3. กรณีศึกษาการทุจริตท่ีกระทําโดยพนักงานธนาคาร XYZ โดยคัดเลือกจากรายงานผลการ

ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในท่ีตรวจสอบพบการทุจริต ชวงป 2557 – 2561 เพ่ือประกอบการศึกษาแนว

ทางการแกไขปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ และใหสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาได

ชัดเจนยิ่งข้ึน 

การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากขอมูลการกระทําการทุจริตของ

พนักงานธนาคาร XYZ ชวงป 2557 – 2561 ท่ีคณะกรรมการชี้มูลความผิดมีมติชี้มูลความผิด ขอมูล

รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการชี้มูลความผิดของธนาคาร XYZ 

ชวงป 2557 – 2561 และขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ

ในการตรวจสอบการทุจริต และนํามาวิเคราะหเนื้อหา และปจจัยเชิงสาเหตุท่ีทําใหเกิดการทุจริต เพ่ือให

ไดมาซ่ึงรูปแบบการทุจริต ขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณการทุจริต กระบวนการทุจริต สาเหตุของการทุจริต 

ตลอดจนความเสี่ยงและจุดออนของการควบคุมภายในท่ีกอใหเกิดการทุจริต และใชแผนผังกางปลาในการ

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เพ่ือหาแนวทางการปองกันการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาขอมูลการทําทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ ในชวงป 

2557 – 2561 และขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกผูตรวจสอบภายใน สรุปไดดังนี้ 

1. รูปแบบในการกระทําทุจริต แบงไดเปน 7 รูปแบบ ไดแก การยักยอกทรัพย มีสัดสวนมาก

ท่ีสุดรอยละ 47 รองลงมาคือ การปลอมแปลงลายมือชื่อ คิดเปนสัดสวนรอยละ 23 การปลอมแปลงเอกสาร

การกูเงิน คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 การปลอมแปลงเอกสารเบิกคาใชจาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 การเรียก

รับเงิน ลูกหนี้จัดตั้ง และการแกไขขอมูลในระบบงาน มีสัดสวนเทากันรอยละ 2 
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2. มูลคาความเสียหายจากการกระทําทุจริตในแตรูปแบบ พบวา การปลอมแปลงเอกสารการกู

เงิน มีมูลคาความเสียหายมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 รองลงมาคือ การยักยอกทรัพย คิดเปน

สัดสวนรอยละ 23 การปลอมแปลงลายมือชื่อ คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 ลูกหนี้จัดตั้ง คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 13 การปลอมแปลงเอกสารเบิกคาใชจาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 การเรียกรับเงิน และการแกไข

ขอมูลในระบบงาน คิดเปนสัดสวนเทากันคือ รอยละ 0.5  

3. จํานวนการกระทําการทุจริตในแตละตําแหนงงาน พบวา ตําแหนงพนักงาน มีจํานวน การ

กระทําการทุจริตมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 56 รองลงมาคือ ตําแหนงลูกจาง คิดเปนสัดสวนรอยละ 

25 ตําแหนงผูจัดการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 ตําแหนงผูชวยผูจัดการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 8 และ

ตําแหนงท่ีสูงกวาผูจัดการข้ึนไป คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 

4. ตําแหนงท่ีกระทําการทุจริตโดยมีมูลคาความเสียหายมากท่ีสุด ไดแก ตําแหนงพนักงาน คิด

เปนสัดสวนรอยละ 40 รองลงมาคือ ตําแหนงผูจัดการสาขา คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ตําแหนงลูกจาง 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 23 ตําแหนงผูชวยผูจัดการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 และตําแหนงท่ี สูงกวา

ผูจัดการข้ึนไป คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 

5. สาเหตุของปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ ไดดังนี้ 1) ระบบงานมีชองโหว 

รวมถึงการกําหนดสิทธิการเขาถึงและการทํารายการในระบบงานตาง ๆ ไมสอดคลองกับอํานาจหนาท่ี ท่ี

กําหนดไวในระเบียบคําสั่งของธนาคาร 2) ระบบการควบคุมภายในยังไมรัดกุมเพียงพอ ขาดการสอบทานงานหรือ

การควบคุมการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 3) การไมปฏิบัติตาม หรือจงใจฝาฝนระเบียบคําสั่ง 4) 

พนักงานมุงเนนการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดผลงานตามเปาหมายตัวชี้วัดโดยไมคํานึงถึงวิธีการในการ

ดําเนินการ 5) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษพนักงานมีลักษณะผอนปรน และลาชา 6) 

วัฒนธรรมองคกรเปนระบบอุปถัมภ อาศัยความสัมพันธสวนตัวทําใหเกิดการไวเนื้อเชื่อใจปลอยปละ

ละเลย และ 7) สภาพการเงินสวนบุคคล เชน ความอยากมีอยากได ติดการพนัน และปญหาสุขภาพของ

บุคคลในครอบครัว  โดยใชแผนผังกางปลาวิเคราะหสาเหตุของปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร 

XYZ  รายละเอียดดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แผนผังกางปลาเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาการทุจริตของพนักงาน 

 
 

6. แนวทางการปองกันการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ พบวา มีแนวทางเลือกในการแกไข

ปญหา 3 แนวทาง ดังนี้  

แนวทางเลือกท่ี 1  

ปรับปรุงระบบงานใหเปนระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automated Control) โดยการกําหนดขอจํากัด

ใหตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในระเบียบคําสั่งของธนาคาร ท้ังระบบงานเงินฝากและสินเชื่อ รวมถึงการ

กําหนดสิทธิการเขาถึงและการทํารายการในระบบงานตาง ๆ ของธนาคารใหสอดคลอง กับอํานาจหนาท่ี

ท่ีกําหนดไวในระเบียบคําสั่งของธนาคาร โดยมีขอดี ไดแก 1) เปนการแกไขปญหาเชิงปองกัน 

(Preventive Controls) เพ่ือปองกันไมใหเกิดชองทางในการกระทําการทุจริตได         2) ชวยใหมี

ระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ไดผลเร็วและสามารถลดตนทุนในการสรางระบบการควบคุม

ภายใน และ 3) มีความแมนยําในการควบคุมการปฏิบัติงาน ลดขอคลาดเคลื่อนจากการใหพนักงานเปนผู

ตรวจสอบและควบคุม แตมีขอเสีย คือ ผลิตภัณฑของธนาคาร XYZ         มีจํานวนมาก และมีความ

ซับซอน หนวยงานเจาของผลิตภัณฑจะตองเปนผูรวบรวมขอมูลเพ่ือให ฝายงานท่ีมีหนาท่ีพัฒนาระบบ

เปนผูดําเนินการ 

แนวทางเลือกท่ี 2 

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษพนักงานใหรวดเร็วและรัดกุม               

มีการกําหนดมาตรฐานระยะเวลาในการดําเนินการทางวินัย และกําหนดมาตรฐานการพิจารณาโทษและ

บทลงโทษเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาและการลงโทษผูกระทําความผิดเปนไปอยางรวดเร็ว เห็นผล 

และเปนท่ีประจักษตอพนักงาน โดยมีขอดี คือ เปนการแกไขปญหาเชิงปองกันและปราบปราม เพ่ือให
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พนักงานมีความเกรงกลัวตอบทลงโทษและไมกลากระทําการทุจริต แตมีขอเสีย ไดแก 1) การดําเนินการ

ตองอยูภายใตหลักเกณฑ กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอตกลงสภาพการจาง 2)

 มีขอจํากัดดานจํานวนและความรูความสามารถของบุคลากรท่ีทําหนาท่ี       ในการสอบสวน ซ่ึง

ตองใชความรู และความชํานาญเฉพาะดาน และ 3) ใชระยะเวลานานในการแกไขปญหา 

แนวทางเลือกท่ี 3  

สงเสริมใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือใหมีระบบการตรวจสอบและถวงดุล (Check 

and Balance) ท่ีเพียงพอ รวมถึงระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สรางจิตสํานึกท่ีดี ความ

ซ่ือสัตย สุจริต และไมคดโกง โดยมีขอดี คือ เปนแนวทางการแกไขปญหาแบบยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

แตมีขอเสีย ไดแก 1) ใชระยะเวลานานในการดําเนินการ 2) ตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับในองคกร และ 3) ใชงบประมาณสูงเนื่องจากตองดําเนินการเปนระยะเวลานานและ

ตอเนื่อง 

จากการศึกษา พบวา เกณฑในการพิจาณาแนวทางเลือกประกอบดวย 4 เกณฑ ไดแก  1) 

สามารถปองกันการทุจริตโดยลดโอกาสในการทําทุจริต น้ําหนักรอยละ 40 2) ระยะเวลาในการดําเนินการ 

น้ําหนักรอยละ 20 3) งบประมาณท่ีใช น้ําหนักรอยละ 30 และ 4) ความสามารถของบุคลากรใน การ

ดําเนินการ น้ําหนักรอยละ 10 โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 1 – 5 โดยคาคะแนนถวงน้ําหนักของ

แนวทางเลือกท่ี 1 เทากับ 3.5 แนวทางเลือกท่ี 2 เทากับ 3.2 และแนวทางเลือกท่ี 3 เทากับ 2.6 สรุปได

วาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกไขปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ คือแนวทาง

เลือกท่ี 1 ซ่ึงมีคาคะแนนถวงน้ําหนักมากท่ีสุด รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการตัดสนิใจเลือกทางเลือกในการแกไขปญหา 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา ผูศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการศึกษา ไดดังนี้ 

1. เพ่ือใหทราบสาเหตุของปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ พบวา สาเหตุของปญหา

แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก 1) ดานระบบงาน สาเหตุเกิดจากระบบงานมีชองโหว รวมถึงการกําหนดสิทธิการ

เขาถึงและการทํารายการในระบบงานตาง ๆ ไมสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว      ในระเบียบ

คําสั่งของธนาคาร 2) ดานระบบการควบคุมภายใน สาเหตุเกิดจากระบบการควบคุมภายในยังไมรัดกุม

เพียงพอ ขาดการสอบทานงานหรือการควบคุมการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา            3) ดาน

ระเบียบคําสั่ง สาเหตุเกิดจากการไมปฏิบัติตาม หรือจงใจฝาฝนระเบียบคําสั่ง 4) ดานตัวชี้วัด (KPIs) 

สาเหตุเกิดจากพนักงานมุงเนนการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดผลงานตามเปาหมายตัวชี้วัดโดยไมคํานึงถึงวิธีการ

ในการดําเนินการ 5) ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ สาเหตุเกิดจากกระบวนการสอบสวน

และลงโทษพนักงานมีลักษณะผอนปรน และลาชา 6) ดานวัฒนธรรมองคกร สาเหตุเกิดจากวัฒนธรรม

องคกรเปนระบบอุปถัมภ อาศัยความสัมพันธสวนตัวทําใหเกิดการไวเนื้อเชื่อใจ ปลอยปละละเลย และ 7) 

ดานสภาพการเงินสวนบุคคล สาเหตุเกิดจากปญหาดานการเงินของพนักงาน เชน ความอยากมีอยากได 

ติดการพนัน และปญหาสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 

โดยผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีองคประกอบของการกระทําทุจริตของ นาย

เอ็ดวิน โอ ซัทเธอรแลนด (Edwin O. Sutherland) ท่ีวาการกระทําการทุจริตจะเกิดข้ึนได เ ม่ือมี

องคประกอบครบท้ัง 4 ประการ ไดแก 1) มูลเหตุจูงใจ (Motive) 2) สิ่งเราหรือดึงดูดใจ (Attraction) 3) 

โอกาส (Opportunity) และ 4) การปกปด หรือซอนเรน (Concealment)  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของสมคิด เลิศไพฑูรย, ศิรินทรรัตน กาญจนกุญชร, วิไลลักษณ อยูสําราญ, นิรมัย พิศแข, และ

อัจจิมา ฉัตรแกว (2555) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พบวา สาเหตุของการทุจริตเกิดจาก โครงสรางขององคกร ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ระบบ

อุปถัมภ คุณภาพของบุคลากร การตรวจสอบการทุจริตไมมีประสิทธิภาพ กฎเกณฑ และกฎหมายมี

ชองวาง มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน ขาดความโปรงใส และระบบการบริหารไมมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของศิรินันท วัฒนศิริธรรม, สยาม ธีระบุตร, และศักรินทร นิลรัตน 

(2561) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการทุจริตและปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ปจจัยท่ีทําใหเกิดการทุจริต ไดแก ความไมซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน

สวนตน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ระบบการตรวจสอบภายในไมมีประสิทธิภาพ 

ผูบังคับบัญชาไมตรวจสอบและควบคุมดูแล การตรวจสอบการทุจริตลาชา ระบบอุปถัมภ ใชอํานาจหนาท่ี



 

963 

 

แสวงหาผลประโยชน อิทธิพลของนักการเมืองหรือผูบริหารทองถ่ิน และสอดคลองกับงานวิจัยของดิฐ

ภัทร บวรชัย (2560) ซ่ึงไดศึกษารูปแบบการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตํารวจ 

พบวา สาเหตุเกิดจากทัศนะคติเก่ียวกับการตอบแทนผูมีพระคุณ การยอมรับวาการทุจริตเปนเรื่องปกติ 

ไมมีความซ่ือสัตย เห็นแกประโยชนสวนตน ไมมีการลงโทษอยางจริงจัง การบังคับใชกฎหมายลาชาและมี

ชองโหว อิทธิพลของผูมีอํานาจและการแทรกแซงทางการเมือง ผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีไมดี สภาพการ

ทํางานเอ้ือตอการทุจริต 

2. เพ่ือหาแนวทางการปองกันการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ พบวา การปรับปรุง

ระบบงานใหเปนระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automated Control) กําหนดขอจํากัดใหตรงตามเง่ือนไข ท่ี

กําหนดไวในระเบียบคําสั่งของธนาคาร รวมถึงการกําหนดสิทธิการเขาถึงและการทํารายการในระบบงาน

ตาง ๆ ของธนาคารใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในระเบียบคําสั่งของธนาคาร เปนแนวทาง

เลือกท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการแกไขปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ ซ่ึงผลการศึกษามีความ

สอดคลองและเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีการควบคุมภายใน (จันทนา สาขากร และคณะ, การควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน, 2557) ซ่ึงระบุวาลักษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีดี จะตองมีการ

จัดแบงสวนงานโดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และไมใหพนักงานคนหนึ่งคนใด

ปฏิบัติงานหรือควบคุมงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ เนื่องจากจะ

เปดโอกาสใหเกิดการทุจริตได หรือหากเกิดขอผิดพลาดจะทําใหไมมีผูใดทราบและแกไขไดทันเวลา โดยมี

การควบคุมงบประมาณและระบบตนทุนท่ีเหมาะสม มีแนวทางปฏิบัติงานท่ีดี โดยกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของพนักงานแตละตําแหนง มีการกําหนดนโยบาย การมอบหมายหนาท่ี และวิธีปฏิบัติงาน

เพ่ือใหการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และลดขอผิดพลาดจากความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน ซ่ึงแนวทาง

ดังกลาวเปนการแกไขปญหาเชิงปองกัน (Preventive Controls) ทําใหลดโอกาสในการกระทําการทุจริต 

สรางระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและแมนยํา สามารถลดตนทุนในการสรางระบบการ

ควบคุมภายใน ซ่ึงใชระยะเวลาในการดําเนินการ และงบประมาณนอยกวา รวมถึงเห็นผลรวดเร็วกวา

ทางเลือกอ่ืน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ พบวา    การ

ปรับปรุงระบบงานใหเปนระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automated Control) เปนแนวทางเลือกท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสุดในการแกไขปญหา นั้น ผูศึกษาเห็นวา สามารถนําผลการศึกษาไปใช โดยนําแนวคิดวงจร PDCA 
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หรือ “Deming Cycle” มาประยุกตใชในการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือใหมีการวางแผน และการดําเนินงาน

อยางเปนระบบ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และทันตอรูปแบบการทุจริตท่ีนับวันจะมีความซับซอน

ยิ่งข้ึน และควรมีการประเมินและทบทวนแผนเปนระยะ วาแผนดังกลาวสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน

การแกไขปญหาการทุจริตหรือไม หากผลท่ีเกิดข้ึนไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ควรดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดรวบรวมไวอีกครั้ง โดยพิจารณาหาทางเลือกใหมท่ีมีความเปนไปไดในการแกไขปญหา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี 

บานชื่นวิจิตร อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไข

เนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ 

 ขอขอบคุณ ผูบังคับบัญชาท่ีสนับสนุนและสงเสริมในการศึกษาครั้งนี้ ตลอดจนผูบริหาร และ

เพ่ือนรวมงาน ท่ีไดใหขอมูลและใหความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และขอขอบคุณอาจารย   ทุก

ทานท่ีไดใหความรูในการนํามาประยุกตใชในการศึกษาคนควาอิสระ และเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระ

ตลอดมา 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมยอดการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคารออมสิน

เชียงใหม เขตลําพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการ

ของธนาคารออมสินเชียงใหม เขตลําพูน เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมตัวอยางคือ ผูจัดการ

ธนาคารออมสินสาขาท่ีอยูภายใตการดูแลของธนาคารออมสิน เขตลําพูน จํานวน 10 คน และลูกคาธนาคาร

ออมสิน จํานวน 10 คน  ผลการศึกษา พบวา ปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคาร

ออมสินเชียงใหม เขตลําพูน ไมไดตามเปาท่ีกําหนด ปญหาดานพนักงานและการบริการ ปญหาดาน

ผลิตภัณฑ ปญหาดานการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ปญหาดานการทําธุรกรรมทางการเงินทาง

อินเตอรเน็ท และปญหาดานการกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียม มีแนวทางการแหปญหา คือ (1) การเพ่ิม

จํานวนพนักงานและปรับปรุงการบริการ โดยการเพ่ิมจํานวนพนักงานใหเหมะสมกับจํานวนลูกคาท่ีมาใช

บริการ รวมกับการรักษามาตรฐานในการบริการในดานตาง ๆ ใหคงท่ีและเหนือกวาคูแขงขัน (2) การสราง

ความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยทําการศึกษาถึงสภาพพ้ืนท่ีและกําหนดเง่ือนไขของแตละผลิตภัณฑให

สอดคลองกับความตองการของลูกคามากข้ึน  อีกท้ังควรมีการเพ่ิมจํานวนตูท่ีสามารถทําธุรกรรมพ้ืนฐานมา

ชวยเพ่ิมชองทางการบริการเพ่ือจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมมากข้ึน และ (3) การปรับอัตราคาธรรมเนียม

ใหเหมาะสม ธนาคารออมสินตองมีการทบทวนการตั้งอัตราคาธรรมเนียมวามีอัตราท่ีสูงกวาธนาคารอ่ืน

หรือไม และทําการปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมซ่ึงอาจจะปรับอัตราคาธรรมเนียมใหเทากับ ธนาคาร

คูแขง หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยการลดอัตราคาธรรมเนียมใหกับลูกคาประจํา 
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2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: anuchat_cha@utcc.ac.th 
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คําสําคัญ: การเพ่ิมยอด/คาธรรมเนียมและคาบริการ/ธนาคารออมสิน 

 

Abstract  

 This qualitative study goal is to explore problems and solutions of fee and 

service charges collection of GSB Chiang Mai branch, Lamphun Region. The population 

consisted of 10 persons of branches managers who are under GSB Lamphun regional 

office and 10 persons of customers. 

 The study’s results stated many problems were found – failed at achieving target 

on fee and service charges collection, bank employees and services, products, fee setting 

and adjusting, online financial transactions, and targeting on fee collection. After named 

problems which can leads to the possible solutions; (1) it’s essential to increases the 

number of employees to improve productivity and services when customers are given 

more time and attention together with maintaining the high standard of services and 

makes a platform to stay ahead of the competitors; (2) differentiating the product and 

uses those differences to drive customer choice also increases the ATMs machinery for 

basic transactions and collect more fee charges of services; and (3) adjusts the 

appropriate fee charge rate by identify the rate that need to compete with competitors 

or offers the lower transaction fee for loyalty customer.             

 

Keywords: Increasing / Fee charges and service charges collection /Government Savings 

Bank (GSB)  

 

บทนํา 

ปจจุบันปจจุบันผลประกอบการของธนาคารลดลงเนื่องจากธนาคารไดรับผลกระทบจาก

สภาพแวดลอม ดานกระแสโลกออนไลนเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน สรางการ

เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคในการทําธุรกรรมทางการเงิน สงผลใหเกิดรูปแบบ

การใหบริการทางการเงินตางๆ ท่ีอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะการทําธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมท่ี

สามารถทําธุรกรรมการเงินไดทุกท่ีทุกเวลา รวดเร็ว  สะดวกสบาย ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน 
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โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต (ธนาคารออมสิน, 2560) สงผลใหการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมจากการใช

บริการของลูกคาธนาคารออมสินลดลง ซ่ึงธนาคารออมสินเชียงใหม เขตลําพูน มีธนาคารออมสินสาขาท่ี

ตองดูแลท้ังหมด 11  สาขา  ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน และจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงจากการดําเนินงานท่ีผาน

มาพบวา ธนาคารออมสินเชียงใหม เขตลําพูน  ประสบปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการ ต่ํา

กวาเปาหมายท่ีกําหนด ติดตอกัน 3 ป คือ ป 2559 – 2562 และในป 2562 ยังมีแนวโนมท่ีจะจัดเก็บ

คาธรรมเนียมและคาบริการ ไมถึงเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคารออมสินใน

ภาพรวม เพราะรายไดจากการบริหารกิจการของธุรกิจของธนาคารนั้นมีความสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนิน

ธุรกิจประสบผลสําเร็จ สามารถดํารงอยูได ซ่ึงรายไดคาธรรมเนียมเปนสวนหนึ่งในรายไดรวมของธนาคาร

ออมสิน จะมีสัดสวนประมาณ 7.93%   ซ่ึงรายไดจากคาธรรมเนียมเหลานี้ ข้ึนอยูกับจํานวนลูกคาท่ีเขา

มารับบริการของธนาคารออมสินและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑออมสินจากธนาคารออมสินสาขา แสดงให

เห็นวาในการสรางแนวทางการเพ่ิมยอดการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาบริการของธนาคารออมสินเชียงใหม 

เขตลําพูน ตองคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ บริการ  ความพึงพอใจในการบริการของธนาคาร

ออมสินสาขาเปนหลัก ดังนั้น ในการศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการ

ของธนาคารออมสินเชียงใหม เขตลําพูน ผูวิจัยจึงมุงศึกษาหาสาเหตุของปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียม

และการหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว  

  

วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคารออมสินเชียงใหม เขต

ลําพูน 

  2. เพ่ือหาแนวทางในการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคารออมสินเชียงใหม เขต

ลําพูน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจของลูกคา เปน ความรูสึกของลูกคาท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหวาง

ผลประโยชนจาก ผลิตภัณฑกับการคาดหวังของลูกคา ดังนั้นระดับความพอใจของลูกคาจะพิจารณาจาก

ความแตกตางระหวางผลประโยชนจากผลิตภัณฑและความคาดหวังของลูกคา เกิดจากประสบการณและ

ความรูในอดีตของลูกคา ซ่ึงมีท้ังความรูสึกพึงพอใจและผิดหวัง นั้นคือการปฏิบัติงานไมถึงความคาดหมาย 
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ลูกคาก็จะไมพอใจ แตถาการปฏิบัติงานสูงเกินกวาความคาดหมาย ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจมากข้ึน

ตามไปดวย ความคาดหมายของลูกคาไดรับอิทธิพลมาจากประสบการณในการซ้ือจากเพ่ือน คําแนะนํา

ของนักการตลาดและสถาบันตางๆตลอดจนขาวสารและสัญญาจากคูแขง การสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคานั้นควรมุงเนนไปท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูง เพราะถาเพียงแตพอใจแลวลูกคาอาจจะ

เปลี่ยนใจไปสิ่งเสนอขายทีดีกวาโดยงาย ความพึงพอใจสูงทําใหไมเกิดการเปลี่ยนตรายี่หอจนทําใหลูกคา

เกิดความซ่ือสัตยตอตรายี่หอ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546 ; อดุลย จาตุรงคกุล, 2543)  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ธีระวัฒน ขวัญพงษดี (2561) ศึกษาแนวทางการแกไขปญหารายไดจากคาธรรมเนียมจากการ

ขายกองทุนของธนาคารออมสินไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด ผลการศึกษาพบวาสาเหตุของ

ปญหา คือ 1. ปญหาดานการกําหนดเปาหมายของรายไดคาธรรมเนียม  2.ปญหาดานรายได

คาธรรมเนียม  3. ปญหาดานยอดขายกองทุนท่ีธนาคารออมสิน  4.  ปญหาดานการบริหารจัดการ  และ 

5. ปญหาดานกลยุทธการขายกองทุน และกําหนดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม คือ  การแกไข

ปญหาดานกลยุทธการขายกองทุนสามารถทําใหมีกลยุทธระดับองคกร กลยุทธการเติบโต กลยุทธระดับ

ธุรกิจ กลยุทธดานตนทุนและกลยุทธระดับหนาท่ี มุงเนนกลยุทธผสมผสานกันระหวางกลยุทธการบริหาร

ลูกคาสัมพันธกับกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการท่ีเหมาะสม 

  ทิวาพร ตนภู (2561) ศึกษา ปญหาแนวโนมการลดลงของรายไดคาธรรมเนียมเอทีเอ็มของ

ธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา ในระยะ 5 ปท่ีผานมาการใชบริการท่ีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

ของธนาคารออมสินนอยลงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียคาธรรมเนียม มีพฤติกรรมใชบริการธุรกรรมทางการเงิน

ผานโทรศัพทมือถือมากข้ึนเนื่องจากสะดวก รวดเร็วและชวยลดคาใชจายในเดินทาง แนวทางการเพ่ิม

รายไดทดแทนคาธรรมเนียมเอทีเอ็ม ไดแก 1. กลยุทธดึง (Pull Strategy) สงเสริมใหลูกคาสนใจการ

ชําระเงินผานแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินใหมากข้ึน 2. กลยุทธผลัก (Push Strategy) 

แนะนําผลิตภัณฑและบริการของธนาคารออมสินทุกชองทาง และ 3. กลยุทธพัฒนาชองทางการชําระเงิน

ผานแอพพลิเคชั่น MyMo ใหมีศักยภาพสูงยิ่งข้ึนเพ่ือใหเขาถึงลูกคาไดอยางท่ัวถึง 

 ภัทตราภรณ ยิ่งยอด (2561) ศึกษาปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการไมเปนไปตาม

เปาหมาย ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการลูกคา พบวา ดานสถานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด ผลของปญหาและอุปสรรคของรายไดคาธรรมเนียมและบริการไมเปนไปตามเปาหมายกําหนด 

พบวา ไมปฏิบัติงานตามกลยุทธแบบแผนท่ีกําหนดมากท่ีสุด และผลของแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
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สงผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียมและบริการ พบวา ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ดาน

พนักงานและดานการบริการ 

อนุวรรณ โมราสุข (2561) ศึกษาปญหาการลดลงของรายได ท่ีไม ใชดอกเบี้ย (รายได

คาธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขา หนองเบน ในชวง 2 ป ยอนหลัง (ป 2560 และ ป 

2561) ผลการศึกษา พบวา กําไรของธนาคารมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนนักในชวงท่ีอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

แตสําหรับรายไดดอกเบี้ยสุทธินั้น จะเห็นไดวาชวงความแตกตางของขอมูลกวางข้ึนในชวง 4-5 ปหลัง ซ่ึง

หลักๆ มาจากการท่ีรายไดดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารท่ีเปนสาขาของธนาคารตางประเทศลดลง 2. แนว

ทางการแกไขปญหาการลดลงของรายไดท่ีไมใชดอกเบี้ย (รายไดคาธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคาร

ออมสินสาขาหนองเบน ในชวง 2 ป ยอนหลัง พบวา ธนาคารควรปรับเปลี่ยนการบริการลูกคา เพ่ือให

สามารถรองรับการสื่อสารจากหลากหลายชองทาง เชน ลูกคาสามารถสอบถามขอมูลไดทางขอความ สื่อ

สังคมออนไลน และแชท มีการนําเทคโนโลยีดานบริการลูกคารูปแบบใหมมาใชเพ่ือสนับสนุนชองทางการ

ใหบริการท่ีมีอยูท้ังหมด โดยจะเชื่อมโยงกับระบบการจัดการลูกคาสัมพันธและการตลาด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การกําหนดผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยผูวิจัยเลือกใหหลักการกําหนดโดยไมอาศัยความ

นาจะเปน (Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ (Section manger) ท้ังนี้

กําหนดคุณลักษณะของผูใหขอมูลสําคัญท่ีตองศึกษา และเปนการสัมภาษณแบบเชิงลึก  

กลุมตัวอยาง และประเด็นสัมภาษณ 

กลุมท่ี 1 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูจัดการธนาคารออมสินสาขาท่ีอยูภายใตการ

ดูแลของธนาคารออมสิน เขตลําพูน จํานวน 10 สาขา โดยกําหนดขนาดตัวอยาง ตามสัดสวนของจํานวน

สาขาของธนาคารออมสินเขตลําพูน เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีการกระจายและนาเชื่อถือ ไดแก สาขาปาซาง 

สาขาลี้  สาขานิคมอุตสาหกรรมลําพูน  สาขาบานโฮง  สาขาแมสะเรียง  สาขาแมฮองสอน  และ สาขาปาย 

โดยยกเวนธนาคารออมสินสาขาลําพูน เนื่องจากเปนสาขาท่ีสามารถจัดเก็บรายไดจากคาธรรมครบตาม

เปาหมายท่ีธนาคารออมสนิกําหนด มี 2 ประเด็นคําถาม คือ  

1. คําถามเก่ียวกับสาเหตุของปญหาในการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมของธนาคารออม

สิน ไดแก ปญหาดานพนักงาน ปญหาดานการบริการ ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานการกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียม  ปญหาดานการกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียม  ปญหาดานการทําธุรกรรมทางการเงินทาง

อินเตอรเน็ท 
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2. คําถามเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาดานรายไดคาธรรมเนียมธนาคารออมสินท่ีไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด ไดแก แนวทางการแกปญหาดานพนักงาน  แนวทางการแกปญหา

ดานการบริการ  แนวทางการแกปญหาดานผลิตภัณฑ   แนวทางการแกปญหาดานการกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียม  แนวทางการแกปญหาดานการกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียม  และแนวทางการแกปญหา

ดานการทําธุรกรรมทางการเงินทางอินเตอรเน็ท 

กลุมท่ี 2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาธนาคารออมสิน จํานวน 10 คน  มี 2 

ประเด็นคําถาม คือ 

1. คําถามเก่ียวกับสาเหตุของปญหาในการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมของธนาคารออม

สิน ไดแก ปญหาดานพนักงาน  ปญหาดานการบริการ  ปญหาดานผลิตภัณฑ  ปญหาดานการกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียม  ปญหาดานการกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียม  ปญหาดานการทําธุรกรรมทางการเงินทาง

อินเตอรเน็ท 

2. คําถามเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาดานรายไดคาธรรมเนียมธนาคารออมสินท่ีไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด ไดแก แนวทางการแกปญหาดานพนักงาน  แนวทางการแกปญหา

ดานการบริการ  แนวทางการแกปญหาดานผลิตภัณฑ  แนวทางการแกปญหาดานการกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียม  แนวทางการแกปญหาดานการกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียม  และ แนวทางการแกปญหา

ดานการทําธุรกรรมทางการเงินทางอินเตอรเน็ท 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ผูสัมภาษณสรางความสัมพันธอันดีตอผูใหสัมภาษณเพ่ือใหเกิดความไววางใจในตัว

ผูทําการวิจัยซ่ึงจะมีผลตอความถูกตองและเปนจริงของขอมูล 

2. การยืนยันความถูกตองของขอมูล (Member Checking) โดยการนําขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณท่ีไดจดบันทึกอยางละเอียดและอธิบายอยางชัดเจนนํากลับไปผูใหสัมภาษณยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลวาขอมูลเปนจริงตรงกับความรูสึกของผูใหสัมภาษณหรือไม 

3.  ตรวจสอบความไววางใจไดของขอมูล (Dependability) โดยการนําขอมูลไป

ตรวจสอบกับอาจารยท่ีปรึกษางานนิพนธเพ่ือยืนยันความถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 

4. ความสามารถในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช (Transferability) โดยการเขียน

ระเบียบวิธีการวิจัยการวิเคราะหขอมูลและบริบทท่ีตองการศึกษาอยางชัด เพ่ือเปนการเพ่ิมความ

นาเชื่อถือของการวิจัยในการท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชในบริบทท่ีใกลเคียงกัน 
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5. การยืนยันผลการวิจยั (Conformability) โดยการท่ีผูทําการวิจัยจะเก็บเอกสารตาง ท่ี

เก่ียวของกับการวิจัยไวเปนอยางดีพรอมสําหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพ่ือยืนยันวาขอมูลท่ีไดไมมี

ความลําเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูวิจัย 

   การวิเคราะหขอมูล 

         การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการเรียบเรียงขอมูลท่ีบันทึกจากการสัมภาษณดวยวิธีการ

ถอดเทปรายละเอียดและสรุปความในแตละประเด็นของคําถามในเครื่องมือ ชุดนําขอมูลท่ีไดนํามา

จําแนกและจัดหมวดหมูออกเปนระบบ (Typology and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสวนประกอบ (ComponentialAnalysis) และเนื้อหา (Content 

Analysis) และนําขอมูลมาวิเคราะหสาเหตุและผล (Causeand Effect Analysis) และนําเสนอผลการ

วิ เคราะหขอมูลในรูปแบบการพรรณนา แลวไดนํามาตรวจสอบความนาเชื่ อ ถือของขอมูล

(Trustworthiness) และวิเคราะหขอมูลดวย SWOT Analysis 

 

ผลการศึกษา 

สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

  ปญหาดานพนักงานและการบริการ 

    จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา เขตลําพูน และลูกคา

ธนาคารออมสินทจํานวน 20 คน มีผลการวิเคราะห ดังนี้  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห ปญหาดานพนักงานและการบริการ 

ประเด็น 
จํานวนผูใหความ

คิดเห็น 

1. จํานวนพนักงานไมเพียงพอตอการใหบริการ 18 

2. ระยะเวลาการใหบริการสั้น โดยเฉพาะการใหบริการในดานการให

คําปรึกษาดานตาง ๆ เชน ดานสินเชื่อ ดานอัตราดอกเบี้ย เปนตน 

14 

3. พนักงานยังขาดทักษะการใหบริการ 12 
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จากขอมูลขางตนสรุปไดวา สาเหตุท่ีลูกคามาใชบริการท่ีธนาคารออมสินสาขาลดลง

จนสงผลตอการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมลดลง เปนเพราะพนักงานท่ีใชบริการมีไมเพียงพอตอ

ความตองการ และไมสามารถใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาได 

  ปญหาดานผลิตภัณฑ 

  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา เขตลําพูน และลูกคา

ธนาคารออมสินทจํานวน 20 คน มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห ปญหาดานผลิตภัณฑ 

ประเด็น 
จํานวนผูใหความ

คิดเห็น 

1. ผลิตภัณฑของธนาคารออมสินสวนใหญ ท่ีจําหนายท่ีสาขา ไม

สอดคลองกับความตองการของลูกคาในพ้ืนท่ี 

20 

2. ขอมูลดานผลิตภัณฑท่ีเผยแพร ไมครบถวน  15 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา  สาเหตุท่ีลูกคามาใชบริการท่ีธนาคารออมสินสาขาลดลง

จนสงผลตอการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมลดลง เปนผลิตภัณฑของธนาคารออมสินสวนใหญท่ี

จําหนายท่ีสาขา ไมสอดคลองกับความตองการของลูกคาในพ้ืนท่ี 

  ปญหาดานการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

    จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา เขตลําพูน และลูกคา

ธนาคารออมสินทจํานวน 20 คน มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

  

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห ปญหาดานการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

ประเด็น 
จํานวนผูใหความ

คิดเห็น 

1. อัตราคาธรรมเนียมสูงกวาธนาคารคูแขง 18 

2. อัตราคาธรรมเนียมไมเหมาะสม 16 
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3. การบริหารอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมไมสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี 17 

4. การเสียคาธรรมเนียมซํ้าซอน 12 

5. อัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดไมสอดคลองกับเศรษฐกิจในปจจุบัน 12 

 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา  สาเหตุท่ีลูกคามาใชบริการท่ีธนาคารออมสินสาขาลดลง

จนสงผลตอการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมลดลง เกิดจากการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบาง

ผลิตภัณฑสูงกวาคูแขงขันคอนขางมาก 

  ปญหาดานการกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียม 

     จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา เขตลําพูน และ

ลูกคาธนาคารออมสินทจํานวน 20 คน มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

  

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห ปญหาดานการกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียม 

ประเด็น 
จํานวนผูใหความ

คิดเห็น 

1. การกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียมไมสอดคลองกับเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน 

18 

2. การกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียมไมสอดคลองกับขนาดของธนาคาร 15 

3. การกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียมไมสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี 15 

 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา  สาเหตุเกิดจากการกําหนดคาธรรมเนียมไมสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี และกลุมลูกคา 

  ปญหาดานการทําธุรกรรมทางการเงินทางอินเตอรเน็ท 

    จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา เขตลําพูน และลูกคา

ธนาคารออมสินทจํานวน 20 คน มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห ปญหาดานการทําธุรกรรมทางการเงินทางอินเตอรเน็ท 

ประเด็น 
จํานวนผูใหความ

คิดเห็น 

1. ลูกคาธนาคารทําธุรกรรมทางการเงินทางอินเตอรเน็ทเพ่ิมมากข้ึน 20 

2. ลูกคาไมมาใชบริการธนาคารออมสิน 16 

3. ธุรกรรมทางการเงินทางอินเตอรเน็ทไมเสียคาบริการ  20 

4. ธุรกรรมทางการเงินทางอินเตอรเน็ทสามารถใหบริการเสมือนธนาคาร

สาขา 

20 

 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา  สาเหตุท่ีลูกคามาใชบริการท่ีธนาคารออมสินสาขาลดลง

จนสงผลตอการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมลดลง เกิดจากการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบาง

ผลิตภัณฑสูงกวาคูแขงขันคอนขางมาก 

การวิเคราะห SWOTการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมของธนาคารออมสิน เขตลําพูน 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ธนาคารออมสิน จะมีความใกลชิดกับลูกคา  

2. ธนาคารออมสินมีฐานลูกคาท่ีม่ันคง 

3. พนักงานสวนใหญเปนคนท่ีผานการอบรมเก่ียวกับการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา 

4. เปนธนาคารท่ีใหญเปนอันดับ 2 เพราะมีโครงสรางการถือหุนของภาครัฐบาล 

5. เปดสาขาเขาถึงลูกคาไดครอบคลุมมากกวาธนาคารรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 

 

จุดออน (Weaknesses) 

1. ธนาคารขาดการประชาสัมพันธท่ีดีและตอเนื่อง ทําใหการรับรูของลูกคามีนอยกวาธนาคาร

อ่ืนๆ 

2. ผลิตภัณฑของธนาคารมีมากทําใหเกิดความสับสนในผลิตภัณฑได 

3. ผลิตภัณฑท่ีจําหนายไมสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี 
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4. เจาหนาท่ีในสาขาไมเพียงพอในการใหบริการ 

5. ขอบเขตหนาท่ีงานไมชัดเจน ทําใหพนักงานขาดทักษะ 

6. การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี 

7. การกําหนดเปาหมายคาธรรมเนียมไมสอดคลองกับไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของพ้ืนท่ี 

กลยุทธ SO Strategies 

1. สรางความแตกตางของผลิตภัณฑ 

2. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี 

3. พัฒนาบุคลกรใหมีความพรอมในดานการบริการ 

4. เพ่ิมจํานวนพนักงานใหเพียงพอตอจํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการ 

กลยุทธ WO Strategies 

1. ประชาสัมพันธ รายละเอียด เง่ือนไข จุดเดนและสิทธิประโยชนของผลิตภัณฑธนาคารออมสิน 

ผานสื่อออนไลน เชน Face book, Line เพ่ือสงขอมูลขาวสารผลิตภัณฑบัตรเครดิต ไปยังกลุมลูกคา

เปาหมาย  

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดในรูปแบบท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคาและภาวะ

เศรษฐกิจปจจุบัน  

3. สงเสริมใหพนักงานมีศักยภาพในการทํางานดานการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

4. การสรางความเปนกันเองใหกับลูกคาก็ถือเปนการสรางความจงรักภักดีอยางหนึ่งของธนาคาร

สามารถนําเสนอผลิตภัณฑท่ีลูกคาสนใจและใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคา 

โอกาส ( Opportunities ) 

1. แนวโนมพฤติกรรมของลูกคากับการออมมีมากข้ึนในปจจุบัน ทําใหลูกคาหันมาสนใจการออม

ท่ีใหผลตอบแทนท่ีหลากหลาย เชน กองทุนตางๆ, พันธบัตรรัฐบาล เปนตน 

2. หนวยงานเอกชนมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องจึงเปนโอกาสท่ีทําใหธุรกิจธนาคารเขาไปหา

ลูกคาไดมากข้ึน 

3. ไดรับการสนับสนุนโครงการตางๆ และการดําเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล 

4. เปนธนาคารท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาทุกระดับ 

อุปสรรค ( Threats ) 
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1. ปจจุบันการแขงขันดานบริการเงินกับธนาคารพาณิชยสูงมากข้ึนทําใหนาคารตองมีการ

ปรับตัวเพ่ือขยายชองทางในการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในการแขงขันท่ีรุนแรง 

2. อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมของผลิตภัณฑบงอยางของธนาคารออมสินสูงกวาคูแขงขัน 

3. ในปจจุบันมีผลิตภัณฑหลากหลายชองทางทําใหธนาคารตองพัฒนาในการบริการอยาง

ตอเนื่องเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 กลยุทธ ST Strategies 

1. เพ่ิมจํานวนพนักงานตอนรับลูกคาท่ีดานหนาสาขา เพ่ือคอยใหคําแนะนําแก 

ลูกคาในเรื่องธุรกรรมการเงินตางๆ และเพ่ิมการสงเสริมการขาย เชน การแจกของพรีเม่ียมเม่ือ 

ลูกคาเขามาเปดบัญชี เปนตน 

 2. เนนทางดานผลิตภัณฑเงินฝากท่ีโดดเดนของธนาคารออมสินจะมีหลายๆ อยางตาม

ชวงเวลาท่ีมีการจัดการสงเสริมการขายของธนาคาร 

 กลยุทธ WT Strategies 

 1. พัฒนาศักยภาพพนักงานธนาคารใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานและการขาย เพ่ือ

รองรับการเปดใหบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินในปจจุบัน และเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 2. พัฒนา ปรับปรุงงานดานบริการใหมีมาตรฐานโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑไปตาม

เทศกาลตางๆ และสภาวะเศรษฐกิจ นาจะทําใหมีธนาคารมีปริมาณเงินฝากท่ีเพ่ิมข้ึนได อีกท้ังธนาคารได

มีการลงทุนดานอ่ืนๆอีกมากมายใหลูกคาเขามาเลือกลงทุน เชน กองทุนน้ํา มัน, 

กองทุนทองและอ่ืนๆ 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาและขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

การเพ่ิมจํานวนพนักงานพนักงานและและปรับปรุงการบริการ 

ธนาคารออมสินมีการปรับปรุงนโยบายและกําหนดกระบวนการบริการท่ีเหมาะสมและเปน

มาตรฐานเพ่ือใหพนักงานสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติ อีกท้ังควรเพ่ิมจํานวนพนักงานใหเหมะสม

กับจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการ โดยอาจเพ่ิมในรูปแบบการจัดจางลูกจางชั่วคราวมาทํางาน ซ่ึงการเพ่ิม

จํานวนพนักงานใหพียงพอในการใหบริการ จะสรางความไดเปรียบใหกับธนาคารในดานการบริการ ทํา
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ใหปริมาณลูกคาเขามาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน การรักษามาตรฐานในการบริการในดานตาง ๆ ใหคงท่ีและ

เหนือกวาคูแขงขัน อีกท้ังการสรางความเปนกันเองใหกับลูกคาถือเปนการสรางความจงรักภักดีอยางหนึ่ง

ของธนาคาร สามารถนําเสนอผลิตภัณฑท่ีลูกคาสนใจและใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

ใหกับลูกคา โดยไมไดเขาไปเนนการขายผลิตภัณฑของธนาคาร ใหลูกคามากจนเกินไปทําใหลูกคารูสึก

อยากมาธนาคาร เพ่ือปรึกษาพูดคุยเรื่องการเงินมากกวาท่ีไมกลามาธนาคาร เพราะเบื่อพนักงานท่ีขาย

ผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว เม่ือลูกคาตองการทําธุรกรรมท่ีนอกเหนือจากการฝากเงิน ทางธนาคารก็จะมี

พนักงานใหบริการลูกคาตามท่ีลูกคาตองการและเนนความรวดเร็วเปนหลัก  แตขอแคใหลูกคามีเอกสาร

ครบถวนเทานั้น   

นอกจากนี้การเอาใจใสตอขอเรียกรองตาง ๆ ของลูกคา ถือเปนสิ่งท่ีธนาคารควรให

ความสําคัญเพ่ือรักษากลุมลูกคาเกาได รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาพนักงาน โดยการสราง

ความรูและความสามารถ สงเสริมใหพนักงานมีความชํานาญในเฉพาะดาน เม่ือพนักงานไดรับความเอาใจ

ใสจะสามารถปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล แมนจริง (2550) ท่ีวา 

ธุรกิจบริการทุกประเภทอาศัยบุคลากรในการทํางานเปนหลัก การจางคนใหถูกกับงาน การจัดงานใหถูก

กับคนเปนเรื่องสําคัญท่ีจะสงเสริมใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการสรางความ

แตกตางจากคูแขงทางการคา คุณคาของการใหบริการจะถูกประเมินจากพฤติกรรมของพนักงานใน

ระหวางการใหบริการผูบริโภคในทันที ดังนั้น พนักงานจะตองมีทักษะมีความรูความสามารถท่ีจะใหการ

บริการท่ีผูบริโภคไดอยางมืออาชีพ พนักงานคือ ภาพลักษณและหนาตาขององคกรท่ีผูบริโภคคาดหวัง

เอาไว (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2553) ในทางการตลาดสวนใหญแลวผูมีสวนสําคัญในกระบวนซ้ือของผูบริโภค 

คือ 1. ผูบริโภค คือ ผูจายเงินซ้ือสินคาหรือบริการ 2. ผูมีสวนในการตัดสินใจ คือ ตัวเรงใหเกิดการ

ตัดสินใจ 3. ผูผลิต คือ องคกร/ผูขายสินคาหรือบริการ 4. พนักงาน คือ ผูใหบริการ และ5. ผูมีสวนรวม

ในธุรกิจ คือ หุนสวนท่ีองคกรตองหวงใย ดังนั้น การคํานึงถึงทุกภาคสวนท่ีเปนองคประกอบกระบวนซ้ือ

ของผูบริโภค ตองคํานึงถึงความเขมขนของขอมูลขาวสารท่ีตองการสื่อไปยังคนในแตละกลุมอยางถูกตอง

เสมอ การคัดสรรบุคลากร ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึง

พอใจใหกับผูบริโภค สรางความแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีผูใหบริการ

และผูบริโภค เจาหนาท่ีตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองตอผูบริโภค มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการแกไขปญหา และสามารถสรางคานิยมท่ีดีใหกับองคกรได สวนกระบวนการจัดการ ถือ

เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการ นําเสนอใหกับผูบริโภคเพ่ือ

มอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว ทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ หากแคมีสินคาท่ีดีกับทําเลท่ี
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เหมาะก็ขายสินคาไดแลวนั้น ในปจจุบันท่ีมีคูแขงการคาท่ีมากมายอาจไมเพียงพอ เพราะการใชคําถามวา

ซ้ือท่ีไหนอยางไรนั้นไมพอ การสรางคุณคา (Added value) ของสินคามาจากการสรางสัมพันธภาพ 

(Develop relationships) ท่ีดีระหวางลูกคากับผูขาย เพ่ือใหเกิดประสบการณการใชสินคาหรือบริการ

นั้น ๆ  (Interactive experience) เขาไปดวยเพราะการสรางความสัมพันธอันยาวนาน (Long term 

relationships) จะมาจากการบริการ การใหความรูและใหความชวยเหลือเม่ือผูบริโภคตองการพ้ืนฐาน 

เชน การดูแลหาท่ีนั่งใหเม่ือพวกเขาตองการ หรือตอบคําถามท่ีผูบริโภคตองการทราบได กระบวนการ

ใหบริการ เปนกระบวนการสุดทายของการดูแลผูบริโภค การใหบริการท่ีรวดเร็วและถูกตองจะเปนสิ่งท่ี

ผูบริโภคตองการ การบริการจะตองระมัดระวังใหมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด เพราะความผิดพลาดคือ การ

ถูกตีคาวาดอยคุณภาพในทันที อยางไรก็ดี กระบวนการใหบริการจะดีไดก็ตองอาศัยการมีผลิตภัณฑท่ีดี

ดวย จะดีเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งไมได จึงถือไดวาการบริการดีนั้นมาจากการมีผลิตภัณฑท่ีมีประโยชน

และมีคุณคาในตัวผลิตภัณฑเองดวยการจัดการกับกระบวนการใหบรกิารถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ

ความสําเร็จของธุรกิจ ซ่ึงคุณภาพจะเกิดข้ึนไดจะตองอาศัยประสบการณ ความรู ความเขาใจ การทุมเท

ในการปฏิบัติและการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะนําไปผลิตสินคา หรือบริการใหแกลูกคา นอกจากนี้

การท่ีบริษัทมีสินคา หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ยอมสงผลใหยอดการขายหรือบริการเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลอง

กับงานวิจัยของภัทตราภรณ ยิ่งยอด (2561) ศึกษาปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการไมเปนไปตาม

เปาหมาย ผลการศึกษา พบวา แนวทางในการแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียมและ

บริการ พบวา ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ดานพนักงานและดานการบริการ สอดคลองกับ

งานวิจัยของธีระวัฒน ขวัญพงษดี (2561) ศึกษาแนวทางการแกไขปญหารายไดจากคาธรรมเนียมจาก

การขายกองทุนของธนาคารออมสินไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด ผลการศึกษาพบวา ในการ

จัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสิน เพ่ิมข้ึน คือ พนักงานธนาคาร

ออมสินควรมีการสรางแรงกระตุนในการขายกองทุนของธนาคารออมสิน เพ่ือเพ่ิมรายไดจาก

คาธรรมเนียม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรกร สรวิสูตร (2561) ศึกษาแนวทางการแกไข

ปญหารายไดจากคาธรรมเนียมการใหบริการในกลุมธุรกิจ e-Banking ของธนาคารออมสินไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนด ผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคารออมสินควรมีการจัดการและเพ่ิม

จํานวนพนักงานใหมีหนาท่ีในการดูแลจําหนายและชักจูงใหลูกคาสมัครใช e-Banking ของธนาคารออม

สิน เพ่ือมีการสมัครใชจะทําใหลูกคาเกิดการใชบริการและสามารถจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมเพ่ิม

มากข้ึน 
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ขอดี  

1. ลูกคาเกิดความพึงพอใจตอการบริการของพนักงาน  

2. จํานวนลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีและกลับมาใชบริการซํ้า เพ่ิมมากข้ึน 

3. จํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน 

4. มีการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมเพ่ิมมากข้ึนจากการท่ีลูกคามาใชบริการ 

ขอเสีย 

ธนาคารจะมีตนทุนในการพัฒนาพนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ 

ธนาคารออมสินทําการศึกษาถึงสภาพพ้ืนท่ีและกําหนดเง่ือนไขของแตละผลิตภัณฑให

สอดคลองกับความตองการของลูกคามากข้ึน  อีกท้ังควรมีการเพ่ิมจํานวนตูท่ีสามารถทําธุรกรรมพ้ืนฐาน

อยาง การฝากเงิน การจายบิล การถอน การโอนเงิน มาชวยในการเพ่ิมชองทางการบริการเพ่ือจัดเก็บ

รายไดจากคาธรรมเนียม เพ่ือลดการพ่ึงพาการใชบริการจากเคานเตอร ซ่ึงขอดีของการใหลูกคาหันมาใช

บริการผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส ทําใหพนักงานสามารถท่ีจะใหบริการดานการเงินท่ีสรางรายไดใหแก

ธนาคาร อยาง ผลิตภัณฑสินเชื่อ ผลิตภัณฑกองทุน เปนตน นอกจากนี้ลูกคาไดรับความสะดวกรวดเร็วใน

การใชบริการสอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอ (2551) ท่ีวา สินคา (Goods) การบริการ 

(Services) หรือความคิด (Ideas) ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ท่ีผูผลิตขาย/ ใหเชา

แกผูบริโภค สรางความพึงพอใจ หรือเกิดประโยชนจากการใชสินคาหรือบริการนั้น โดยบริษัทจะนําเสนอ

อะไรท่ีสรางความแตกตางจากคูแขงทางการคา ความโดดเดนและความแตกตางของผลิตภัณฑท่ีไดผลิต

ข้ึนมาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน จะสรางทัศนคติของผูบริโภคกับผลิตภัณฑ ในทางท่ีดี โดยผลิตภัณฑ

ตองสามารถใชงานไดดีตามท่ีระบุไว ผลิตภัณฑมีความคุมคากับเงิน ผลิตภัณฑตองเหมาะสมกับการใช

งาน มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑตองมีการบริการประกอบเพ่ือความสะดวก

ของผูบริโภค หรือเพ่ือเปนการรักษาสภาพท่ีสมบูรณของสินคาใหคงอยูในชวงระยะเวลาการใชงานได

ตลอด และผลิตภัณฑตองสรางความภาคภูมิใจ ความประทับใจใหแกผูบริโภค ความสําคัญของผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณภาพดีกับผูผลิต สอดคลองกับงานวิจัยของทิวาพร ตนภู (2561) ศึกษา ปญหาแนวโนมการลดลง

ของรายไดคาธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา แนวทางการเพ่ิมรายไดทดแทน

คาธรรมเนียมเอทีเอ็ม ไดแก 1. กลยุทธดึง (Pull Strategy) สงเสริมใหลูกคาสนใจการชําระเงินผาน

แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินใหมากข้ึน 2. กลยุทธผลัก (Push Strategy) แนะนําผลิตภัณฑ

และบริการของธนาคารออมสินทุกชองทาง และ 3. กลยุทธพัฒนาชองทางการชําระเงินผาน
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แอพพลิเคชั่น MyMo ใหมีศักยภาพสูงยิ่งข้ึนเพ่ือใหเขาถึงลูกคาไดอยางท่ัวถึง และสอดคลองกับงานวิจัย

ของอนุวรรณ โมราสุข (2561) ศึกษาปญหาการลดลงของรายไดท่ีไมใชดอกเบี้ย (รายไดคาธรรมเนียม

และบริการ) ของธนาคารออมสินสาขา หนองเบน ในชวง 2 ป ยอนหลัง (ป 2560 และ ป 2561) ผล

การศึกษา พบวา แนวทางการแกไขปญหาการลดลงของรายไดท่ีไมใชดอกเบี้ย (รายไดคาธรรมเนียมและ

บริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในชวง 2 ป ยอนหลัง พบวา ธนาคารควรปรับเปลี่ยนการ

บริการลูกคา เพ่ือใหสามารถรองรับการสื่อสารจากหลากหลายชองทาง เชน ลูกคาสามารถสอบถาม

ขอมูลไดทางขอความ สื่อสังคมออนไลน และแชท มีการนําเทคโนโลยีดานบริการลูกคารูปแบบใหมมาใช

เพ่ือสนับสนุนชองทางการใหบริการท่ีมีอยูท้ังหมด โดยจะเชื่อมโยงกับระบบการจัดการลูกคาสัมพันธและ

การตลาด รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยของจารุวรรณ ปยสิทธิคุณ (2557) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา 

พบวา ผลิตภัณฑของธนาคารออมสิน ลูกคาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด  

ขอดี  

1. ธนาคารออมสินจะมีกลุมลูกคาใหมเพ่ิมมากข้ึน 

2. ลูกคาธนาคารออมสินจะมีผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับความตองการของตนเอง 

3. มีการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมเพ่ิมมากข้ึนจากการท่ีลูกคามาใชบริการ 

ขอเสีย 

ธนาคารจะมีตนทุนในการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาเพ่ือนํามาจัดทําผลิตภัณฑท่ีมีความ

แตกตางกับลูกคาทานอ่ืน 

การปรับอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสม 

ธนาคารออมสินทบทวนการตั้งอัตราคาธรรมเนียมวามีอัตราท่ีสูงกวาธนาคารอ่ืนหรือไม และ

ทําการปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมซ่ึงอาจจะปรับอัตราคาธรรมเนียมใหเทากับ ธนาคารคูแขง หรือจัด

กิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยการลดอัตราคาธรรมเนียมใหกับลูกคาประจํา สอดคลองกับแนวคิดของฉัต

ยาพร เสมอใจ (2551) ท่ีวา ราคา คือ คุณคาผลิตภัณฑท่ีตองตอบแทนเปนตัวเงิน ราคาของผลิตภัณฑ 

ถูกกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑท่ีถูกตองเหมาะสม มีความยุติธรรม ชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับ

บริการท่ีตางกันเม่ือเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรืออรรถประโยชนของผลิตภัณฑ กลยุทธทางดาน

ราคา (Pricing strategies) นักวิชาการของ Learn marketing กลาววา ราคาเปนปจจัยสําคัญของสวน
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ประสมทางการตลาดตัวหนึ่ง ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการท่ีจะสามารถตั้งราคาขายได และ

กลยุทธราคา การกําหนดราคามีสิ่งท่ีตองพิจารณาในหลายปจจัย คือ ราคาท่ีไดถูกกําหนดไวตอง

เหมาะสมในการแขงขัน หรือสอดคลองกับตําแหนงผลิตภัณฑของสินคา ผูบริโภคสามารถยอมรับและ

ตัดสินใจผลิตภัณฑนั้นๆ สูกับคูแขงการคาได และกลยุทธดานราคา จะใชในกรณีท่ีแตกตางกันไปตาม

ผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต กลุมลูกคาเปาหมายและคูแขงการคามีการเลือกใชกลยุทธดานราคาท่ีอาจใช

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของอรวรรณ ศิริสําราญ (2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มากท่ีสุด คือ ปจจัยดาน

คาบริการ อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมตาง ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของสมฤดี ศิริยิ่งเจริญ 

(2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจฝากเงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัวกับธนาคารออมสิน สาขา

บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมมีผลตอการ

ตัดสินใจฝากเงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัวกับธนาคารออมสิน สาขาบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล ใจซ่ือดี (2557) ศึกษากลยุทธการเพ่ิมความพึงพอใจของ

ลูกคาในการใชบริการ ดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผลการ

ศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลใหลูกคาเกิดการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาพัทลุง 

อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีมีความเหมาะสม 

ขอดี  

1. ธนาคารออมสินจะมีการกําหนดคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพพ้ืนฐานของลูกคา 

2. ธนาคารออมสินสาขาสามารถกําหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมของสาขาตนเอง 

3. ลูกคาธนาคารออมสินทราบถึงสิทธิพิเศษในการลดคาธรรมเนียม ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจใหลูกคา

ธนาคารออมสินมาใชบริการเพ่ิมมากข้ึนเพ่ิมมากข้ึน 

4. มีการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมเพ่ิมมากข้ึนจากการท่ีลูกคามาใชบริการ 

ขอเสีย 

ธนาคารจะมีตนทุนในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธเก่ียวกับอัตราคาคาธรรมเนียมท่ีเปลี่ยนไป

เพ่ิมมากข้ึน 

 

สรุปผลการศึกษา 
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 แนวทางการเพ่ิมยอดการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคารออมสินเชียงใหม เขต

ลําพูน โดยไมมีการกระทบตอองคกรมากนัก คือ แนวทางเลือกท่ี 1 การเพ่ิมจํานวนพนักงานพนักงาน

และและปรับปรุงการบริการ ท้ังนี้เพราะพนักงานท่ีใชบริการมีไมเพียงพอตอความตองการ และไม

สามารถใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาได ดังนั้น ธนาคารออมสินควรมีการปรับปรุง

นโยบายและกําหนดกระบวนการบริการท่ีเหมาะสมและเปนมาตรฐานเพ่ือใหพนักงานสามารถนําไปปรับ

ใชในการปฏิบัติ อีกท้ังควรเพ่ิมจํานวนพนักงานใหเหมะสมกับจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการ โดยอาจเพ่ิมใน

รูปแบบการจัดจางลูกจางชั่วคราวมาทํางาน ซ่ึงการเพ่ิมจํานวนพนักงานใหพียงพอในการใหบริการ จะ

สรางความไดเปรียบใหกับธนาคารในดานการบริการ ทําใหปริมาณลูกคาเขามาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากนี้การรักษามาตรฐานในการบริการในดานตาง ๆ ใหคงท่ีและเหนือกวาคูแขงขัน อีกท้ังการสราง

ความเปนกันเองใหกับลูกคาถือเปนการสรางความจงรักภักดีอยางหนึ่งของธนาคาร สามารถนําเสนอ

ผลิตภัณฑท่ีลูกคาสนใจและใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคา โดยไมไดเขาไปเนน

การขายผลิตภัณฑของธนาคาร ใหลูกคามากจนเกินไปทําใหลูกคารูสึกอยากมาธนาคาร เพ่ือปรึกษา

พูดคุยเรื่องการเงินมากกวาท่ีไมกลามาธนาคาร เพราะเบื่อพนักงานท่ีขายผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว เม่ือ

ลูกคาตองการทําธุรกรรมท่ีนอกเหนือจากการฝากเงิน ทางธนาคารก็จะมีพนักงานใหบริการลูกคาตามท่ี

ลูกคาตองการและเนนความรวดเร็วเปนหลัก  แตขอแคใหลูกคามีเอกสารครบถวนเทานั้น และการเอาใจ

ใสตอขอเรียกรองตาง ๆ ของลูกคา ถือเปนสิ่งท่ีธนาคารควรใหความสําคัญเพ่ือรักษากลุมลูกคาเกาได 

รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาพนักงาน โดยการสรางความรูและความสามารถ สงเสริมให

พนักงานมีความชํานาญในเฉพาะดาน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมทบทวน อบรมและแจงขอมูลใหกับ

พนักงานถึงปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการบริการ เพ่ือใหพนักงานมีความรูและความชํานาญใน

การแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี เพราะทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีคุณคายิ่ง เปน

กลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดการขับเคลื่อนของกระบวนการบริหารธุรกิจท้ังมวล และสามารถสรางสรรคพัฒนา

ใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใหบริการตางๆ ตามความตองการของลูกคา จึงมีความจาเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองกําหนดกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการ

ธนาคาร ซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ธนาคารพาณิชยไทยควรปรับปรุง หรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การทํางานของพนักงาน เพ่ือใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากสุด รวมท้ัง

สามารถ นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชรวมกับพนักงานไดโดยเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใหสามารถแขงขัน

กับธนาคารตางชาติไดมากยิ่งข้ึน และในปจจุบันธนาคารตางๆ ไดใหความสําคัญตอการพัฒนา ดานภาษา 

การคํานวณ การใชเทคโนโลยีเปนหลัก แนวทางท่ีใชในการพัฒนาพนักงานจะใหความสําคัญตอ การ
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ฝกอบรมและเสริมทักษะความชํานาญตางๆ ซ่ึงไมเพียงพอแตเปนการชวยเสริมสรางคุณภาพการทํางาน

ของพนักงานแลวแตยังเปนชองทางสาหรับการสรางความเขาใจรวมกันในแนวทาง การทํางานภายใต

ภาวะท่ีมีการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน และกระตุนใหพนักงานไดในลักษณะแขงขัน 

 

ขอเสนอแนะท่ีมีตอธนาคารออมสิน 

1. ธนาคารออมสินควรมีการปรับปรุงนโยบายและกําหนดกระบวนการบริการท่ีเหมาะสมและ

เปนมาตรฐานเพ่ือใหพนักงานสามารถนําไปปรับใชในการปฎิบัติ อีกท้ังควรเพ่ิมจํานวนพนักงานใหเหมะ

สมกับจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการ โดยอาจเพ่ิมในรูปแบบการจัดจางลูกจางชั่วคราวมาทํางาน ซ่ึงการเพ่ิม

จํานวนพนักงานใหพียงพอในการใหบริการ จะสรางความไดเปรียบใหกับธนาคารในดานการบริการ ทํา

ใหปริมาณลูกคาเขามาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน 

2. ธนาคารออมสินควรมีการทําการศึกษาถึงสภาพพ้ืนท่ีและกําหนดเง่ือนไขของแตละผลิตภัณฑ

ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากข้ึน  อีกท้ังควรมีการเพ่ิมจํานวนตูท่ีสามารถทําธุรกรรม

พ้ืนฐานอยาง การฝากเงิน การจายบิล การถอน การโอนเงิน มาชวยในการเพ่ิมชองทางการบริการเพ่ือ

จัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียม เพ่ือลดการพ่ึงพาการใชบริการจากเคานเตอร ซ่ึงขอดีของการใหลูกคา

หันมาใชบริการผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส ทําใหพนักงานสามารถท่ีจะใหบริการดานการเงินท่ีสรางรายได

ใหแกธนาคาร อยาง ผลิตภัณฑสินเชื่อ ผลิตภัณฑกองทุน เปนตน 

3. ธนาคารออมสินตองมีการทบทวนการต้ังอัตราคาธรรมเนียมวามีอัตราท่ีสูงกวาธนาคารอ่ืน

หรือไม และทําการปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมซ่ึงอาจจะปรับอัตราคาธรรมเนียมใหเทากับ ธนาคาร

คูแขง หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยการลดอัตราคาธรรมเนียมใหกับลูกคาประจํา 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

Factors Affecting Customer Decision Making Towards Using Services 

at Central Plaza Pinklao 

 

สุกัญญา  พราพงษ0 1 และธีติมา  ปยะศิริศิลป1 2 

Sukanya Prapong1 and Teetima Piyasirisilp2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปน

เกลา ใชกลุ มตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยการสุ มแบบเจาะจง เครื ่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมผูใชบริการและใชสถิติการทดสอบคาที

เทสและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวในการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพทํางานบริษัทเอกชน/รับจางรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-25,000 บาท วัตถุประสงค เขา

ใชบริการเพ่ือซ้ือสินคาเขาใชบริการ 2-3 ครั้งตอเดือน ใชบริการ 1-2 ชั่วโมง คาใชจายเฉลี่ย 1,001-

2,000 บาทตอครั้ง สินคาบริการที่ใชบอยที่สุดคือรานอาหาร เหตุผลที่เขาใชบริการเพราะ ทําเลที่ตั้ง

ใกลบาน เหตุผลที่เลือกใชบริการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลาแทนใชบริการออนไลนเพราะ สามารถจับ

ตองสินคาและบริการไดดวยตัวเอง การตัดสินใจใชบริการภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายดานพบวาการตัดสินใจใชบริการที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ไดแก 

ดานราคาดานชองทางการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และ

ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

  

คําสําคัญ : ศูนยการคา, การตัดสินใจใชบริการ, เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
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Abstract 

 The objective of this research was to study factors affecting the decision making of 

customers to use services at Central Plaza Pinklao. The sample groups used were 400 

respondents of customers at Central Plaza Pinklao by purposive sampling method. The 

research was frequency, percentage, mean and standard deviation. For analysis, T-test and 

One-Way ANOVA statistics for hypothesis testing. 

 The results found that most of the respondents were female, aged between 21-30 

years, had a bachelor’s degree, worked as a private company/contractor with a monthly 

income of 15,001-25,000 Baht with the intent of purchasing products. Frequency of using 

the service 2-3 time per month for 1-2 hours. The amount of money spent was about 

1,001-2,000 Baht per time. Goods and service frequent use of service was restaurants. 

The purpose of using the service at Central Plaza Pinklao was because it was near home, 

and more than using online services was because it’s tangible. The decision of using 

service of consumers overall was at a high level. When considering in each aspect, it was 

found that decisions that were at high level were product, price, place and distribution, 

physical evidence, people, process and promotion, respectively. 

  

Keywords: Shopping center, Services, Central Plaza Pinklao 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันมนุษยดํารงชีวิตดวยปจจัยพื้นฐานทางกายภาพ 4 ประการ ประกอบดวย อาหาร 

เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัย แตเม่ือสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามยุคสมัย และ

ความกาวหนาของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สงผลใหมนุษยมีความตองการเพ่ิมข้ึนพยายามแสวงหา สิ่งตาง 

ๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตนเองอันนําไปสูการเติมเต็มของชีวิต สอดคลองกับทฤษฎี ความ

ตองการของมาสโลว (Maslow, 1943) ซ่ึงเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลาในแตละยุค สมัยท่ีได

นําพาสิ่งใหม ๆ เขามาสูชีวิตประจําวันของบุคคลอยูเสมอ ซึ่งลวนแตมีสวนชวยเติมเต็ม และอํานวย

ความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวันทําใหวิถีชีวิตของบุคคลคอย ๆ เปลี่ยนแปลง จากสังคมชนบท

สูสังคมเมืองท่ีมีการแขงขันกันโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของเวลาและโอกาส 
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 ธุรกิจศูนยการคา เปนแหลงรวบรวมสินคาและบริการท่ีหลากหลายไวในสถานท่ีเดียว เชน ดาน 

การเงิน (ธนาคาร) ดานอุปโภคบริโภค (รานคาปลีกขนาดยอมและรานอาหาร) ความบันเทิง (โรงภาพยนตร) ดาน

ความงาม (รานเครื่องสําอางและบริการดานความงาม) ดานสุขภาพ (รานขายยา) เปนตน  โดยท่ี

ปจจุบันศูนยการคามีการเตบิโตและเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยมากข้ึน เนื่องจากตองมีการปรับตัว และรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยูเสมอ เพ่ือตอบรับความตองการของผูบริโภคและผูใชบริการ (ชวัลนุช สินธร

โสภณ, 2554)  

 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา เปนศูนยการคาขนาดใหญของ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด 

(มหาชน) เปนศูนยการคาลําดับท่ี 3 ของเครือเซ็นทรัลพลาซา มีพ้ืนท่ีคาปลีกขนาดใหญ ประกอบดวย 

รานคาและอาคารสํานักงาน ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เริ่มดําเนินการ มีนาคม 2538 มี

พื้นที่คาปลีกรวม 104,500 ตร.ม. พื้นที่สํานักงานรวม 33,760 ตร.ม. และพื้นที่จอดรถ 3,700 คัน 

ประกอบดวย รานคา แฟชั่นชั้นนํา รานอาหารและเครื่องดื่ม ศูนยอาหาร รานคาปลีก อาคารสํานักงาน 2 

อาคาร ศูนยการคาเซ็นทรัล และโรงภาพยนตรจํานวน 8 โรง โดยท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา มี

ความใสใจใหความสําคัญในทุกดานตั้งแตดานสินคาและบริการภายในศูนยการคาไปจนถึงลักษณะทาง

กายภาพของศูนยการคา เชน ความสะอาดภายในและภายนอก ขนาดของลานจอดรถ เปนตน ทําให

ผูใชบริการจดจําและเกิดความรูสึกท่ีดีตอบริการ ทําใหเกิดการตัดสินใจใชบริการในครั้งตอ ๆ ไป 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ กมลวรรณ  สุขสมัย (2560)  ท่ีพบวา ศูนยการคาท่ีกลุมตัวอยางใชบริการ บอย

ท่ีสุดถึงรอยละ 59 คือ ศูนยการคาในเครือเซ็นทรัล อีกท้ังยังมีผูใชบริการเฉลี่ยมากกวา 100,000 คนตอ

วัน เปนศูนยการคาชั้นนําของประเทศและประสบความสําเร็จเปนลําดับตน ๆ ของเซ็นทรัลพัฒนา (Kapook, 

2559) เนื่องจากมีการทํากลยุทธและการปรับตัวเพ่ือใหกาวทันเทคโนโลยีและความตองการ ของผูบริโภค

ในปจจุบัน โดยมีการขับเคลื่อนธุรกิจใหกาวหนาที่อาศัยการนํากลยุทธเดิม คือ บัตรเดอะวันการด 

ซ่ึงเปนการเขาถึงขอมูลของลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีตอตราสินคา เปนการรักษา ฐานขอมูลเดิมของลูกคา

และมีการปรับกลยุทธเพ่ือดึงลูกคาใหมใหสามารถใชบริการและเลือกซ้ือสินคาภายในศูนยการคาได

หลากหลายยิ่งข้ึน (Brandbuffet, 2561) 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา เปนศูนยการคาท่ีปรับตัวใหทันกับ 

พฤติกรรมผูบริโภคไดทุกยุคทุสมัยและไมไดเปนแคศูนยการคาท่ีใชซ้ือของเทานั้น แตยังเปนแหลงรวม 

ความบันเทิงและบริการตาง ๆ ใหผูใชบริการไดเลือกใชตามความตองการของตนเอง อีกท้ังสามารถ 

ตอบโจทยความตองการของผูใชบริการไดทุกรูปแบบ ท้ังน้ีผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาปจจัยใดท่ีมีผลตอ 

การต ัดส ินใจใช บร ิการศ ูนย การค า เซ ็นทร ัลพลาซา ป  น เกล า เพ ื ่อศ ึกษาป จจ ัยส วนบ ุคคล 
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พฤติกรรมของผูใชบริการและปจจัยทางการตลาดบริการดานใดท่ีเปนตัวชวยในการตัดสินใจใชบริการ 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือสํารวจปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยการทางตลาดบริการของผูใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวย

ปจจัยทางการตลาดบริการท่ีแตกตางกัน 

 2. พฤติกรรมผูใชบริการที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัล 

พลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการท่ีแตกตางกัน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมผูบริโภค 

สวนประสมการตลาดบริการ ทฤษฎีการตัดสินใจ และศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาปนเกลา ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ปจจัยสวนบุคคล เปนลักษณะเฉพาะสวนบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะเปนลักษณะท่ี 

มองเห็นไดจากภายนอกหรือเปนลักษณะภายใน เปนตนวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ รายได โดยท่ี

อายุของกลุมผูบริโภคหรือผูใชบริการมีความสัมพันธตอการบริโภคสินคาหรือการใชบริการ (สุนทรี  พัชรพันธ, 

2553) งานวิจัยของ ภาวิณี  กาญจนาภา (2554) พบวา บุคคลท่ีมีเพศตางกันมีแนวโนม ความชอบหรือ

ความสนใจแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิตรกมล  สังขเพชร (2560) ที่พบวา เพศหญิงมี

ความตองการซื้อสินคาและเขาใชบริการที่ศูนยการคามากกวาเพศชาย ขณะที่ ผลการวิจัยของ ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน (2560) พบวา การศึกษาทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคแตกตางกัน โดยผู ที ่มีระดับ

การศึกษาสูงจะมีความสนใจในเรื่องที่มีเหตุผลสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อนํามาประกอบ การตัดสินใจใช

บริการ สวนงานวิจัยของ ยุทธนา  ลิมบานเย็น (2550) ท่ีปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ มีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีก นอกจากนี้งานวิจัยของ ทัศนีย  ประธาน และคณะ (2558) และเกศรา  
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จันทรจร ัสสุข (2555) พบวา รายไดม ีผลตอพฤติกรรมในการซื ้อสินคาและ การใช บร ิการ ใน

หางสรรพสินคาจะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลทั้ง 5 ขอ เปนตัวแปรสําคัญ ที่สรางความแตกตาง ใน

การใชผลิตภัณฑและบริการ  

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคตองเอาใจใสเม่ือไดทําการเลือกซ้ือและใชผลิตภัณฑ ท่ี

สนองความสนใจหรือความตองการของตน กิจกรรมเหลานี้จะเก่ียวของกับกระบวนการภายในจิตใจ และ

อารมณ อีกทั้งกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลไดเขาไปมีสวนรวมหรือสวนเกี่ยวของ ในการ

เสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใชบริการ การประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑ รวมถึง การบริการ

หลังการใช เพ่ือสนองความตองการของตนเอง และความปรารถนาอยากได เพ่ือใหไดรับ ความพอใจ

สูงสุด จึงสรุปไดวาพฤติกรรมผูบริโภคนั้นคือการกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลท่ีมีตอ เหตุการณตาง 

ๆ โดยเราสามารถสังเกตได และสังเกตไมได เชน การใหความสนใจ การเกิดความชอบ การเกิดการพอใจ 

ความรูสึกนึกคิด เปนตน อีกท้ังการท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาหรือเลือกใชบริการตาง ๆ และเกิดปฏิกิริยา 

เชน การพอใจหรือไมพอใจหลังการใช โดยเรียกเหตุการณดังกลางวา การประเมินหลังการใชและ

ลงความเห็นการตัดสินใจวาควรซ้ือสินคาหรือบริการนี้ตอไปหรือไม 

 การบริการ หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาพึงพอใจ ในผลิ

ภัณฑท่ีเสนอขาย อาจจะมีหรือไมมีตัวตนกได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี 

องคกร หรือบุคคล ผลิภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให ผลิตภัณฑ

หรือบริการสามารถขายได (Kotler, 2000) อีกท้ังการบริการเปนกิจกรรมผลประโยชน หรือความพึงพอ

ในท่ีสามารถสนองความตองการใหแกลูกคาได เชน โรงเรียน โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงแรม หรือ

หางสรรพสินคา เปนตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2543) 

สวนประสมการตลาดบริการ ประกอบดวย 7 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีและชองทาง การ

จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ (Zeithaml and 

Bitner, 2010) ซึ่งทั้งหมดลวนแลวแตจะทําใหธุรกิจดําเนินไปไดดวยดีทุก ๆ ดาน ขางตน ลวนเปน

ตัวกําหนดแผนธุรกิจท่ีสําคัญในทุก ๆ ดาน เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสูงสุด เพ่ือใหลูกคา

เกิดความพอใจหรือประทับใจ และสงผลใหเกิดความภักดีตอธุรกิจตอไป และยังสามารถ รักษาฐานลูกคา

และพัฒนาธุรกิจใหเปนไปในทางท่ีดีท่ีสุด ฉะนั้นการทําธุรกิจบริการนั้นจึงเห็นสวนนี้ เปนสิ่งสําคัญ 

 การตัดสินใจ หมายถึงข้ันตอนท่ีผูบริโภคนั้นไดพิจารณาการซ้ือสินคา หรือการไดรับการบริการ ซึ่ง

ผูบริโภคหรือผูซื้อใชความรู ประสบการณตาง ๆ ที่มีมาเพื่อนํามาคิด วิเคราะห ไตรตรอง หาสิ่งท่ีดี

ที่สุดหรือทางเลือกที่คิดวาดีที่สุด แลวจึงทําการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการนั้น ๆ จากนั้น เม่ือซ้ือเสร็จ
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หรือไดรับการบริการหรือการบริโภคแลว ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจวาพอใจหรือไมพอใจ ตอสินคาหรือ

บริการนั้น ๆ 

 ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหรือใชบริการของผูบริโภคซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูขาย ไม

สามารถคาดคะเนได ซ่ึงนั่นทําใหผูขายและนักการตลาดจึงจําเปนตองคนหาวาลักษณะของผูซ้ือและ 

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือวาไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง ดังนั้นการศึกษาลักษณะของผูซ้ือหรือผูใชบริการ จึง

เปนเปาหมายที่มีประโยชนสําหรับนักการตลาด เพราะการทราบความตองการและคุณลักษณะ ของ

ของลูกคาจะทําใหผูขายสามารถวางแผนกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการเพ่ือนํามากระตุน และ

ตอบสนองความตองการของผูซ้ือหรือผูใชบริการท่ีเปนเปาหมายไดอยางถูกตอง 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และ

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก บุคคลท่ีใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการกําหนดขนาดตัวอยางของคอแครน ไดขนาดของกลุม ตัวอยาง จํานวน 400 

คน และทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยการไปแจกแบบสอบถามท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ทํา

ใหไดกลุมตัวอยางเปนบุคคลท่ีใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา จาํนวน 400 คน   

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบ 

สอบถามเปนแบบสาํรวจรายการ (Check list) โดยถามเก่ียวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) โดยถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค การเขา

ใชบริการ ณ วันท่ีแจกแบบสอบถามคาเฉลี่ยในการเขาใชตอเดือน ระยะเวลาการเขาใชบริการ คาใชจายท่ี

เกิดข้ึนแตละครั้งสินคา และบริการท่ีเลือกใชบอยท่ีสุดเหตุผลในการเขาใชบริการ และเหตุผล ท่ีเลือกใช

บริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา แทนการใชบริการออนไลน 

 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P) ที่มีผลตอ การ

ตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน 

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 แบบสอบถามผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานโดยนําแบบสอบถาม ท่ี

แกไขเรียบรอยแลว ทดลองใช (Pretest) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางในงานวิจัย จํานวน 40 คน 

และหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ัน = .77 หลังจากนั้นนํา

แบบสอบถามท่ีผานการทดลองใช และผานการแกไขเรียบรอยแลวไปใชในการเก็บรวบรวม ขอมูลจากกลุม

ตัวอยางโดยใชสถิติ T-test และ One way Anova เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหบุคคลท่ีใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา วันละ 40 คน เปน

เวลา 10 วัน (ตั้งแตวันพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 – วันอาทิตยท่ี 6 ตุลาคม 2562 และวันอาทิตยท่ี 27 ตุลาคม 

2562 – วันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2562) จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ท่ีไดรับตอบกลับ

จํานวน 400 ชุด ซ่ึงเปนจํานวนกลุมตัวอยางตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

 

การวิเคราะหขอมูล  

 1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ  

 2. วิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา โดยใชคาความถ่ีและ คา

รอยละ  

 3. วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

แปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑของ ประคอง  กรรณสูต (2542) ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 4. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอนุมาน สําหรับการอธิบายผลการศึกษา ของ

ตัวอยาง ในเรื่องตอไปนี้ 

  4.1 คา t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม กรณีทราบความแปรปรวน ของ

กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม แบบกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม เปนอิสระตอกัน (Independent Sample) ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95%  

  4.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพ่ือหาความแตกตาง 

ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2546) กรณีพบ ความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูในระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือ

ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี LSD (Least Significant Difference)  
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ผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละของปจจัยสวนบุคคล 

 ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.3 อาย ุ21-30 ป จํานวน 161 

คน คิดเปนรอยละ 40.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 239  คน คิดเปนรอยละ 59.8  มีอาชีพทํางาน

บริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน จํานวน 137  คน คิดเปนรอยละ 34.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-25,000 

บาท จํานวน 154  คน คิดเปนรอยละ 38.5  

 สวนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละพฤติกรรมผูใชบริการ 

 วัตถุประสงคการเขาใชบริการเพ่ือซ้ือสินคา จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0 เขาใชบริการ 

2-3 ครั้งตอเดือน และใชบริการ 1-2 ชั่วโมง จํานวน 181 และ 206 คน คิดเปนรอยละ 45.3 และ 51.5 

ตามลําดับ คาใชจายเฉลี่ย 1,001-2,000 บาทตอครั้ง จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.8 สินคาบริการ

ท่ีใชบอยท่ีสุด คือ รานอาหาร จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.3 เหตุผลท่ีเขาใชบริการเพราะ

ทําเลท่ีตั้งใกลบานจํานวน 167  คน คิดเปนรอยละ 41.8  เหตุผลท่ีเลือกใช บริการเซ็นทรัลพลาซาปนเกลา 

แทนระบบออนไลนเพราะสามารถจับตองสินคาและบริการไดดวยตนเอง จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.8 

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจใชบริการ 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

 จากวิเคราะหขอมูลพบวา ภาพรวมผูใชบริการท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา มีการตัดสินใจ ใช

บริการอยูในระดับมาก ( X  = 3.62) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การตัดสินใจใชบริการ ท่ีอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ( X  = 4.2119) และระดับการตัดสินใจใชบริการ ท่ีอยูในระดับมาก 

ไดแก ดานราคา ( X =  4.0017) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( X =  3.9058) ดานลักษณะทางกายภาพ (

X =  3.8650) ดานบุคลากร ( X =  3.7715) ดานกระบวนการ ( X =  3.7542) และดานสงเสริมการตลาด (

X  = 3.5345) ตามลําดับ ดังขอมูลในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจใชบริการศูนยการคา 

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

การตัดสินใจใชบริการ 
ระดับความสําคัญ 

X S.D. ระดับ 

1. ดานผลิตภณัฑ 4.2119 1.12221 มาก 

2. ดานราคา 4.0017 1.40453 มาก 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.9058 0.70860 มาก 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.5345 0.69210 มาก 

5. ดานบุคลากร 3.7715 0.62711 มาก 

6. ดานกระบวนการ 3.7542 0.71220 มาก 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.8650 0.65580 มาก 

ภาพรวม 3.62 0.437 มาก 

 

 สวนท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัล 

พลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ 1 

ปจจัยสวนบุคคล 

การตัดสินใจใชบริการ (ดานสวนประสมทางการตลาดบริการ) 

ดา
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ภัณ
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ยภ

าพ
 

ภา
พ

รว
ม 

Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig 

1. เพศ 0.390 0.704 0.950 0.697 0.125 0.295 0.565 .774 

2. อาย ุ .033* .461 .036* .424 .151 .006* .198 .164 

3. ระดับการศึกษา .615 .857 .165 .465 .479 .619 .290 .667 

4. อาชีพ .000* .000* .000* .012* .002* .000* .001* .000* 

5. รายไดเฉลีย่ตอเดือน .698 .508 .126 .141 .211 .545 .880 .489 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ Sig.<0.05 
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จาการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคค ดานเพศ ระดับการศึกษา และรายได เฉลี่ยตอ

เดือน ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทาง

การตลาดบริการทุกดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 2 

ปจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัล

พลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ

ดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 2 

ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปน

เกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง

ท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมผูใชบริการท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคา 

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ 2 

พฤติกรรมผูใชบริการ 

การตัดสินใจใชบริการ (ดานสวนประสมทางการตลาดบริการ) 
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Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig 

1. วัตถุประสงคการเขาใชบริการ .125 .065 .037* .140 .020* .047* .006* .028* 

2. คาเฉลี่ยในการเขาใชบริการตอเดือน .007* .009* .581 .004* .041* .058 .149 .020* 

3. ระยะเวลาการเขาใชบริการ .165 .154 .034* .734 .022* .007* .006* .022* 

4. คาใชจายท่ีเกิดข้ึนแตละครั้ง .638 .232 .538 .498 .028* .004* .012* .135 

5. สินคาและบริการท่ีเลือกใชบอยท่ีสุด .051 .274 .016* .031* .006* .000* .004* .002* 

6. เหตุผลในการเขาใชบริการ .105 .170 .006* .944 .002* .002* .037* .038* 

7. เหตุผลท่ีเลือกใชบริการท่ีศูนยการคา 

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา แทนการใชออนไลน 

.000* .007* .005* .009* .000* .001* .006* .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ Sig.<0.05 

 

พฤติกรรมผูใชบริการดานวัตถุประสงคในการเขาใชบริการท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการ ดานชองทาง การจัด
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จําหนาย ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 3 

พฤติกรรมผูบริโภคดานคาเฉลี่ยในการเขาใชบริการตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

การสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดัง

ตารางท่ี 3 

พฤติกรรมผูบริโภคดานระยะเวลาการเขาใชบริการท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 3 

พฤติกรรมผูบริโภคดานคาใชจายท่ีเกิดข้ึนแตละครั้งท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ 

และดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 3 

พฤติกรรมผูบริโภคดานสินคาและบริการท่ีเลือกใชบอยท่ีสุดท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และในภาพรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 3 

พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลในการเขาใชบริการท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัยทางการตลาดบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

บุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 3 

พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลท่ีเลือกใชบริการท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา แทนการใช 

ออนไลนท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ดวยปจจัย ทาง

การตลาดบริการทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 3 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ ใช

บริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 โดยกลุมที่ ไมได

ประกอบอาชีพมีการตัดสินใจใชบริการนอยกวาทุกกลุมอาชีพ และกลุมอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการ
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ตัดสินใจใชบริการนอยกวากลุมนักเรียนนักศึกษา จึงอธิบายไดวา กลุมที่ยังไมมีอาชีพ ยอมไมมี

ความพรอมทางดานการเงินที่จะเขาไปใชบริการในศูนยการคา สวนกลุมนักเรียนนักศึกษา ท่ีเขาไปใช

บริการกันมากกวากลุมอาชีพอ่ืนนั้น อาจเนื่องมาจากหางสรรพสินคาเปนสถานท่ีขนาดใหญ ที่รวบรวม

รานคาตาง ๆ ไวมากมาย ไมวาจะเปน รานอาหาร รานหนังสือ รานเสื้อผา เปนตน อีกทั้งยังมีโรง

ภาพยนตร สถานที่ออกกําลังกาย ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของกลุมวัยรุน ในปจจุบันได

เปนอยางดี เพราะนอกจากจะมาทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูในศูนยการคาแลว กลุมนักเรียน/นักศึกษา

ยังใชศูนยการคาเปนสถานท่ีนัดสอนเสริม ทําการบาน ในบริเวณ Co-Working Space ท่ีเปดใหบริการใน

หางสรรพสินคา ซ่ึงสอดคลองกับ Kotler (1994, p. 275 อางใน ราชศิริวัฒน, 2560) ที่กลาววา อาชีพ

ของแตละบุคคลของผูบริโภค จะทําใหการบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการ มีความแตกตางกันไป เชน นัก

ธุรกิจมักใชบริการพนักงานขับรถเสมอ เนื่องจากเปนอาชีพท่ีตองติดตอ สื ่อสารหรือใชความคิดอยู

ตลอดเวลา ทําใหไมมีสมาธิมากพอท่ีจะขับข่ียานพาหนะใหปลอดภัยได เปนตน รวมถึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของจิตตพัฒน พรหมพงษ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช

บริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ว าอาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ

โดยเฉพาะกลุมนักเรียนนักศึกษา ท่ีจะใหความสําคัญในเรื่อง ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและการ

ใหบริการอ่ืน ๆ สวนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตาง

กันมีตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงอธิบายไดวา ไมวาจะเพศใด อายุเทาไหร จะมีรายไดมากหรือนอย 

รวมถึงมีไมวาบุคคลนั้นจะการศึกษาระดับใด ก็ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขามาใชบริการศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ ปุณยนุช เหลามีผล (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือก ซ้ือผลิตภัณฑ  เ ครื ่อ งสํ าอาง ที ่ช วย ให ผ ิวหน าขาว  ที ่ว าป จจ ัยด าน

ประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีชวยใหผิวหนาขาว ซึ่งขัดแยงกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2552) ที่กลาววา ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว รายได ระดับ

การศึกษา รวมถึงคานิยม ของกลุมผูบริโภคท่ีแตกตางกันยอมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชบริการ

ไปในทิศทางท่ีแตกตางกัน  

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคบริโภคพบวา วัตถุประสงคการเขาใชบริการท่ีแตกตางกัน มี

ผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ซ่ึง

กลุมท่ีเลือกไปศูนยการคาฯ เพราะไปเรียนพิเศษ/ติวหนังสือ มีการตัดสินใจเขามาใชบริการศูนยการคาฯ 
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มากกวากลุมท่ีมาทําธุรกรรมทางธนาคาร และกลุมท่ีมาใชบริการรานอาหาร นอกจากนี้กลุมท่ีมาใชบริการ 

ดานความงามหรือสุขภาพและกลุมท่ีมาใชบริการเครือขายโทรศัพท มีการตัดสินใจมาใชบริการ ศูนย

การคาฯ มากกวากลุมท่ีมาใชบริการรานอาหาร จึงอธิบายไดวาเหตุผลในการมาใชบริการศูนยการคา ของแต

ละคนนั้นไมเหมือนกัน ความตองการของกลุมบุคคลก็มีความหลากหลายกันไปแลวแตกลุมบุคคล ซึ ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ  สุขสมัย (2560) พบวา เหตุผลท่ีแตกตางกันยอม สงผลตอการ

มาใชบริการศูนยการคา สวนพฤติกรรมผูบริโภคดานคาเฉลี่ยในการเขาใชบริการตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มี

ผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

โดยกลุมท่ีเลือกมาใชบริการศูนยการคาฯ ท่ีมีความถ่ี 1 ครั้ง/ เดือน และกลุม 2-3 ครั้ง/ เดือน มีการ

ตัดสินใจมาใชบริการมากกวากลุมท่ีมาใชบริการ 6 ครั้ง/เดือน จึงอธิบายไดวา หากผูบริโภคเขามาใชบริการ

บอยครั้งก็ยอมสงผลตอการตัดสินใจกลับมาใชบริการซํ้าอีกครั้ง สวนพฤติกรรมดานระยะเวลาในการเขา

มาใชบริการ ที ่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยกลุมท่ีเขามาใชบริการ ศูนยการคานอยกวา 1 ชั่วโมง และกลุม

ที่มาใชบริการ 1-2 ชั่วโมง จะตัดสินใจใชบริการศูนยการคา มากกวากลุมที่มาใชบริการ มากกวา 4 

ชั่วโมง/ครั้ง อาจเพราะกลุมที่มาใชบริการในศูนยการคา เปนระยะเวลานานนั้น ตองการมาจัดการธุระ

สวนตัวใหเสร็จเรียบรอยภายในวันเดียว เพราะไมมีเวลา กลับมาใชบริการซํ้าอีกครั้งหรือไมมีโอกาสเขา

มาใชบริการไดบอยครั้ง สวนพฤติกรรมผูบริโภค ดานสินคาและบริการท่ีเลือกใชบอยท่ีสุดท่ีแตกตางกัน 

มีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

โดยกลุมท่ีเขามาใชบริการเครือขายโทรศัพท มีการมาใชบริการมากกวากลุมที่ใชบริการดานซื้อ

สินคาแบรนดตาง ๆ ภายในศูนยการคา กลุมท่ีมาใชบริการรานอาหาร กลุมท่ีมาใชบริการดานความ

บันเทิง กลุมท่ีมีใชบริการดานความงามและ สุขภาพ และกลุมท่ีมาทําธุรกรรมทางธนาคาร  ซ่ึงกลุมท่ีมาทํา

ธุรกรรมทางธนาคาร มีการตัดสินใจ มาใชบริการนอยกวากลุมท่ีมาใชบริการเครือขายโทรศัพท และกลุม

ท่ีมาใชบริการดานความบันเทิง สวนพฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลในการเขาใชบริการท่ีแตกตางกัน มีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดย

กลุมท่ีมาใชบริการ เพราะเดินทางสะดวก มีการตัดสินใจเขามาใชบริการมากกวากลุมท่ีมีทําเลใกลบาน 

กลุมท่ีมาใชบริการ เพราะสินคาและบริการท่ีครบครัน และกลุมท่ีมาใชบริการเพราะการใชบริการของ

ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และพฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลท่ีเลือกใชบริการท่ีศูนยการคา

เซ็นทรัล พลาซาปนเกลา แทนการใชออนไลน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคา

เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยกลุมท่ีมาใชบริการเพราะมีสินคาและ
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บริการ ที่ครบครันในที่เดียว มีการตัดสินมาใชบริการมากกวากลุมอื่น ๆ คือ กลุมที่มาใชบริการ

เพราะ สามารถจับตองสินคาและบริการไดวดวยตัวเอง กลุมท่ีมาใชบริการเพราะรูสึกม่ันใจในสินคาและ

บริการ มากกวาผานออนไลน และกลุมที่มาใชบริการเพราะเปนกิจกรรมที่สามารถทํารวมกับคนอ่ืน

ได ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ ศิริอําไพ (2555) ที่พบวา ความถี่ในการซื้อสินคา 

ชวงเวลาในการซื้อสินคา ประเภทสินคาที่ซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคามีความพันธกัน สวน

ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินซื้อสินคาของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดโบราณบาน

สะแกกรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.001 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชทางธุรกิจ 

 ผูประกอบการธุรกิจสามารถนําผลการวิจัย ไปวางแผนในการกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน และ

ทําการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม ตรงกับพฤติกรรมผูใชบริการ เพ่ือทําใหเกิด การขาย

สินคา/ใชบริการและการบริการท่ีงายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน หรืออาจนําไปวางแผนพยากรณ ความ

ตองการในอนาคตเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง 

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ในการวิจัยตอไปนั้น ควรศึกษาวิจัยการตลาดออนไลนของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา และ

เขาสูการตลาดออนไลนมากข้ึน เพ่ือเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการใชบริการ และมุงเนนศึกษา การ

สงเสริมการตลาดของเซ็นทรัลพลาซา ท่ีเขาถึงผูใชบริการมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไดนําไปเปนแนวทาง การ

พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ควรมีพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธหรือมีผลตอ การใช

บริการ เชน ทัศนคติของผูใชบริการ เพ่ือนํามาใชเปนการพัฒนาแผนการตลาดของผูประกอบการ 
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การศึกษาความเปนไปไดในการลดปริมาณการใชบริการหนาเคานเตอร 

ของธนาคารออมสิน สาขาหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
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Punsarinn Phanaphuthe1    

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาความเปนไปไดในการลดปริมาณการใชบริการหนาเคานเตอรของธนาคารออมสินสาขา

หนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  เปนการศึกษาสาเหตุผูมาใชบริการหนาเคานเตอรท่ีมีปริมาณมาก  สวนทาง

กับความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการเงินท่ีเขามาทดแทน  เชน  บัตรอิเล็กทรอนิกส, ตูรับฝาก, ตูถอน, 

Net Bank และ แอปพลิเคชันมือถือ เพ่ือนําขอมูลไปใชแกไขปญหาและพัฒนาการบริการทางการเงิน

ชองทางอ่ืน ๆ สอดคลองกับนโยบายของธนาคารออมสินท่ีตองการลดการใหบริการหนาเคานเตอรเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายของรัฐ  และมุงสูสังคมไรเงินสด  รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ และเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามลูกคาท่ีเขามาใชบริการหนาเคานเตอร และนําเสนอปญหาในรูปแบบของแผนภูมิกางปลา  

ไดแก  ปจจัยดานประชากรศาสตร  พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงิน การยอมรับเทคโนโลยี  

ทัศนคติ  และความพึงพอใจเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางเลือกทางการเงินท่ีไมตองผาน

พนักงานบริการลูกคาของธนาคาร  เปนตน 

จากการศึกษา  และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ  ผูศึกษาไดนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา

ดังกลาว คือ การออกใหบริการรับฝากเงินนอกสถานท่ีดวยระบบ SUMO เพ่ือทําการตลาดเชิงรุก  โดย

ประชาสัมพันธ นําเสนอ และแนะนําชองทางเลือกในการใหบริการธุรกรรมทางการเงิน ในหลาย ๆ 

ชองทางเพ่ิมเติม 
 

คําสําคัญ: ระบบไรเงินสด , E-Banking, ระบบ SUMO   

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 
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Abstract 

Feasibility study in reduction of service usage at the counter service of the 

Government Savings Bank, Nong Phok Branch, Roi Et Province. Due to the large number 

of users at the counter service at the bank, it contrasts with the advancement of financial 

technology with various systems in place of using the counter service such as electronic 

cards, deposit boxes, withdrawals, Net Bank and mobile application. The purpose is to 

study the root cause of the problem in order to propose ways to solve the problem so 

that the information can be used to develop financial services in other ways that can 

reduce the use of the counter service at the bank continuously which is in line with the 

Government Savings Bank policy. From the study and data collection, the students 

present the problems in the form of a fishbone chart and study the factors that affect 

the problem by interviewing. Data were collected by questionnaires for customers who 

come to use the counter services, such as demographic factors, service behavior in 

financial transactions, technology acceptance, attitudes, and satisfaction regarding the 

decision to use a financial alternative transaction service that does not require bank 

customer service personnel. 

From studying and collecting relevant information, students have presented 

solutions to this problem, which is to provide off site deposit service using the SUMO 

system to proactively market by publicizing, offering and suggesting alternatives for 

providing financial services in many ways. 
 

Keywords: Cashless system, E-Banking, SUMO system 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

ปจจุบัน ระบบการเงินการธนาคาร กําลังเขาสูยุคเปลี่ยนผานครั้งสําคัญ การพัฒนาทาง

เทคโนโลยี  โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech)  จะสรางผลกระทบอยางรุนแรง ตอระบบ

การเงินการธนาคารของไทยและของโลก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวิถีการดําเนินชีวิต  

เชน “บริการออฟไลน” สู “บริการออนไลน”, “สังคมใชเงินสด” สู “สังคมไรเงินสด”  โดยท่ี

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดขยายเปนวงกวาง เก่ียวของกับทุกมิติในชีวิตมากข้ึน 
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ธุรกรรมทางการเงินการธนาคารก็เชนเดียวกัน มีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ใชตนทุนต่ํา  

ประชากรหันมาใชและพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน    ดังนั้นการรูเทาทันแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนจะชวยใหเกิด

การเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว  (กรุงเทพธุรกิจ . 

24 กรกฎาคม 2561) 

 จากขอมูลดังกลาวบทบาทหนาท่ีของพนักงานบริการลูกคาท่ีทําหนาท่ีบริการหนาเคานเตอรดาน

การเงินจะลดบทบาทลง  อันเนื่องมาจากธนาคารปรับตัวไปใชระบบ E - Banking  เชน บัตร

อิเล็กทรอนิกส   เทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทําใหธนาคารพัฒนาตัวเองไปสูระบบธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  มีการพัฒนาแอปพลิเคชันตาง ๆ ข้ึนมารองรับ ทําใหลูกคาของธนาคารสามารถใช

บริการตาง ๆ ของธนาคารดวยตัวเองทุกธุรกรรมทางการเงินดวยความสะดวก  รวดเร็ว   ทุกท่ีทุกเวลา  

ธนาคารออมสินสาขาหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด  มีผูเปดบัญชีกับธนาคารจํานวน 20,300 บัญชี  การทํา

ธุรกรรมหนาเคานเตอรของธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  โดยเฉลี่ยประมาณวันละ 

80 – 90 ราย  เนื่องจากปริมาณผูใชบริการหนาเคานเตอรมีจํานวนมาก  สวนทางกับความกาวหนาของ

เทคโนโลยีทางการเงินท่ีมีระบบตาง  ๆ ท่ีเขามาทดแทน เชน  บัตรอิเล็กทรอนิกส, ตูรับฝาก, ตูถอน, Net 

Bank และแอปพลิเคชันมือถือ และใหสอดคลองกับนโยบายของทางธนาคารออมสินท่ีประสงคใหลดการ

ใชบริการหนาเคานเตอรเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐมุงสูสังคมไรเงินสด  โดยศึกษาสาเหตุของการใช

บริการหนาเคานเตอรท่ีมีจํานวนมาก  เพ่ือนําเสนอแนวทางการแกไข  และนําไปใชพัฒนาการใหบริการ

ทางการเงินชองทางอ่ืน  ๆ ท่ีสามารถลดการใชบริการหนาเคานเตอรธนาคารไดอยางตอเนื่อง  จากการ

รวบรวมขอมูล  ผูศึกษาไดนําเสนอปญหาในรูปแบบของแผนภูมิกางปลา  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

ปญหาโดยการสัมภาษณ และเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามลูกคาท่ีเขามาใชบริการหนาเคานเตอร  

ปญหาและลักษณะปญหา 

   ผูศึกษาไดศึกษาปญหาเบื้องตนจากแบบสัมภาษณและสอบถามขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการมา

ใชบริการธุรกรรมทางการเงินหนาเคานเตอรไดขอมูลและปญหาเบื้องตนท่ีหลากหลายกันไป เชน   

               1)  ลูกคาไมรูจัก ระบบ E-Banking  ไมไดสมัครใช  ไมมีความรู  ความเขาใจ  และไมรูถึง

ประโยชนของการใชระบบ E - Banking 

      2) ลูกคาท่ีสมัครใชระบบ E-Banking  แตมาทําธุรกรรมบางอยางท่ีเคานเตอร  เนื่องจาก

ระบบ E – Banking ไมสมบูรณ  เชน  ตู ฝาก - ถอน ใชงานไมได, ไมเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมบางอยาง

ท่ีทําผานแอปพลิเคชัน  เชน ชําระคาบริการ  คาสินเชื่อผาน แอปพลิเคชัน 
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      3)  ลูกคาบางกลุมยังไมเขาถึงการบริการ  ไมรับรูถึงระบบการบริการตาง ๆ ของธนาคาร 

เม่ือธนาคารออกตลาดเชิงรุก   

      4) ลูกคามีความเขาใจวาเสียเงินจากการใชบริการระบบ E – Banking 

เม่ือนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาในรูปแบบแผนภูมิกางปลา  ไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1  แผนภูมิกางปลาประกอบการวิเคราะหปญหา 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

    1)  ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการใชบริการหนาเคานเตอรจํานวนมาก  

    2)  สํารวจพฤติกรรมการใชบริการหนาเคานเตอรในดานใดบาง 

    3)  ศึกษาความรู ความเขาใจดานการยอมรับทางเทคโนโลย ี 

    4)  ศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ   E – 

Banking  

    5)  นําขอมูลท่ีไดศึกษาเปนแนวทางการรับรูประโยชน ความเสี่ยง ความไววางใจ ของการใช

บริการธุรกรรมทางการเงินผาน ระบบ E-Banking  และการตัดสินใจใชบริการ เพ่ือลดปริมาณผูใชบริการ

หนาเคานเตอร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    1)  ความเขาใจปจจัยดานประชากร  และพฤติกรรมการใชบริการหนาเคานเตอร 

    2)  เขาใจดานการยอมรับทางเทคโนโลยีของลูกคาท่ีใชบริการผานระบบ E – Banking  และ

การตัดสินใจใชบริการ เพ่ือลดปริมาณผูมาใชบริการหนาเคานเตอร 

    3)  เขาใจทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการผานระบบ E – Banking  
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    4)  สามารถนําขอมูลมาเปนแนวทางประกอบการพัฒนาการใหบริการ 

    5)  สามารถนําผลการศึกษาไปตอยอดการศึกษาคนควาเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธุรกรรมการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือแอปพลิเคชันทางการเงิน 

 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบ E-Banking 

E-Banking คือ การทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยไมผานพนักงาน

ธนาคาร  เหตุผล ท่ีธนาคาร มีการปรับตั ว เ พ่ือ เปน  E-Banking เ พ่ือประโยชนต อธุ ร กิจ  ดั งนี้   

(http://www.eeverything.info/eBanking/index.htm)  

• ทําใหตนทุนการดําเนินงานตํ่าลง 

• ขยายครอบคลุมฐานลูกคาไดกวางขวางข้ึนในดานภูมิศาสตร 

• ทําใหรักษาความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ 

• ทําใหมีโอกาสไดลูกคามากข้ึน 

• ทําใหมีโอกาสในการหารายไดในรูปแบบบริการใหม ๆ จากลูกคา 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร 

ประชากรศาสตร  คือ การศึกษาเก่ียวกับขนาด หรือจํานวนคนท่ีมีอยูในแตละสังคม  ภูมิภาค  

และระดับโลก  การกระจายตัวของประชากร  โดยองคประกอบของประชากรศาสตรมีท้ังทางดาน

ชีววิทยา และสังคม  สามารถแบงออกไดดังนี้ (วิไลพร  สุตันไชยนนท . 2550, 60) 

1.  ท่ีติดตัวมาแตกําเนิด  เชน  อายุ เพศ เชื้อชาติ 
2.  ท่ีหามาไดจากสังคม  เชน  การศึกษา  อาชีพ  รายได 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Model of Consumer Behavior) 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ของ Kotler (2012, p.134)  เปนการศึกษา

พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค  ทําใหทราบถึงพฤติกรรม  ลักษณะความตองการของผูบริโภคและ

เหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการ  โดยท่ีพฤติกรรมดังกลาวจะเกิดข้ึนมาจากปจจัยสําคัญ 

คือ สิ่งกระตุน  ความรูสึกนึกคิด  และปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม  เปนตน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับทางเทคโนโลยี 

Davis (1991) แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี ( A Technology  Acceptance  Model หรือ 

TAM )  เปนการศึกษาการยอมรับการใชเทคโนโลยี  โดยมีปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยี คือ ปจจัย

ภายนอก (External  Variables)  ซ่ึงจะสงผลตอการรับรูประโยชนของการใชงาน (Perceived  
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Usefulness)  และการรับรูถึงความงายของการใชงาน (Perceive Ease of Use)  และจะสงผลตอไปยัง

ทัศนคติของการใชเทคโนโลยี (Attitude Toward Using)  และนําไปสูความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี 

(Behavioral  Intention  to  Use)  ซ่ึงนําไปสูการใชระบบจริง (Actual  System  Use) ในท่ีสุด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

Zimbardo และ Ebbesen (1970 อางใน พรทิพย  บุญนิพัทธ, 2531, หนา 49) กลาววาทัศนคติ

เปนความสัมพันธท่ีคาบเก่ียวระหวางความรูสึก และความเชื่อ  หรือการรับรูของบุคคล พฤติกรรมท่ี

โตตอบจึงแสดงออกมาในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของทัศนคติของตน ทัศนคติท่ีแสดงออกมาท้ังทาง

จิตใจ  ทาที  ความรูสึกนึกคิด  และความโนมเอียงของบุคคลท่ีมีตอขอมูลท่ีไดรับมา  ซ่ึงเปนไปไดท้ังบวก

และลบ  ทัศนคติจะสงผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา  โดยทัศนคติจะมีผลตออารมณ และความรูสึกท่ี

แสดงออกมาเปนพฤติกรรม ดังนั้น  ความคิด  ความรู ความเขาใจ  จึงเปนสวนประกอบข้ันพ้ืนฐานของ

ทัศนคติ  จะสัมพันธกับความรูสึกของบุคคล  แสดงออกมาในรูปแบบแตกตางกันท้ังในทางบวก และทาง

ลบ  ข้ึนอยูกับประสบการณ การเรียนรู และรับรู 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  Herbert (1967, p. 469)  ไดอธิบาย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไววา 

ทัศนคติอยางเดียวกันอาจเกิดในตัวบุคคลดวยวิธีท่ีตางกัน  สามารถแบงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ออกเปน 3 ประการ คือ 

1)  การยินยอม (Compliance) 

2)  การเลียนแบบ (Identification) 

3)  ความตองการท่ีอยากจะเปลี่ยน (Internalization) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

วรูม (ธารา ธาดาธีรพัฒน. 2545; อางอิงจาก Vroom1964 : 99  Work and Motivation)  

ความพึงพอใจ  หมายถึง  การท่ีบุคคลนั้นเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม  หรือเขาไปรับรู  แลวพึงพอใจ  

สัมพันธกันกับทัศนคติ กลาวคือ ทัศนคติในดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น  และ

ทัศนคติในดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษาของ Ibok  and  Ikoh (2013) เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ การบริการ 

Internet  Banking  พบวา  ความงายตอการใชงาน (Ease of Use)  สงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  Kumbhar (2011) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึง
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พอใจของลูกคา E-Banking ของธนาคารอินเดีย  และ Nochai  and  Nochai (2013)  ท่ีไดศึกษา

เก่ียวกับผลกระทบของ Internet Banking  กับความพึงพอใจของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  

การใชงานท่ีงาย (Ease  of  Use)  เชน  ความงายในการหาขอมูลบนระบบเว็บไซตอินเทอรเน็ตแบงกิง

สามารถใชงานไดงาย  ภาษาท่ีใชงายตอความเขาใจ  และการแสดงผลลัพธท่ีงายตอการอาน  สงผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

จิตวัต  ศรีสุวรรณ (2557 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความไววางใจของผูใชบริการ     

K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความแตกตางปจจัยดานประชากรศาสตรและความสัมพันธของปจจัยทางดานทัศนคติและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ี

มีตอความสัมพันธกับความไววางใจของผูบริการ K-Cyber Banking  ธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับผูท่ีเคยใชบริการ K-Cyber 

Banking  ธนาคารกสิกรไทย  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการศึกษาพบวา 
1)  ปจจัยทางดานประชากรศาสตร  พบวา  ระดับการศึกษาและรายได  มีผลตอความไววางใจ

ของผูใชบริการ K-Cyber Banking  ธนาคารกสิกรไทย  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   

2)  ปจจัยทางดานทัศนคติ พบวา ดานความรูความนึกคิด  ดานความรูสึก  และดานพฤติกรรมมี

ความสัมพันธกับความไววางใจของผู ใชบริการ K-Cyber Banking  ธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

 3)  ปจจัยอ่ืน ๆ พบวา ดานการเขารหัสขอมูล ดานรหัสรักษาความปลอดภัยแบบ OTP และดาน 

Auto Log Off  มีความสัมพันธกับความไววางใจของผูใชบริการ K-Cyber Banking  ธนาคารกสิกรไทย  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
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กรอบแนวคิด 

   ตัวแปรอิสระ(Independent  variables)  ตัวแปรตาม(Independent variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3 : แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากร  ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด  ท่ีเปดบัญชีไวมีท้ังหมด 

20,300 บัญชี  โดยเฉลี่ยแลวมีผูมาใชบริการหนาเคานเตอรธนาคารอยูท่ี 15%  ของทุกบัญชีท่ีเปดท่ี

ธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  คือจํานวน 3,045 บัญชี   

กลุมตัวอยาง  ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน  360 

ตัวอยาง  คํานวณโดยใชสูตรของ Taro  Yamane  (อางถึงใน  : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. 2554. หนา 

42) 

ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการ 

1)  ความถ่ีในการใชบริการ 

2)  ประเภทของการใชบริการ 

3)  ความสะดวก รวดเร็ว  

4)  เหตุผลในการมาใชบริการ 

5)  การรับรู และเขาถึงการบริการ 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1)  เพศ 

2)  อายุ 

3)  ระดับการศึกษา 

4)  อาชีพ 
5)  รายไดตอเดือน 

 

ลดปริมาณการใช

บริการหนาเคานเตอร

ของธนาคารออมสิน

สาขาหนองพอก 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี 

ปจจัยดานความพึงพอใจ 

ปจจัยดานทัศนคต ิ
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           สูตรตามวิธีของ ยามาเน (Taro Yamane) 

    

 

       แทนคาในสูตร 

   n  =             3,045 

               1 + 3,045 (0.05)2 

   n  =       353.55 

   n  ≈      360  คน 
 

การสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงายจากกลุมลูกคาท่ีมาใชบริการหนาเคานเตอรของ

ธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด เฉลี่ยวันละ 16-18  ตัวอยาง   

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  ใชแบบสอบถาม (Questionnaires)  ประกอบดวย 5 สวน คือ 1) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร   2) พฤติกรรม การใชบริการหนาเคานเตอรธนาคาร 3) ความคิดเห็น

เก่ียวกับการยอมรับ ในการบรกิารธุรกรรมการเงินดวยระบบ E-Banking 4) ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติ 

ในการบริการธุรกรรมการเงินดวยระบบ E-Banking  5) ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริการ

ธุรกรรมการเงินดวยระบบ E-Banking 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูล  ดังนี้ 1)  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary  

Data)  แบบสอบถามสําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการหนาเคานเตอรของธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  

จังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 360 ตัวอยาง  2)  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  เปนขอมูลท่ีผูศึกษา

ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย  บทความ  วิทยานิพนธ  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ขอมูลจากอินเทอรเน็ต  

หนังสือพิมพและรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

การวิเคราะหขอมูล   ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยโปรแกรม Spss สถิติท่ี

ชวยในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

 สวนท่ี 1  ปจจัยดานประชากรศาสตร (จํานวนมากท่ีสุด และนอยท่ีสุด) 

2Ne1
Nn

+
=
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ปจจัยดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

227 

133 

 

63.1 

36.9 

2.  อายุ 

15 – 25 ป 

60 ปข้ึนไป 

 

43 

91 

 

11.9 

25.3 

3.  ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

สูงกวาปริญญาตรี 

 

126 

27 

 

35.0 

7.5 

4.  อาชีพ 

พนักงาน / ลูกจางหนวยงานรัฐ ราชการ 

อาชีพอิสระ (พอบาน แมบาน คาขาย ทํานา) 

 

43 

201 

 

11.9 

55.8 

4.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000 บาท 

45,001 – 60,000 บาท 

 

173 

36 

 

48.1 

16.9 
 

สวนท่ี 2     พฤติกรรมการใชบริการหนาเคานเตอรธนาคาร   

   ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการหนาเคานเตอรธนาคารของกลุมตัวอยาง พบวา  ความถ่ีใน

การมาใชบริการหนาเคานเตอรธนาคารออมสินมากท่ีสุด คือ ทุกวัน  มีจํานวน  112 ตัวอยาง (31.1%) 

รองลงมา คือ 2 อาทิตย /ครั้ง มีจํานวน 104 ตัวอยาง (28.9%) ประเภทของธุรกรรมทางการเงินท่ีมาใช

บริการหนาเคานเตอรธนาคารมากท่ีสุด คือ ฝาก-ถอน มีจํานวน 296 ตัวอยาง (82.2%)  รองลงมาคือ 

ชําระคาสินเชื่อ มีจํานวน 263 ตัวอยาง (73.1%) ระยะเวลาในการรอคอยและทําธุรกรรมทางการเงินหนา

เคานเตอรธนาคารแตละครั้งมากท่ีสุด คือไมเกิน 10 นาที จํานวน 126 ตัวอยาง (35.0%) รองลงมาคือ 

16-30 นาที มีจํานวน 108 ตัวอยาง (30.0%)  สวนเหตุผลท่ีมาใชบริการหนาเคานเตอรธนาคารแทน

ชองทางการบริการอ่ืน ๆ มากท่ีสุด คือ ม่ันใจในการทําธุรกรรมทางการเงินผานพนักงานธนาคาร  มี

จํานวน 306 ตัวอยาง (85.0%)  รองลงมาคือ สะดวก รวดเร็ว   มีจํานวน 224 ตัวอยาง (62.2%)  ดาน
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การยอมรับในการบริการธุรกรรมทางการเงินดวยระบบ E – Banking  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 360 

ตัวอยาง  เห็นดวยอยางยิ่งวา ระบบควรมีการแจงเตือนทุกครั้งท่ีมีการทํารายการในบัญชี มากท่ีสุดมี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.58  รองลงมาเห็นดวยวาการใชบริการธุรกรรมการเงินดวยระบบ E-Banking นั้นมีความ

สะดวก  รวดเร็ว  งายตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยอยู ท่ี 3.95 ทัศนคติในการบริการธุรกรรมทางการเงินดวย

ระบบ E-Banking พบวากลุมตัวอยางจํานวน 360 ตัวอยาง  เห็นดวยอยางยิ่งวาความนาเชื่อถือ ปลอดภัย  

ไวใจได ของการใชบริการธุรกรรมการเงินดวยระบบ E-Banking มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.86 รองลงมา

เห็นดวยวาความสามารถในการทํางานของระบบ E-Banking เปนไปตามเปาหมายของทาน มีคาเฉลี่ยอยู

ท่ี 4.05 ความพึงพอใจในการบริการธุรกรรมทางการเงินดวยระบบ E-Banking  พบวากลุมตัวอยาง

จํานวน 360 ตัวอยาง  เห็นดวยวาโดยรวมแลวทานมีความพึงพอใจในการใชบริการธุรกรรมการเงินดวย

ระบบ E-Banking มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 รองลงมาเห็นดวยวาการใชบริการธุรกรรมการเงินดวย

ระบบ E-Banking ตอบสนองความตองการไดครบถวน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.98   
 

อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะหปญหาในรูปแบบแผนภูมิกางปลา  และการวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช

แบบสอบถามเลือกตอบมาเปนขอมูลประกอบการแกไขปญหา  ผูศึกษาขอเสนอแนวทางการเลือกการ

แกปญหาตามแผนภูมิกางปลา  ดังตอไปนี ้

1.  ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ปญหาดานประชากรศาสตร  ผูสูงอายุใชงานระบบ E-Banking ไมเปน, ท้ังครอบครัวมี

โทรศัพทท่ีรองรับแอปพลิเคชันไดแคเครื่องเดียว  และกลุมวัยรุนใชแอปพลิเคชันของธนาคารอ่ืน 

แนวทางการแกไขปญหา   

1.1  ผูสูงอายุท่ีมาใชบริการหนาเคานเตอรสวนใหญมาใชบริการเก่ียวกับสอบถาม

ยอดเงินเขาออกในบัญชี  เนื่องจากผูสูงอายุจะมีเงินเดือนผูสูงอายุท่ีฝากเขาประจํา ทุกเดือนโดย

หนวยงาน อบต.เปนผูนําฝากท่ีธนาคารออมสิน และใหผูสูงอายุมาดําเนินการธุรกรรมทางการเงินเอง  จึง

เปนปญหาวาผูสูงอายุมาใชบริการหนาเคานเตอรเพ่ือสอบถามการเคลื่อนไหวเงินในบัญชี  และถอนเงิน  

วิธีการลดปริมาณผูใชหนาเคานเตอรในกลุมนี้ คือ ทางธนาคารจะออกใหบริการนอกสถานท่ีโดยออกไป

ใหบริการรับฝากถึง อบต.  ดวยระบบ SUMO  ซ่ึงระบบนี้จะมี ขอความ  แจงเตือนไปยังผูถือบัญชีวามี

เงินเขาบัญชีแลว  เพ่ือลดปญหาการมาสอบถามการเคลื่อนไหวบัญชีหนาเคานเตอรธนาคาร  เม่ือออก

ใหบริการนอกสถานท่ีจะมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับแอปพลิเคชันธุรกรรมการเงินผานมือถือระบบ 
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MyMo และประชาสัมพันธการใชบัตร บัตรอิเล็กทรอนิกส        แจงขอมูลการใชงาน และแนะนําการใช

งานไปดวย  เนื่องจากจะมีลูกคาบางกลุมยังยึดติดกับขอมูลเดิม ๆ วา กดเงินตางธนาคารจะเสียคาบริการ  

แตปจจุบันนี้สามารถกด บัตรอิเล็กทรอนิกส ในตูตางธนาคารได 5 ครั้ง / เดือน ไมเสียคาธรรมเนียม  ไม

จําเปนตองกดตูของออมสินเทานั้น  เปนตน 

1.2  ปญหาเรื่องท้ังครอบครัวมีโทรศัพทใชแอปพลิเคชันไดเครื่องเดียว แนวทางการ

แกปญหาคือ  ใหคําแนะนําเก่ียวกับการใช บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือ Net Bank  เพ่ือลดธุรกรรมการเงินท่ี

ใชผานเคานเตอรธนาคาร เชน  ดูความเคลื่อนไหวในบัญชี ถอนเงิน  ฝากเงิน    โอนเงิน  และ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับการรับฝากนอกสถานท่ี  ซ่ึงเปนระบบ SUMO และมีขอความ แจง  เพ่ือความ

ม่ันใจในการฝากนอกสถานท่ี 

1.3  ในกลุมวัยรุนท่ีใช Mobile  Banking ของธนาคารอ่ืน  ในกลุมวัยรุนสวนใหญเปน

นักเรียน  ทางธนาคารมีโครงการฝากเงินในระบบธนาคารโรงเรียนอยูแลว  ซ่ึงตองออกรับเงินท่ีโรงเรียน

อยูแลวเปนประจําทุกอาทิตย  เม่ือออกไปรับเงินฝากทางธนาคารจะประชาสัมพันธ  ใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการ แอปพลิเคชัน ระบบ MyMo ของธนาคารออมสิน  และการขอมูลการใช บัตรอิเล็กทรอนิกส 

ของธนาคารรวมดวย 

2.  ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการหนาเคานเตอรธนาคาร   

ปญหาดานพฤติกรรม  ตูรับฝากถอนพังบอย  โทรศัพทและเน็ตไมเอ้ือประโยชนใชงาน และ

ระบบไมเอ้ือประโยชนตอการใชงานไดครบ 

แนวทางการแกไขปญหา  พฤติกรรมการใชบริการหนาเคานเตอรธนาคารของลูกคา  จะ

เปนการฝาก-ถอนมากท่ีสุด  เนื่องจากมีความม่ันใจในการทําธุรกรรมทางการเงินผานเจาหนาท่ีธนาคาร  

การสรางความม่ันใจในการทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ E-Banking ตาง ๆ  จะชวยลดการใชหนา

เคานเตอรได  อีกทางเลือกหนึ่ง  วิธีการสรางความม่ันใจก็คือ มีขอความแจง เม่ือฝากผานระบบ SUMO 

ซ่ึงเปนระบบออกรับฝากเงินนอกสถานท่ี  การทําธุรกรรมการเงินผานเครื่องอิเล็กทรอนิกสผาน ตูถอนเงิน

ไมวาจะเปนการถอน โอน ตาง ๆ  แนะนําการใช บัตรอิเล็กทรอนิกส ในการทําธุรกรรมทางการเงินไม

จําเปนตองเปนตูถอนเงินของออมสิน  สามารถใชงานตูถอนเงินของธนาคารอ่ืน ๆ ได 4 ครั้ง / เดือน  

โดยไมเสียคาธรรมเนียม  การใหคําแนะนําและประชาสัมพันธสรางความม่ันใจในการทําธุรกรรมผานมือ

ถือตาง ๆ แนะนําชองทางเลือกในการทําธุรกรรมการเงินท่ีไมตองผานเคานเตอรในหลาย ๆชองทางเลือก
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ใหแกลูกคา  เชน  ผานตูถอนเงิน, ผานเจาหนาท่ีท่ีออกใหบริการดวยระบบ SUMO, การใช Net Bank  

และแอปพลิเคชัน MyMo  เปนตน 

3.  ปจจัยดานการยอมรับในการบริการธุรกรรมการเงินดวยระบบ E-Banking   

ปญหาดานการยอมรับ  ลูกคารูสึกไมม่ันใจและไมมีความปลอดภัยในการใชบริการ  และ

เม่ือใชแลวมีปญหาบอยเพราะสะดวกเกินไป 

แนวทางการแกปญหา  จากขอมูลท่ีไดจากการแจกแบบสอบถาม  ดานการยอมรับในการ

บริการธุรกรรมการเงินดวยระบบ E-Banking นั้น  กลุมตัวอยางจะมีความม่ันในการในทําธุรกรรมหากมี

ระบบการแจงเตือนทุกครั้งท่ีมีการทํารายการในบัญชี  และกลุมตัวอยางยังเห็นดวยวาระบบ E-Banking  

เปนระบบท่ีสะดวก  รวดเร็ว  งายตอการใชงาน  และตองการระบบท่ีไมจําเปนตองอธิบายวิธีการใชงาน 

และข้ันตอนการใชท่ีซับซอน  ในการแกปญหาการยอมรับการบริการธุรกรรมการเงินดวยระบบ E-

Banking  ก็คือตองสรางความม่ันใจในการบริการซ่ึงระบบของธนาคารเองไดสรางข้ึนมาอยางรัดกุมอยู

แลว  เพียงแตตองแนะนํา ประชาสัมพันธเพ่ิมเติมและเขาถึงลูกคามากข้ึน  การออกตลาดเชิงรุกจึงสําคัญ

เปนการเขาถึงลูกคาไดโดยตรงหากลูกคามีขอสงสัยก็สามารถใหคําแนะนําได  และแนะนําการใชงานได

อยางชัดเจน  แนะนําระบบ Call Center  เม่ือการใชงานมีปญหา  หรือแนะนําชองทางเลือกในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินไดในหลาย ๆ ชองทาง โดยไมจําเปนตองทําท่ีหนาเคานเตอรใหเสียเวลา  เปนตน 

4.  ปจจัยดานทัศนคติในการบริการธุรกรรมทางการเงินดวยระบบ E-Banking 

ปญหาดานทัศนคติ  ลูกคากลัวเสียคาธรรมเนียม  ลูกคารูสึกไมชอบไมอยากใช  และไมได

รับความสะดวกสบายในการใช 

แนวทางการแกปญหา  การใชระบบ E-Banking  เปนระบบท่ีดีและยังไดรับการยอมรับ

จากกลุมตัวอยางอยูบาง แตก็ยังไมถึงวาอยูในเกณฑท่ีดี  เพราะคาเฉลี่ยยังอยูในเกณฑกําก่ึงคือยังไมแนใจ

เทาท่ีควร  ดังนั้น  การสรางความม่ันใจ  และสรางทัศนคติท่ีดีในการใชบริการจึงเปนสิ่งสําคัญ  ดวยการ

ใหคําแนะนํา  ประชาสัมพันธ  สรางความม่ันใจ  เชื่อม่ันในการใชบริการ  นําเสนอชองทางเลือกในการ

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ีไมผานเคานเตอรในหลาย ๆ  วิธีใหลูกคาไดเลือก  เชน  สามารถใชผาน บัตร

อิเล็กทรอนิกส ได  หากตูของออมสินพัง หรือใชไมได  สามารถใชตูของธนาคารอ่ืนได  โดยไมเสีย

คาธรรมเนียม  จํานวน 4 ครั้ง / เดือน, การฝากดวยระบบ SUMO  ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีของธนาคารออกรับ

ฝากเงินนอกสถานท่ี  และมี ขอความแจงเตือนไปท่ีโทรศัพทของผูฝากโดยตรงเม่ือทําธุรกรรมฝากเงิน
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ผานระบบ SUMO  เพ่ือความม่ันใจในการฝากเงินนอกสถานท่ีท่ีไมใชเคานเตอรของธนาคาร, การใช

ระบบ MyMo ผานแอปพลิเคชันมือถือท่ีมีความสะดวกสะบาย  ใชไดทุกท่ีตลอด 24 ชม.  สรางความ

ม่ันใจดวยการเนนย้ําวามีระบบการแจงเตือนทุกครั้งท่ีทําธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ  เปนตน 

5.  ดานความพึงพอใจในการบริการธุรกรรมทางการเงินดวยระบบ E-Banking  

ปญหาดานความพึงพอใจ  ลูกคาไมพอใจในการบริการเนื่องจากเครื่องพังบอย 

แนวทางการแกปญหา  นําเสนอชองทางเลือกในการทําธุรกรรมทางการเงินในหลาย ๆ 

ชองทาง  เม่ือลูกคาประสบปญหาดานเครื่องพัง  เพราะจะมีบางท่ีลูกคายังไมเขาใจในชองทางเลือกในแต

ละชองทาง  การนําเสนอ  ใหคําแนะนํา  สรางการรับรูในชองทางเลือกในแตละชองทางในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินท่ีไมผานเคานเตอรธนาคาร  เปนตน 

โดยสรุปแนวทางการแกปญหาของปญหา คือ 

1)  เจาหนาท่ีออกใหบริการนอกสถานท่ี 

ขอดี 

1.1  ลูกคาไมเสียเวลาในการเขามาใชบริการท่ีธนาคาร  ลดการใชบริการหนาเคานเตอร

ในกรณีฝากเงิน  

1.2  สามารถเขาถึงลูกคาไดโดยตรง สามารถใหคําแนะนํา  เสนอแนะชองทางเลือกใน

การทําธุรกรรมทางการเงินดวยชองทางตาง ๆ  ท่ีไมจําเปนตองมาใชบริการหนาเคานเตอรธนาคาร 

นําเสนอความม่ันใจในแตละชองทางเลือก  มีระบบการแจงเตือนทุกครั้งท่ีทําธุรกรรมทางการเงิน  และท่ี

สําคัญไมเสียคาธรรมเนียม  หรือคาบริการใด ๆ สะดวก  รวดเร็ว  และงายในการใชบริการ   

1.3  สามารถรับฟงปญหาไดโดยตรงจากลูกคา  เพ่ือนําขอมูลมาแกไขและพัฒนาการ

ใหบริการธุรกรรมทางการเงินในหลาย ๆชองทางเลือก 

1.4 เพ่ือเปนการใหการบริการแกลูกคาเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึน 

ขอเสีย 

1.5  จํานวนพนักงานท่ีใหบริการในธนาคารจะนอยลง  ลูกคาท่ีใชบริการท่ีธนาคารอาจจะ

ไมไดรับความสะดวก  เม่ือพนักงานออกไปใหบริการนอกสถานท่ี 

1.6  จํานวนพนักงานท่ีออกไปใหบริการไมเพียงพอตอจํานวนลูกคาท่ีสมัคร  
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2)  การประชาสัมพันธ  นําเสนอ  และแนะนํา ชองทางเลือกในการใหบริการธุรกรรมทางการ

เงินในหลาย ๆชองทาง 

ขอดี 

2.1  ลูกคามีความเขาใจท่ีถูกตอง และรับรูขอมูลในการทําธุรกรรมทางการเงินในหลาย ๆ 

ชองทาง  โดยไมตองผานพนักงานหนาเคานเตอรธนาคาร 

2.2  ไดลูกคารายใหม  หากออกประชาสัมพันธ  และใหบริการอยางตอเนื่อง  โดยรุกไปท่ี

หนวยงานตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  ทําใหเกิดลูกคารายใหมท่ีเห็นความสําคัญของการใหบริการนอกสถานท่ี

ของทางธนาคาร ท่ีสรางความสะดวก  และม่ันใจในการใหบริการในการใชบริการผานชองทางเลือกตาง 

ๆ 

ขอเสีย 

2.3  ตองใชการสงเสริมการตลาดเขามารวมกับการประชาสัมพันธ  โดยใชอุปกรณของ

แถมสําหรับสาขามาสงเสริมการตลาด  เชน  แจกกระปุกออมสินท่ีไมไวสําหรับ ผูเปดบัญชีใหม  ชวงวัน

สําคัญตาง  อาจนําของแจกตรงนี้มาใชในการสงเสริมการตลาดดวย 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

 แผนการตลาดเชิงรุกของการแกปญหาในการศึกษาครั้งนี้  คือ 

1) พนักงานออกใหบริการนอกสถานท่ีชวงเวลา 09.00 - 14.00น. 2 – 3 ครั้งตอสัปดาห   

2) เม่ือออกใหบริการฝากเงินนอกสถานท่ีดวยระบบ SUMO  จะประชาสัมพันธบริการและ

ผลิตภัณฑตาง ๆของธนาคารไปดวย  

3) การออกใหบริการนอกสถานท่ี จะประสานเจาหนาท่ีตามหนวยงาน  หรือสถานท่ีท่ีจะไป

ลวงหนาอยางนอย 1 วัน   

 

ขอเสนอแนะ 

การออกใหบริการนอกสถานท่ีและการตลาดเชิงรุกควรทําอยางตอเนื่อง  และรับฟงปญหา  

ขอเสนอแนะของลูกคา นําขอมูลท่ีไดมาปรับการบริการเพ่ือประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคาได

ประทับใจมากยิ่งข้ึน    
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แนวทางในการเพ่ิมยอดการสมัครบัตร ATM และบตัร VISA  

ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร    

The Guidelines to Increase of Application for ATM and VISA Cards  

of Government Savings Bank, Ratchawat Zonal Office 

 

จารุวรรณ ละออประเสริฐสุข0

1 และสุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต12 

Jaruwan Laorprasertsuk1 and Suthawan Chirapanda Sato2 

 

 

บทคัดยอ 

 การขับเคลื่อนธนาคารสูสังคมไรเงินสด ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคหันมาใช Mobile Banking 

หรือ Internet Banking สงผลตอการสมัครบัตร ATM และบัตร VISA เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงินลด

นอยลงอยางตอเนื่อง ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีศึกษาหาสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา โดยการศึกษาครั้ง

นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) หาสาเหตุในการสมัครบัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขต

ราชวัตร ท่ีไมเปนไปตามเปาหมายธนาคาร และ 2) หาแนวทางในการเพ่ิมยอดการสมัครบัตร ATM และ

บัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร เก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ลูกคาเงินฝาก 100 คน และ

สัมภาษณผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตราชวัตร ผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงานปฏิบัติงาน

ดานเงินฝาก จํานวน 11 คน ดวยสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยแผนผังกางปลา ผลการศึกษาพบวา 

สาเหตุมาจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 5 ดาน เรียงลําดับคือ ดานราคา ดานผลิตภัณฑและ

บริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี และดานกระบวนการการ

ใหบริการ และเลือกแนวทางแกไขปญหาดานราคา โดยการทดลองสงขอความ และใหขอมูลผานสื่อ

ออนไลนถึงการเปลี่ยนแปลงและสอบถามการเคลื่อนไหวคาธรรมเนียมของธนาคารไดตลอดเวลา ลด

                                                 
1 บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร     

  Email: jaruwanbm0025@gmail.com 
2 อาจารยดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

  Email: suthawan_chi@utcc.ac.th 
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คาธรรมเนียมโอนและถอนเงินของลูกคาชั้นดีท่ีเลือกใชบริการบอยครั้ง และเลือกใชบริการบัตรมากกวา 

1 บัตร 

 

คําสําคัญ: บัตร ATM และบัตร VISA, การเพ่ิมยอดการสมัคร, สวนประสมการตลาดบริการ 

 

Abstract 

 Driving the bank to a cashless society causing the behavior of consumers turning 

to Mobile Banking or Internet Banking, resulting in the application of ATM and VISA cards 

to continuously reduce financial transactions causing the researcher to be interested in 

studying the causes and solutions by the objectives of this research were to study 1) 

cause of problems of Application for ATM and VISA cards of Government Savings Bank, 

Rajavat Zonal Office did not accord to the bank target, and 2)  suggestion the guidelines 

to increasing Application for ATM and VISA cards of Government Savings Bank, Rajavat 

Zonal Office. The information was collected from the samples using questionnaire of 100 

people.  Additionally, 11 persons of the Government Savings Bank, Rajavat Zonal Office 

from Director of the Government Savings Bank, Government Savings Bank Manager and 

staff operating on deposits were interview.  The data were investigated using frequency 

distributions, percentage, mean, standard deviation. Also, fish bone diagram was used to 

find cause of problems. 

 The results of research showed that 1) the cause of Service marketing mix factors 

in 5 sequences, namely price, product and service.  Marketing promotion Distribution 

channels / locations and the service process aspect and choose a solution to the price 

problem by experimenting with sending messages and providing information via online 

media about changes and inquiries regarding bank fee movements at any time and 

reducing transfer fees and withdrawals of top customers. That choose to use the service 

often and choose to use more than 1 card. 

 

Keywords: ATM and VISA Cards, Increasing of Application, Service marketing mix 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 จากการขับเคลื่อนธนาคารออมสินสูสังคมไรเงินสด ทําใหเกิดผลกระทบตอการสมัครบัตร ATM และ

บัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร ไมสามารถทําเพ่ิมยอดการสมัครหรือดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายของธนาคาร โดยจะเห็นวาต่ํากวาเปาหมายอยางตอเนื่อง นับตั้งแตป 2559 - 2561 ไมวาจะเปนการ

ดําเนินงานการสมัครประเภทบัตรออมสิน เอทีเอ็ม ถอนเงิน โอนเงิน เติมเงินโทรศัพท มือถือ  

หรือจายคาใชจายตาง ๆ ผานเครื่อง ATM บัตรออมสิน วีซา เดบิต ใชจายผานบัตร สามารถรูดซ้ือสินคา ถอน

เงิน โอนเงิน ชําระสินคาหรือบริการ และใชฝากเงินสดเขาบัญชีผู ถือบัตร บัตรออมสิน เดบิต  

สมารท ไลฟ ใหความคุมครองอุบัติเหตุ เบิกคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไมตองสํารองจายเม่ือเขา

รักษากับสถานพยาบาลในโครงการ และบัตรออมสิน เดบิต สมารทแคร (ธนาคารออมสิน, 2561) นอกจากนี้

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีหันมาใช Digital Banking และแนวโนมจะใชงาน Mobile Banking 

หรือ Internet Banking สูงข้ึน ประกอบกับภาพรวมการตลาดจากนโยบายการปรับเปลี่ยนบัตร ATM จาก

รูปแบบบัตรแถบแมเหล็กใหเปนบัตรชิปการดยกระดับความปลอดภัยในการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส ทําใหการ

ธุรกรรมผานเครื่อง ATM ลดนอยลง โดยจะเห็นวาจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดจํานวนบัตร ATM / VISA 

เปดใหม ธนาคารออมสิน เขตราชวัตร เม่ือเปรียบเทียบเปาหมายกับผลการดําเนินงานการสมัคร ในป 2559 

คิดเปน 25.87% ป 2560 คิดเปน 28.28% และป 2561 คิดเปน 27.05 % ท่ีมีจํานวนการสมัครบัตรลดลงทุก

ป (ธนาคารออมสิน สํานักงานเขตราชวตัร, 2561) ดังภาพท่ี 1  

 

 
    ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบเปาหมายกับการดําเนินงานจํานวนบัตร ATM / VISA เปดใหม  

    ป 2559 - 2561 ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร 

 

 -

 50.00

 100.00

ป 2559 ป 2560 ป 2561

100.00 
90.14 94.18 

25.87 28.28 27.05

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

หนวย : %
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 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการเพ่ิมยอดการสมัครบัตร ATM 

และบัตร VISA ของธนาคารออมสินเขตราชวัตร เพ่ือศึกษาหาสาเหตุและหาแนวทางในการเพ่ิมยอดการสมัคร

บัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร ท่ีสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีธนาคารออมสิน

ไดกําหนดไว และสามารถเปนขอมูลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑตอบโจทยความตองการของลูกคา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุในการสมัครบัตร ATM และ บัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร 

ท่ีไมเปนไปตามเปาหมายธนาคาร 

 2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมยอดการสมัครบัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน 

เขตราชวัตร 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 

 สวนประสมทางการตลาดบริการเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจใหบริการของศาสตราจารย  ฟลลิป 

ค็อตเลอร (Philip Kotler) ไดพัฒนาจากสวนประสมทางการตลาด 4Ps เปนสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากรหรือพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ โดยดานผลิตภัณฑและ

บริการ เปนผลิตภัณฑท่ีจับตองได จับตองไมได ท่ีลูกคาไดรับประโยชนและคุณคาจากผลิตภัณฑ ดานราคา 

ในรูปตัวเงิน มองถึงคุณคาของบริการท่ีกําหนดใหมีความเหมาะสมการใหบริการ ดานชองทางการจัด

จําหนาย/สถานท่ี คุณประโยชนของบริการท่ีนําเสนอ ไมวาท่ีตั้งและชองทางในการนําเสนอบริการ ดานการ

สงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือสื่อสารไมวาจะเปนการโฆษณาการใหขาวสารและการประชาสัมพันธ ดาน

บุคลากรหรือพนักงาน การคัดเลือกการฝกอบรมและการบริการของบุคลากรหรือพนักงานท่ีสามารถสราง

ความพึงพอใจ และสามารถในการแกไขปญหาใหกับลูกคา ดานลักษณะทางกายภาพการนําเสนอใหเห็นเปน

รูปธรรมกายภาพ และรูปแบบการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ เปนข้ันตอนระเบียบวิธีและงาน

ปฏิบัติการบริการเพ่ือใหเกิดความประทับใจในการบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552 และอดุลย จา

ตุรงกุล, 2552) 
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 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย 

 ลักษณะของความตองการของมนุษยมีลําดับข้ันตอนจากทฤษฎีความตองของมนุษย ไดแก ความ

ตองการทางดานรางกาย เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนตอการมีชีวิต ความตองการความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จะเกิดความตองการมีชีวิตอยูอยางปลอดภัย ความตองการทางสังคมและ

ความตองการทางความรัก ตองการท่ีตองการยอมรับในดานความรูความสามารถจากเพ่ือนรวมงาน ตองการ

ยอมรับจากสังคมท่ีตนสังกัดอยู ความตองการยอมรับและยกยอง เกิดการยอมรับในความรูความสามารถ ยก

ยอง การใหเกียรติการยอมรับ และความตองการสมหวังหรือความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการในข้ันนี้จัด

อยูเปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษยท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตท่ีคาดหวังไว ซ่ึงทฤษฎีเก่ียวกับความ

ตองการขอมนุษยเปนเครื่องมือการตลาดอยางหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจบริการประสบความสําเร็จและเกิดความพึง

พอใจสูงสุดตลอดเวลา (อนิวัช แกวจํานงค, 2552)   

 

 3. แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 

           การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมและการตองการ

ผลิตภัณฑของผูบริโภค หากพิจารณาจากสวนตัวแปรทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม ไดแก (1) การรับรู 

(Perception) ท่ีเกิดจากการสัมผัสท้ัง 5 คือ การไดยิน การไดกลิ่น การมองเห็น การลิ้มรส  และการสัมผัสบน

พ้ืนฐานความรูสึกของบุคคลนั้น (2) การจูงใจ ( Motivation) ท่ีเปนแรงขับภายในของบุคคลในการมุงสู

เปาหมาย (3) การเรียนรู ( Learning) ท่ีมาจากขอมูลและประสบการณ (4) ทัศนคติ(Attitude) ท่ีเปนการ

ประเมินความรูสึกท้ังดานบวกและลบสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค (5) บุคลิกภาพ 

(Personality) พฤติกรรมหรือลักษณะอุปนิสัยของบุคคล สวนตัวแปรทางสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรม ไดแก (1) 

บทบาททางสังคม (Social  Roles) เปนคาดหวังของตนตามสถานภาพท่ีเปนอยู มีหลายหลายบทบาท (2) 

กลุมอางอิง (Reference  Group) เปนบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอทัศนคติคานิยม และพฤติกรรมของ

ผูอ่ืน (3) ชนชั้นทางสังคม(Social Level)  เปนลักษณะการจัดแบงกลุมบุคคลในสังคมตามลักษณะตัวแปรตาง 

ๆ เชน รายได  การศึกษา ฐานะทางสังคม เปนตน (4) วัฒนธรรม (Culture) เปนสัญลักษณหรือสิ่งท่ีคนใน

สังคมหนึ่งไดสรางข้ึนและยอมรับจากคนในสังคมนั้นจากรุนสูรุน และ (5) อุปนิสัยการซ้ือ (Buying Habit) 

หรือใชบริการ เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานและกิจกรรมทางการตลาด เปนตน 

(Kotler and Keller, 2016) 

 

 4. ทฤษฎีผังกางปลา 
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 เปนทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง

ปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) สวนมากมักจะ

ใชหลักการ 4M 1E คือ M - Man คนงานหรือพนักงานหรือบุคลากร M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ

อํานวยความสะดวก M - Material วัตถุดิบหรืออะไหลอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในกระบวนการ M - Method 

กระบวนการทํางาน และ E - Environment อากาศ สถานท่ี ความสวางและบรรยากาศการทํางาน เปนกลุม

ปจจัย (Factors) เพ่ือจะนําไปสูการแยกแยะ สาเหตุตาง ๆ โดยปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) จะ

แสดงอยูท่ีหัวปลา สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปนปจจัย (Factors) ท่ีสงผลกระทบ

ตอปญหา (หัวปลา) สาเหตุหลัก สาเหตุยอย (วันรัตน จันทกิจ, 2556) 

 

 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษางานวิจัยของสุพรรณิกา สาธุภาค (2554) ท่ีพบวาปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด 

และดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเดบิตวีซาของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี 

งานวิจัยของนิรุทธิ์ กอบชัยกรรม (2555) ท่ีพบวาธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพ ควร

สรางความพึงพอใจของผูใชบริการบัตรเดบิต K-MAX โดยการเพ่ิมสวนของการบริการเสริมใหกับผูถือ

บัตร เชน โปรแกรมการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องจากผูมีอาชีพอิสระไมมีเวลาดูแลตนเอง และผูบริหารควร

เพ่ิมการสงเสริมการขายดวยสวนลดรานคา เพ่ิมและรักษาคุณภาพ การบริการ การออกแบบ รวมถึง

คาธรรมเนียมตาง ๆ อยางเปนธรรม และงานวิจัยของนันทพร พรมมา (2558) ท่ีพบวาผูใชบริการทาง

การเงินผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม เพ่ือเบิก - ถอน เงินสด การ

ใชบริการทางการเงินผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จํานวน 3 - 4 ครั้งตอเดือน มีความพึงพอใจใน

การใชบริการอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังทางดานปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมระหวางเชิงคุณภาพท่ีใชแบบสัมภาษณและเชิงปริมาณท่ีใช

แบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยในเชิงคุณภาพ ประชากรมาจากผูบริหารและพนักงานและเลือกแบบ
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เจาะจงตัวแทนกลุมผูบริหารและกลุมพนักงาน ไดแก กลุมผูบริหารธนาคารออมสิน เขตราชวัตร  

ท่ีเปนผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตราชวัตร จํานวน 1 คน ผูจัดการธนาคารออมสิน จํานวน 5 คน และ

พนักงานปฏิบัติงานดานเงินฝาก 5 คน ภายใตสาขาท่ีสังกัดธนาคารออมสิน เขตราชวัตร รวมท้ังสิ้น 11 คน 

สวนในเชิงปริมาณ ประชากรมาจากฐานขอมูลกลุมลูกคาของธนาคาร ออมสิน เขตราชวัตร และเลือกใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ลูกคาเงินฝาก 100 คน จากธนาคารออมสิน 

สํานักงานเขตราชวัตร 1 แหง และธนาคารสาขา 10 สาขา ไดแก สาขาทําเนียบรัฐบาล สาขาถนนประดิพัทธ 

สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ สามเสน สาขามหานาค สาขาศรียาน สาขาแยกพิชัย สาขานางเลิ้ง สาขาราชวัตร 

สาขาสะพานแดง สาขาสวนจิตรลดา ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลสุมตัวอยางตามความสะดวก (Accidental 

Selection) โดยการตอบแบบสอบถามผานระบบออนไลนจนครบตามจํานวนท่ีตองการ 

 2. ตัวแปรในการศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ในเชิงคุณภาพมาจากตัวแปร 2 สวนเปนหลักคือ สวนท่ี 1 สาเหตุของ

ปญหาท่ีมีตอการสมัครบัตร VISA DEBIT จากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และสวนท่ี 2 

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือการเพ่ิมยอดการใชบัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคาร  ออมสิน 

เขตราชวัตร จากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สําหรับตัวแปรในเชิงปริมาณ ตัวแปรมาจาก 1) 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาการเปนลูกคาของ

ธนาคารออมสิน และการใชบริการบัตร ATM และบัตร VISA 2) สวนประสมการตลาดบริการของบัตร ATM 

และบัตร VISA ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ และ 3) ปญหาท่ี

พบและขอเสนอแนะของลูกคาท่ีใชบริการบัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน 

 3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การคึกษาครั้งนี้เครื่องมือไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนหลักใน

การสรางคําถาม โดยในเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณ โดยใชแนวคําถามการสัมภาษณไมมีโครงสราง เพ่ือ

สัมภาษณผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตราชวัตร ผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงานปฏิบัติงานดานเงิน

ฝากภายใตสาขาท่ีสังกัดธนาคารออมสิน เขตราชวัตร ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ ขอมูลสวนท่ี 

1 สาเหตุของปญหาท่ีมีตอการสมัครบัตร VISA DEBIT จากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และสวนท่ี 

2 ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือการเพ่ิมยอดการใชบัตร ATM และบัตร VISA  ของธนาคารออม

สิน เขตราชวัตร จากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สวนเครื่องมือในเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม โดย

การสรางแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
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คําถามปลายปดท่ีใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว สวนท่ี 2 ระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการ

ของบัตร ATM และบัตร VISA โดยการสรางในลักษณะแบบสอบถามมาตราอัตราภาคหรือมาตรชวง (Interval 

Scale) ท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนการวัดความคิดเห็น 5 ตัวเลือก ตามวิธีของลิ

เคิรท (Likert’s Scale) ใหเลือกคําตอบเดียวใน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

และสวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะของลูกคาท่ีใชบริการบัตร ATM และ

บัตร VISA ของธนาคารออมสิน มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด นอกจากนี้ในสวนของการวัดคุณภาพ

เครื่องมือใชในการศึกษา เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา หลังจากนั้นนํา

แบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทําการทดลองใช (Try Out) กับกลุมลูกคาเงินฝากของธนาคารออมสินท่ีไมใช

พ้ืนท่ีเขตราชวัตร จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) เท ากับ 0.78 ซ่ึงผลท่ี ไดสามารถนํ า

แบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณดวยตนเอง โดยใชแนวคําถาม

สัมภาษณผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตราชวัตร ผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงานปฏิบัติงานดานเงิน

ฝากภายใตสาขาท่ีสังกัดธนาคารออมสิน เขตราชวัตร จํานวน 11 คน ในเชิงปริมาณใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 

เก็บขอมูลจากลูกคาเงินฝากผานระบบออนไลน จํานวน 100 คน จาก 11 แหงคือ สํานักงานเขตราชวัตร 1 

แหง และธนาคารสาขา 10 สาขา ไดแก สาขาทําเนียบรัฐบาล สาขาถนนประดิพัทธ สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ 

สามเสน สาขามหานาค สาขาศรียาน สาขาแยกพิชัย สาขานางเลิ้ง สาขาราชวัตร สาขาสะพานแดง สาขาสวน

จิตรลดา   

 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังในสวนขอมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณนํามาวิเคราะหหา

สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาการสมัครบัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร ท่ีไม

เปนไปตามเปาหมายธนาคารดังนี้ 

  5.1 ขอมูลท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณมาตรวจสอบขอมูลและนํามาวิเคราะหในเชิงบรรยาย

และพรรณนาวิเคราะห สรุปประเด็นและแสดงคาความถ่ี  
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  5.2 ขอมูลในสวนแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

คือ 1) สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล หาคาความถ่ี และคารอยละ สวนท่ี 3 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะของ

ลูกคาท่ีใชบริการบัตร ATM และบัตร VISA หาคาความถ่ี สวนท่ี 2 ขอมูลระดับความสําคัญของสวนประสม

การตลาดบริการของบัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร วิเคราะหหาคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  5.3 นําขอมูลจากขอท่ี 5.1 และขอท่ี 5.2 มาสรุปสาเหตุของปญหาและวิเคราะหปญหาดวย

การสรางแผนผังกางปลา โดยการพิจารณาจากคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดหรืออยูในระดับนอยท่ีสุด ระดับนอย ระดับ

ปานกลาง และจํานวนคาความถ่ีสวนใหญของปญหาและขอเสนอแนะ 

  5.4 นําสาเหตุปญหาท่ีไดจากขอท่ี 5.3 มาหาแนวทางแกไขปญหา และหาทางเลือก 

เพ่ือนําไปจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนฉุกเฉินตอไป 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษานําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 สาเหตุของปญหายอดการสมัครบัตร ATM และ บัตร VISA ธนาคารออมสิน เขตราชวัตรไม

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว   

  1. จากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาเงินฝาก 100 คน   

   1.1 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.00 อายุระหวาง 41 - 50 ป คิดเปน 

รอยละ 23.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.00 อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางบริษัท คิดเปน 

รอยละ 31.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 30,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 35.00 ระยะเวลาการเปน

ลู กค าของธนาคารออมสิน  มากกว า 5 ป ข้ึ นไป คิดเป นร อยละ 48.00 ใช บริ การบั ตร VISA  

คิดเปนรอยละ 27.00 ไมใชบริการบัตรแตใชบริการ MYMO คิดเปนรอยละ 20.00 ใช VISA – SMART LIFE  

คิดเปนรอยละ 16.00  ใช VISA – SMART CARE คิดเปนรอยละ 14.00 ไมใชบัตรเลย รอยละ 12.00 และใช 

ATM คิดเปนรอยละ 11.00  

   1.2 ความคิดเห็นระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการของบัตร ATM และบัตร 

VISA พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 เม่ือพิจารณารายดานระดับความสําคัญอยูในระดับ

มาก คือ ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 รองลงมา ดานบุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ดานการ

ส ง เสริ มการตลาด ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3 .51 ด านผลิ ตภัณฑ และบริ การค า เฉลี่ ย เท า กับ 3 .48  
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ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 สวนระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลางคือ ดาน

กระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และดานราคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.15 ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดบริการภาพรวม

และรายดาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน ระดับความสําคัญ 

1. ดานผลิตภณัฑและบริการ 3.48 0.77 มาก 

2. ดานราคา 3.15 0.79 ปานกลาง 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี 3.45 0.79 มาก 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.51 0.67 มาก 

5. ดานบุคลากร 3.52 0.7 มาก 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.77 0.67 มาก 

7. ดานกระบวนการใหบริการ 3.37 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.44 0.74 มาก 

 เม่ือพิจารณารายดานและรายขอพิจารณาจากคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดหรืออยูในระดับนอยท่ีสุด ระดับนอย 

ระดับปานกลาง และระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง นํามาสูการสรุปสาเหตุของปญหาจากปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สรุปสาเหตุของปญหาจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการพิจารณา จากคาเฉลี่ย และ

ระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  

อันดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ คาเฉลี่ย 

ดาน ประเด็น 

1 ราคา ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมในการโอนเงินผานตู ATM ไปบัญชี

ธนาคารอ่ืน  โอน 1-10,000 บาท คาธรรมเนียม  25 บาท/ครั้ง  โอน 

10,005 -50,000 บาท คาธรรมเนียม 35 บาท/ครั้ง 3.07 

2 ราคา ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมถอนเงินสดผานตู ATM  

ตางธนาคาร ท่ีอยูในจังหวัดเดียวกันเกิน 5 ครั้ง/เดือน  

เสียคาธรรมเนียม 3 บาท/ครั้ง 3.14 

3 ราคา ความเหมาะของคาธรรมเนียมรายป    ATM/VISA  = 200 บาท/ป   

VISA SMART CARE = 599 บาท/ป  VISA SMART LIFE = 999 

บาท/ป 3.15 
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4 ราคา  ความเหมาะสมของคาธรรมเนียม ในการออกบัตรใหม กรณีบัตรหาย 

ชํารุด (100 บาท) 3.16 

5 ราคา ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมแรกเขา(100 บาท) 3.24 

6 กระบวนการ

ใหบริการ 

ข้ันตอนการใหบริการมีเวลาท่ีเหมาะสม 3.33 

7 กระบวนการ

ใหบริการ 

ความรวดเร็วและถูกตองของข้ันตอนการเปดบัญชีและการสมัครทํา

บัตร ATM และบัตร VISA  3.35 

8 ชองทางการจัด

จําหนาย 

สถานท่ีใหบริการมีท่ีจอดรถ เมื่อมาใชบริการเครื่อง ATM 3.36 

9 กระบวนการ

ใหบริการ   

การติดตอเมื่อมีปญหา 3.36 

10 กระบวนการ

ใหบริการ   

ความทันสมัยของอุปกรณในการเปดใหบริการบัตร ATM และบัตร 

VISA 3.38 

11 ผลิตภณัฑและ

บริการ 

รูปลักษณบัตร ATM และบัตร VISA มีหลากหลายรูปแบบทันสมัย 3.39 

12 การสงเสริม

การตลาด 

การโฆษณาตามสื่อตาง ๆ เชน นิตยสาร แผนพับ โปสเตอร ฯลฯ  

มีผลตอการใชบัตร 3.40 

 

 จากตารางสรุปสาเหตุของปญหาจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการพิจารณาจากคาเฉลี่ย และ

ระดับความสําคัญอยู ในระดับปานกลางในรายดานและรายประเด็นมี 12 อันดับ แต เลือกเพียง 

3 อันดับของคาเฉลี่ยต่ําสุดในแตละรายดาน เรียงลําดับ คือ (1) ดานราคา เก่ียวกับคาธรรมเนียมในการ 

โอนเงิน คาธรรมเนียมถอนเงินสด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียมแรกเขา (2) ดานกระบวนการใหบริการ 

เก่ียวกับระยะเวลาข้ันตอนการใหบริการ ความรวดเร็วและถูกตองของข้ันตอนการเปดบัญชีและการสมัครทํา

บัตร (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย เก่ียวกับสถานท่ีใหบริการมีท่ีจอดรถ เม่ือมาใชบริการเครื่อง ATM  

   1.3 ความคิดเห็นปญหาท่ีพบท่ี ใชบริ การบัตร ATM และบัตร VISA ของธนาคาร 

ออมสิน สวนใหญเปนดานผลิตภัณฑและบริการเก่ียวกับรูปแบบผลิตภัณฑไมตรงตามความตองการและไม

หลากหลายเม่ือเทียบกับธนาคารอ่ืน จํานวน 35 คน รองลงมา ดานผลิตภัณฑและบริการ เก่ียวกับสิทธิประโยชน

ไมตอบโจทยความตองการและไมหลากหลาย จํานวน 34 คน ดานการสงเสริมการตลาดเก่ียวกับการไม

ประชาสัมพันธและการโฆษณาบัตร ATM และ บัตร VISA ใหลูกคาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเขาถึงขอมูล 

และไมตรงกลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน ดานราคาเก่ียวกับบัตร VISA DEBIT ของธนาคารเปลี่ยนแปลงบอย ทํา

ใหลูกคาตองมาทําใหมและเสียคาธรรมเนียม โดยท่ีธนาคารไมไดแจงลวงหนา จํานวน 23 คน ดานชองทางการ
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จัดจําหนาย/สถานท่ี เก่ียวกับธนาคารทุกสาขาควรการทําตลาดเพ่ือการแขงขันกับธนาคารอ่ืน จํานวน 15 คน 

และดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี เก่ียวกับเครื่อง ATM  สําหรับความคิดเห็นขอเสนอแนะการบริการ

บัตร ATM  และบัตร VISA ของธนาคารออมสิน สวนใหญเปนดานผลิตภัณฑและบริการ เก่ียวกับควรมีการ

ออกแบบผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการและมีหลากหลายมากข้ึนเหมือนกับธนาคารอ่ืน รองลงมา ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ ควรเพ่ิมสิทธิประโยชนจากการใชบัตรเพ่ือตอบโจทยลูกคา และใหมีความหลากกหลาย

สอดคลองกับยุคปจจุบัน ดานการสงเสริมการตลาด ควรประชาสัมพันธและโฆษณาผานสื่อบุคคลและสื่อ

ออนไลนเพ่ือใหลูกคาไดเขาถึงการบริการท่ีแตกตางบาง ดานราคา ไมควรใหลูกคาเกาตองเสียคาธรรมเนียมทํา

บัตรใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งและควรแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ดานชองทางการจัดจําหนาย/

สถานท่ีธนาคารแตละสาขาควรทําการตลาดของธนาคารเพ่ือใหสามารถแขงขันกับธนาคารอ่ืนในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี ควรเพ่ิมเครื่องATM ใหเพียงพอกับการมาใชบริการของลูกคาในแตละ

พ้ืนท่ี 

  2. ผลการสัมภาษณสรุปสาเหตุของปญหาเกิดจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดเรียงลําดับ  

3 อันดับ พิจารณาจากจํานวนความถ่ี คือ อันดับท่ี 1 ดานผลิตภัณฑและบริการ พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไปทํา

ธุรกรรมผาน Mobile Banking จํานวน 9 คน  อันดับ 2 ดานการสงเสริมการตลาด การโฆษณาและ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑท่ีใชผูมีชื่อเสียง จํานวน 8 คน การเพ่ิมสิทธิประโยชนสรางพันธมิตรรานคา อันดับท่ี 3 

ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ีเครื่อง ATM มีจํานวนจํากัดแตละพ้ืนท่ี จํานวน 7 คน ในประเด็น

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สวนใหญเห็นวาดานผลิตภัณฑ

และบริการ ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองหรือตอบโจทยความตองการคนรุนใหมหรือผูท่ี

ตองการใชอยางแทจริง จํานวน 9 คน รองลงมา  ดานการสงเสริมการตลาด เพ่ิมสิทธิประโยชน สวนลดรานคาท่ี

หลากหลายใหมากข้ึนเพ่ิมโปรโมชั่นใหดึงดูดใจ ใหทันสมัยเหมาะกับคนทุกรุนมากข้ึน จํานวน 8 คน ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ควรแกไขโดยการเพ่ิมเครื่อง ATM และยกเวนคาธรรมเนียมการกดเงินตางธนาคาร เพ่ิม

เครื่อง ATM ในสถานท่ีตาง ๆ ใหมากข้ึน จํานวน 7 คน ดานราคา   ไมควรมีคาธรรมเนียมรายป หรือควรลด

คาธรรมเนียมสําหรับลูกคาชั้นดีท่ีเลือกใชบริการบอยครั้งอยางตอเนื่อง จํานวน  6 คน และดานกระบวนการ

ใหบริการ ลดกระบวนการ ข้ันตอน และการใชหลายรหัส เปนตนจํานวน 5 คน ดังนั้นจากสาเหตุของปญหาท่ี

สอบถามและสัมภาษณนํามาเขียนแผนผังกางปลา ดังภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 แผนผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จาก 

 

 

 

 ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นวาสาเหตุมาจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 5 ดาน ดวยกัน

เรียงลําดับคือ (1) ดานราคา สาเหตุคาธรรมเนียมเก่ียวกับโอนและถอนเงินผานตู ATM คาธรรมเนียมราย

ปและแรกเขา (2) ดานผลิตภัณฑและบริการ สาเหตุการทําธุรกรรมผาน Mobile Banking รูปแบบ

ผลิตภัณฑไมตอบโจทยและหลากหลายเม่ือเทียบกับธนาคารอ่ืน สิทธิประโยชนไมตอบโจทยความ

ตองการและไมหลากหลาย (3) ดานการสงเสริมการตลาด สาเหตุการไมประชาสัมพันธและการโฆษณา

บัตร การใชผูมีชื่อเสียงการโฆษณาและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ (4) ดานชองทางการจัดจําหนาย/

สถานท่ี สาเหตุเครื่องATM มีไมเพียงพอ สถานท่ีจอดรถไมอํานวยสะดวกการใชตู ATM และ (5) ดาน

ดานราคา 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานชองทางการ

จัดจําหนาย/

สถานที ่

 
ดานกระบวน 

การใหบรกิาร 

 

คาธรรมเนียม

โอนและถอนเงิน

ผานตู ATM 
การใชผูมีชื่อเสียงการโฆษณา

และประชาสัมพันธผลิตภัณฑ  

สถานที่จอดรถไม

อํานวยสะดวกการ

ใชตู ATM 

หลายขั้นตอนยุงยาก

ตองใชหลายรหัส

ปฏิบัติงาน 

 

คาธรรมเนียมรายป

และแรกเขา    

ดานผลิตภัณฑและ

บริการ 

ระยะเวลาขั้นตอน

การใหบรกิาร 

การเปดบัญชีและ

การสมัคร 

การไม

ประชาสัม

พันธและ

การ

โฆษณา

บัตร 

สิทธิ

ประโยชนไม

ตอบโจทย

ความตองการ

และไม

 

รูปแบบ

ผลิตภัณฑไมตอบ

โจทยและ

หลากหลายเมื่อ

เทียบกับธนาคาร

อื่น 

การทําธรุกรรมผาน 

Mobile Banking 

เครื่องATM มีไม

เพียงพอ 

สาเหตุของปญ
หาในการสมัคร บัตร

ATM
 และ บัตร VISA ของธนาคาร 

ออมสินเขตราชวัตร ที่ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 
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กระบวนการใหบริการ สาเหตุระยะเวลาข้ันตอนการใหบริการการเปดบัญชีและการสมัคร หลายข้ันตอน

ยุงยากตองใชหลายรหัสปฏิบัติงาน 

 สวนท่ี 2 แนวทางแกไขปญหาในการเพ่ิมยอดการสมัครบัตร ATM และ บัตร VISA ของธนาคาร

ออมสิน เขตราชวัตรจากเหตุดังกลาว กําหนดแนวทางเลือกได 3 แนวทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 แนว

ทางแก ไขปญหาดานราคา ทางเลือก ท่ี  2 แนวทางแก ไขปญหาดานผลิตภัณฑและบริ การ  

และทางเลือกท่ี 3 แนวทางแกไขปญหาดานการสงเสริมการตลาด แตตองเลือกเพียงทางเลือกเดียวเพ่ือ

การแกไขปญหา คือ ทางเลือกท่ี 1 แนวทางแกไขปญหาดานราคา นําไปสูการกําหนดแผนปฏิบัติงานและ

แผนฉุกเ ฉิน  เพราะเปนสา เหตุหลัก อันดับแรก ท่ีต องแก ไขปญหาในระยะสั้ นภายใน 1 ป   

โดยการทดลองการสงขอความและใหขอมูลผานสื่อออนไลนถึงการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมของ

ธนาคาร แจงใหทราบลวงหนาและสามารถสอบถามการเคลื่อนไหวขอมูลตลอดเวลาเพ่ือใหประชาชนได

เขาถึงมากข้ึน รวมถึงทดลองกับลูกคาชั้นดี ท่ีเลือกใชบริการบอยครั้งอยางตอเนื่อง โดยการลด

คาธรรมเนียมโอนและถอนเงิน หากเลือกใชตู ATM และสามารถเลือกใชบริการบัตรมากกวา 1 บัตร ใน

พ้ืนท่ีสาขา 11 แหง คือ สํานักงานเขตราชวัตร 1 แหง และธนาคารสาขา 10 สาขา  

 ดังนั้นสรุปไดวา ผลการศึกษาหาสาเหตุของปญหายอดการสมัครบัตร ATM และ บัตร VISA ธนาคาร

ออมสิน เขตราชวัตรไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มาจากสวนประสมทางการตลาดบริการดานราคา ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี และดานกระบวนการ

ใหบริการ และมากําหนดทางเลือกได 3 แนวทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 แนวทางแกไขปญหาดานราคา 

ทางเลือกท่ี 2 แนวทางแกไขปญหาดานผลิตภัณฑและบริการ และทางเลือกท่ี 3 แนวทางแกไขปญหาดานการ

ส ง เสริ มการตลาด แต เลื อก เ พี ยงทาง เลื อก เดี ยว เ พ่ื อการแก ไขป ญหา คื อ  ทาง เลื อก ท่ี  1  

แนวทางแกไขปญหาดานราคาเพ่ือนําไปสูการทําแผนปฏิบัติงานและแผนฉุกเฉินเนนการทดลองสงขอความและ

ใหขอมูลผานสื่อออนไลนถึงการเปลี่ยนแปลงและสอบถามการเคลื่อนไหวคาธรรมเนียมของธนาคารได

ตลอดเวลาและลดคาธรรมเนียมโอนและถอนเงินของลูกคาชั้นดี ท่ีเลือกใชบริการบอยครั้ง และเลือกใชบริการ

บัตรมากกวา 1 บัตรในพ้ืนท่ีสาขา 11 แหง คือ สํานักงานเขตราชวัตร 1 แหง และธนาคารสาขา  

10 สาขา 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดวาจากสาเหตุของปญหายอดการสมัครบัตร ATM และบัตร VISA 

ธนาคารออมสิน เขตราชวัตรไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มาจากสาเหตุปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ

ดานราคา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี และดาน

กระบวนการใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณิกา สาธุภาค (2554) ท่ีพบวาปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบัตรเดบิตวีซาของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี แสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการมีความสําคัญตอธุรกิจบริการโดยเฉพาะการบริการของธนาคาร โดยเฉพาะดานราคาเก่ียวกับ

คาธรรมเนียมเก่ียวกับโอนและถอนเงินผานตู ATM คาธรรมเนียมรายปและแรกเขา ในการสมัครบัตร ATM และ 

บัตร VISA ท่ีเปนปญหาหลักอันดับแรก สอดคลองตามแนวของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) และอดุลย 

จาตุรงกุล (2552) ท่ีตองพิจารณาคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของบริการ

กับราคาของบริการ ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยรุทธิ์ กอบชัยกรรม (2552) ท่ีวาในดานราคาธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพ ควรสรางความพึงพอใจของผูใชบริการบัตรเดบิต K-MAX จากคาธรรมเนียมตาง 

ๆ อยางเปนธรรม ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานราคา โดยการแจง

ใหลูกคาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและสอบถามการเคลื่อนไหวคาธรรมเนียมของธนาคารไดตลอดเวลาและลด

คาธรรมเนียมโอนและถอนเงินของลูกคาชั้นดี เปนสิ่งท่ีลูกคามีความตองการ สอดคลองกับทฤษฎีความตองการ

ของมนุษยจากแนวคิดของอนิวัช แกวจํานง (2552) ท่ีวามนุษยมีความตองการและคาดหวังจากธุรกิจบริการและ

ความพึงพอใจท่ีจะไดรับ 

  

ขอเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งนี้วา การศึกษาสาเหตุของปญหายอดการ

สมัครบัตร ATM และบัตร VISA ธนาคารออมสิน เขตราชวัตรไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนการเลือกพ้ืนท่ี

ศึกษาท่ีเก่ียวของกับธนาคารหลายสาขา ทําใหการเก็บขอมูลตองใชระยะเวลา และเปนการเก็บขอมูลผาน

ระบบออนไลน ทําใหผูตอบแบบสอบถามมีเวลาจํากัด และการเขาถึงกลุมลูกคาตองสุมแบบเฉพาะเจาะจง ทํา

ใหไดขอมูลท่ีไมหลากหลาย ดังนั้นควรมีการศึกษาจากลูกคาท่ีใชผลิตภัณฑบัตร ATM และบัตร VISA ของ

ธนาคารอ่ืนดวย เพ่ือสามารถนําสาเหตุของปญหามาวิเคราะหในเชิงลึกไดมากกวานี้  และสิ่งสําคัญหากนําผล

แนวทางการแกไขปญหา ท่ีเลือกเพียงทางเลือกเดียวเพ่ือเปนแผนปฏิบัติงานตองใชระยะเวลาในระยะสั้น ซ่ึง

หากนําไปใชระยะยาวจะเห็นผลในเชิงรูปธรรมคอนขางชา เพราะนโยบายของธนาคารสวนหนึ่งมาจากนโยบาย
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ภาครัฐ ทําใหการบริหารจัดการของธนาคารแตละสาขาเปลี่ยนแปลงไป และจากปญหาเศรษฐกิจในประเทศ 

ทําใหลูกคาหรอืประชาชนมีความระมัดระวังในการใชจาย และเขาถึงการสมัครใชบัตร VISA 
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แนวทางการเพ่ิมยอดรายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT  

ของธนาคารออมสิน ภาค 1 

The Guidelines to Increasing Service Fee and Other Fee Income  

for VISA DEBIT Card of Government Savings Bank Region 1 

 

สิทธิชัย รอดแฟง0

1 และสุทธาวรรณ จีระพันธ ซาโต1 2 

Sittichai Rodfang1 and Suthawan Chirapanda Sato2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษา 1) หาสาเหตุรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

บัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน ภาค 1 ท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย และ 2) หาแนวทางการเพ่ิม

ยอดรายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน ภาค 1 โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยแบบสอบถามจากลูกคา จํานวน 100 คน และการสัมภาษณผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 

1 ผู อํานวยการธนาคารออมสินเขต ผู จัดการธนาคารออมสิน ผูช วยผูจัดการธนาคารออมสิน  

และพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานติดตอลูกคา จํานวน 20 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก  

การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยทฤษฎีผัง

กางปลาท่ีมาจากตัวแปรทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการและความพึงพอใจคุณภาพบริการ  

 ผลการศึกษาพบวา 1) สาเหตุของปญหามาจากสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ/บริการ ความพึงพอใจคุณภาพบริการดาน    การ

ตอบสนองตอบทันที และดานความเชื่อม่ัน 2) ไดแนวทางแกไขปญหาสวนประสมการตลาดดานชอง

ทางการจัดจําหนาย เพ่ิมชองทางการบริการนอกสถานท่ีไมเวนวันหยุดราชการ จัดทําฐานขอมูลลูกคา

รายใหมและรายเดิมเพ่ือแกปญหาระบบ Mobile Banking ไมเสถียรภาพ เพ่ิมชองทางการเขาถึงสิทธิ

ประโยชนจากการใชบัตรผานระบบโทรศัพท สมัครเขารวมเปนสมาชิกของรานคาท่ีเปนพันธมิตรการใช

                                                 
1 บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร     

  Email: sittichair@gsb.or.th 
2 อาจารย ดร., กลุมวิชาการจัดการ อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร, Email : suthawan_chi@utcc.ac.th 
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บริการบัตร วางแผนและพัฒนานวัตกรรมการเปดใหบริการบัตร VISA DEBIT ผานระบบ Mobile 

Banking 

 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาดบริการ, ความพึงพอใจคุณภาพบริการ, การเพ่ิมยอดรายได 

คาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) cause of problems of Service Fee 

and Other Fee Income for VISA DEBIT Card did not accord to the bank target, and 2) 

suggestion the guidelines to increasing Service Fee and Other Fee Income for VISA DEBIT 

Card of Government Savings Bank Region 1.  The information was collected from the 

samples using questionnaire of 100 people. Additionally, 20 persons of the Government 

Savings Bank Region 1, the director of the Government Savings Bank Government Savings 

Bank Manager Bank Manager Assistant GSB and the staff and employees who work contact 

the customers Government Savings Bank Region 1 were interview.  The data were 

investigated using frequency distributions, percentage, mean, standard deviation.  Also, 

fish bone diagram was used to find cause of problems from variables, service marketing 

mix theory, and service quality satisfaction.  

 The results of research showed that 1)  the cause of Service Fee and Other Fee 

Income for VISA DEBIT Card did not accord to the bank target is from the marketing mix 

of distribution channels. Marketing promotion Product / Service Satisfying service quality, 

immediate response and the confidence side.  2)  The guidelines to solving problem of 

increasing to the marketing mix problem of distribution channels Increase the field of 

outside services, not public holidays.  Create new and existing trading databases, solve 

mobile banking problems, increase access channels, and benefit from the use of cards 

via telephone systems. Member is to be a member of a merchant partner to use the card 

service.  Plan and develop an innovation for opening VISA DEBIT card services Mobile 

Banking. 
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Keywords: Service Marketing Mix, Service Quality Satisfaction, Increasing the Service Fee 

and other Fee Income Visa Debit Card 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 จากการปรับตัวของธนาคารออมสิน ท่ีเนนสรางรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการตามการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และรองรับการแขงขัน ซ่ึงรายไดสวนใหญมาจากการออกผลิตภัณฑ

ทางการเงินตาง ๆ ใหคลอบคลุมและหลากหลายเพ่ือสรางรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการท่ีมากข้ึน สวน

ใหญธนาคารมีรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการมาจากคาธรรมเนียมสินเชื่อ คาธรรมเนียมจากธุรกรรมเงิน

ฝากและบริการอิเล็กทรอนิกส รายไดรับชําระคาเบี้ยประกันภัย และคาธรรมเนียมอ่ืน และรายไดเหลานี้

สวนหนี่งเปนรายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT มาจากการสมัครบัตรแรกเขา รายป ออกบัตร

แทน การบริการจากตู ATM การทําธุรกรรมดานการเงินตาง ๆ และการชําระเงินคาสาธารณูปโภค เปนตน 

แตปจจุบันทําใหธนาคารออมสิน ภาค 1 ตองประสบปญหาผลการดําเนินงานรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

ของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1 ตั้งแตป 2559 – 2561 ท่ีผลการดําเนินงานรายได

คาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดทุกป โดยในป 2559 คิดเปนรอย

ละ 17.01 ป 2560 คิดเปนรอยละ 16.56 และป 2561 คิดเปนรอยละ 14.20 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 1 ทําให

ธนาคารเสียโอกาสในการสรางรายได แมวาธนาคารจะมีการออกผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ ใหคลอบคลุม

และหลากหลาย เพ่ือสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดเขาถึงบริการบัตร VISA  DEBIT (ธนาคารออมสิน ภาค 1, 

2561) 

 
    ภาพท่ี 1 รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารออมสินสาขา ในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1 ตัง้แตป 

2559 – 2561 

 -

 50.00

 100.00

 150.00

ป 2559 ป 2560 ป 2561

100.00 108.39 
130.65 

17.01 16.56 14.20 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

หนวย : % 
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 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดรายไดคาธรรมเนียม

และบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน ภาค 1 ท่ีสามารถทําใหธนาคารสาขาตาง ๆ ในสังกัดของ

ธนาคารออมสิน ภาค 1 บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รวมท้ังเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

สงเสริมขยายฐานลูกคาและตอบโจทยความตองการบัตร VISA DEBIT ไดเพ่ิมข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เ พ่ือหาสาเหตุรายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน 

ภาค 1 ท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย 

 2.  เ พ่ื อหาแนวทางการ เ พ่ิมยอดราย ได ค า ธ รรม เนี ยมและบริ ก ารบั ตร  VISA DEBIT  

ของธนาคารออมสิน ภาค 1 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 

 สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ท่ีเปนเครื่องมือทางการตลาดในการ

วิเคราะหสําหรับธุรกิจท่ีใหบริการ หรือเรียกวา 7Ps ไดตอยอดมาจาก 4Ps ซ่ึงสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

ไดแก ผลิตภัณฑ/บริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน 

สภาพแวดลอมทางกายภาพและกระบวนการใหบริการ ในสวนของดานผลิตภัณฑ/บริการ เปนลักษณะของ

ผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการของตลาด ไดแก บริการเงินฝาก การโอนเงิน ใหสินเชื่อ           ท่ีมีความ

ถูกตองนาเชื่อถือ และการเสนอขายผลิตภัณฑทางการเงินท่ีตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ดานราคา

เก่ียวกับคุณคาของผลิตภัณฑท่ีอยูในรูปของตัวเงิน ท่ีตองกําหนดราคาของการใหบริการนั้นเหมาะสมกับ

ระดับการใหบริการอยางชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับการบริการท่ีตางกัน  ไดแก อัตราดอกเบี้ย 

คาธรรมเนียมบริการตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ดานชองทางการจัดจําหนายเก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมใน

การนําเสนอบริการใหแกลูกคาโดยปจจุบันชองทางการจัดจําหนายทําธุรกรรมมีความหลากหลาย เนนแบบ

ออนไลน มีผลอยางมากในแงของความสะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย ดานการสงเสริมการตลาด เปน

การแจงขอมูลขาวสาร มีกิจกรรมสงเสริมการขายในผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ การโฆษณาผานทางชองทาง

ตาง ๆ เพ่ือสรางการรับรูกับผูใชบริการ       ดานบุคลากรหรือพนักงาน สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาไดบุคลากร ตองมีความรู ความสามารถ ทัศนคติท่ีดีตองาน ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา และ
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สามารถสรางคานิยมใหองคกรได ไดแก พนักงานมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑของธนาคาร มีทักษะใน

การแกไขปญหาใหลูกคา     มีอัธยาศัยดี มีความกระตือรือรนในการใหบริการดานสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา เชน สาขาท่ีใหบริการมีความทันสมัย 

สงเสริมภาพลักษณใหกับองคกร ทําใหผูใชบริการมีความม่ันใจ และสามารถรองรับผูใชบริการได รวมถึงมีสิ่ง

อํานวยความสะดวกชวงรอคอยการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

ระบบระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานงานบริการหรือข้ันตอน ท่ีสามารถอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูใชบริการไดดีท่ีสุด เชน ข้ันตอนการใหบริการท่ีรวดเร็วผูใชบริการไมใชเวลาในการรอคอยนาน เวลาการเปด 

- ปด บริการมีความเหมาะสม เปนตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2560) 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจของลูกคา วาเปนความรูสึกพึงพอใจในแตละบุคคล ความยินดีหรือไมยินดีในสินคา

หรือบริการ จะเปรียบเทียบระหวางการรับรูจากการใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ (Kotler and Keller, 2012) 

ดังนั้นคความพึงพอใจในการบริการเปนเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ ตัวแปรสําคัญในการ

ประเมินคุณภาพของการบริการ ไดแก (1) ดานความเชื่อม่ัน ท่ีแสดงถึงความเสมอตนเสมอปลายในการบริการ 

การใหบริการท่ีตรงตามความตองการ ทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการ และอุปกรณท่ีทันสมัยมี

คุณภาพ (2) ดานความเชื่อถือได ท่ีมาจากพนักงานและองคกร ไมวาจะเปนความรอบรู การซ่ือสัตย และการ

ส ร า ง ค ว า ม ไ ว ว า ง ใ จ  เ ป น ต น  ( 3 )  ด า น ค ว า ม มี ตั ว ต น   ท่ี แ ส ด ง ถึ ง จุ ด เ ด น ข อ ง 

ผูใหบริการจากการแตงกาย ความปลอดภัยและความสะอาดของสถานท่ี และสื่ออํานวยความสะดวก 

ตาง ๆ  (4) ดานความเอาใจใส เปนการเอาใจใสของพนักงานตอผูรับบริการ การแกไขปญหา การตอบขอ

สงสัย เปนตน และ (5) ดานการตอบสนองตอบทันที ท่ีสามารถใหบริการและตอบสนองตอคํารองขอไดอยาง

รวดเร็ว ตรงตามความตองการ ซ่ึงคุณภาพความพึงพอใจคุณภาพบริการมีความสําคัญตอสถาบันการเงินใน

การใหบริ การเ พ่ื อให เ กิ ดความสํ า เร็ จของงานบริ การ ช วยพัฒนาคุณภาพของงานบริ การ  

(อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548) ซ่ึงสวนใหญความพึงพอใจจะเก่ียวของกับทฤษฎี

ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ท่ีแสดงความตองของมนุษย 5 ข้ันเรียงลําดับคือ ความตองการทางกาย 

ความตองการความปลอดภัย ความตองการความรักความเปนเจาของ ความตองการเกียรติหรือความมี

ศักดิ์ศรีในตนเอง และความตองการมีความประจักษแจงเก่ียวกับตน (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2556) 

 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการ 

 การตัดสินใจใชบริการเก่ียวของกับทฤษฎีการตัดสินใจ ท่ีเรียกยอ ๆ วา CDM ซ่ึงยอมาจากคําวา 

Consumer Decision Model เพ่ือนําไปใชวางแผนการจัดการบริการเพ่ือใหผูรับบริการตัดสินใจใชบริการ
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ผลิตภัณฑและบริการ โดยทฤษฎีการตัดสินใจองคประกอบท่ีสัมพันธกัน ไดแก ขอเท็จจริงเก่ียวกับขอมูล

ขาวสารผลิตภัณฑและบริการ เครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑและบริการ เจตคติท่ีมีตอเครื่องหมายการคา 

ความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑและบริการ ความมุงม่ันในการใชผลิตภัณฑและบริการ  และการตัดสินใจการซ้ือ

ผลิตภัณฑและบริการ (John, 2004) นอกจากนี้ตองคํานึงถึงกระบวนการตัดสินใจใน 7 ข้ันตอนคือ การระบุ

ปญหา การระบุขอจํากัดของปจจัย การพัฒนาทางเลือก การวิเคราะหทางเลือก การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ และการสรางระบบควบคุมและประเมินผล (Plunkett and Attner, 1994 

อางใน สุจิตรา ธรีโรจนวงศ, 2560)  

 4. ทฤษฎีผังกางปลา 

 แผนผังกางปลาท่ีเปนแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนผังอิชิคะวะ 

(Ishikawa diagram) โดยท่ัวไปนิยมเขียนสวนหัวปลาเปนขอสรุปผลของสาเหตุท่ีกลายเปนตัวปญหา  และ

สวนโครงกระดูกและกางปลาท่ีเปนตัวปลาหรือสาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุยอยโดยเขียนหัวปลาอยู

ทางขวามือและตัวปลาหรือหางปลาอยูทางซายมือ รวมถึงในการกําหนดหัวปลาตองกําหนดหัวขอปญหาให

ชัดเจนตั้งแตเริ่มแรกเพ่ือมิใหเสียเวลาในการวิเคราะหและคนหาสาเหตุ สวนใหญจะเห็นไดวาควรกําหนด

หัวขอปญหาในเชิงลบเพ่ือจะไดกางปลาท่ีละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทําไม ทําไม ทําไม   ในการเขียน

เทคนิคการระดมความคิดแตละกางยอย ๆ (ปรียาวดี ผลเอนก, 2556)  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษางานวิจัยของชนามาศ โชติสวัสดิ์ (2554) ท่ีพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด และปจจัยดานสถานท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

ธนาคารออมสิน งานวิจัยของ ศราวนี แดงไสว (2556) ท่ีพบวาธนาคารออมสินคิดอัตราคาธรรมเนียมในการ

ใหบริการท่ีต่ํากวาเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน ๆ และงานวิจัยของ Jamal and Naser (2003) ท่ีพบวา

ปจจัยดานบุคลากร สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารรวมถึงงานวิจัย รังสินี มะเริงสิทธิ์ (2559) 

ท่ีพบวาปจจัยดานกระบวนการมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร  

 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณใช

แบบสอบถาม ท่ี ประชากรมาจากฐานข อ มู ลลู กค าของธนาคารออมสิ น  สั ง กั ดธนาคาร 

ออมสิน ภาค 1 และใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ลูกคาท่ีใชบริการ

และไม ใชบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน สังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1 จํานวน  

100 คน จากธนาคารออมสินสาขา 51 สาขา และใชวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Accidental 

Selection) ในเก็บรวบรวมขอมูลผานระบบออนไลน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการเจาะจงตัวแทนกลุม

ผูบริหาร และกลุมพนักงาน/ลูกจาง ในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1 ไดแก ผูอํานวยการธนาคาร  ออมสิน 

ภาค 1 จํานวน 1 คน ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขต จํานวน 4 คน ผูจัดการธนาคารออมสิน จํานวน 5 คน 

ผูชวยผูจัดการธนาคารออมสิน จํานวน 5 คน  และพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานติดตอลูกคา จํานวน 5 

คน รวมท้ังสิ้น 20 คน 

 2. ตัวแปรในการศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา เชิงปริมาณ ประกอบดวย 1) ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาการเปนลูกคาของธนาคารออมสิน และการใชบริการ

บัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน 2) พฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตร VISA DEBIT ไดแก ระยะเวลา

การใชบริการบัตร VISA DEBIT การถือครองบัตร VISA DEBIT ประโยชนของบัตร VISA DEBIT สถานท่ีใช

บริการรบัตร VISA DEBIT และเหตุผลสําคัญท่ีจะเลือกใชบริการบัตร VISA DEBIT 3) ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดการใชบริการบัตร VISA DEBIT ไดแก ดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ 4) ความพึงพอใจคุณภาพบริการบัตร VISA DEBIT ไดแก ดานความเชื่อม่ัน ดานความเชื่อถือได ดาน

ความมีตัวตน ดานความเอาใจใส และดานการตอบสนองตอบทันที 5) การตัดสินใจใชบริการบัตร VISA 

DEBIT และ 6) ปญหาและขอเสนอแนะ สวนการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และความพึงพอใจคุณภาพบริการการรับชําระคาสินคาและบริการของธนาคารออมสิน ภาค 1 

 3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การคึกษาครั้งนี้เครื่องมือไดจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนหลักใน

การสรางคําถาม โดยในเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม โดยการสรางแบบสอบถามออกเปน 6 สวน คือ สวนท่ี 1 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถามปลายปดท่ีใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตร VISA DEBIT มีลักษณะเปนคําถามปลายปดท่ีใหเลือกตอบเพียง

ตัวเลือกเดียวและสามารถเลือกคําตอบไดหลายคําตอบ สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการใช
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บริการบัตร VISA DEBIT สวนท่ี 4 ความพึงพอใจคุณภาพบริการบัตร VISA DEBIT ความพึงพอใจคุณภาพ

บริการบัตร VISA DEBIT สวนท่ี 5 การตัดสินใจใชบริการบัตร VISA DEBIT ซ่ึงสวนท่ี 3 - 5 นี้ ลักษณะ

แบบสอบถามเปนมาตราอัตราภาคหรือมาตรชวง (Interval scale) ท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

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

ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และสวนท่ี 6 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและ

ขอเสนอแนะของลูกคา มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด  

 สวนในการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องท่ีใชเปนแบบสัมภาษณ ใชแนวคําถามการสัมภาษณไมมี

โครงสราง มีท้ังในสวนของขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ และสวนคําถามแบงออกเปน 2 สวน คือ สวน

ท่ี 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สวนท่ี 2 ความพึงพอใจคุณภาพบริการการรับชําระคาสินคาและบริการ

ของธนาคารออมสิน ภาค 1  

 นอกจากนี้ในสวนของการวัดคุณภาพเครื่องมือใชในการศึกษา เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา หลังจากนั้นนําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทําการทดลองใช (Try out) 

หาความเชื่อม่ันท้ังฉบับดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.85 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปใชจริง 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เก็บขอมูลจากลูกคาผานระบบ

ออนไลน จํานวน 100 คน จาก 51 สาขา แยกเปนธนาคารออมสินสาขา สาขาละ 1 คน จํานวน  

2 สาขา รวม 2 คน ไดแก สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ แจงวัฒนะ (อาคาร B) สาขาศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ แจงวัฒนะ (อาคารA) สวนสาขาอ่ืน ๆ 49 สาขา สาขาละ 2 คน รวม 98 คน ดวยการเก็บรวบรวม

ขอมูลตามความสะดวก (Accidental selection) จนครบตามจํานวนท่ีตองการและเก็บขอมูลดวยการ

สัมภาษณดวยตนเอง โดยใชแนวคําถามสัมภาษณผูอํานวยการธนาคารออมสิน ภาค 1 ผูอํานวยการธนาคาร

ออมสินเขต ผูจัดการธนาคารออมสิน ผูชวยผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงาน

ติดตอลูกคา จํานวน 20 คน 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได ผูศึกษาจะนํามาวิเคราะหโดยอาศัยเครื่องมือท่ีนํามาวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหาเพ่ือนําไปหาแนวทางแกไขปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคาร

ออมสิน ภาค 1 ไมเปนไปตามเปาหมาย ดังนี้ 
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  5.1 ขอมูลในสวนแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ คือ สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม หาคาความถ่ี และคารอยละ สวนท่ี 2 พฤติกรรม

การเลือกใชบริการ หาคาความถ่ี คารอยละ และแสดงภาพกราฟแทง และขอมูลในสวนท่ี 6 ปญหาและ

ขอเสนอแนะของลูกคา หาคาความถ่ี สวนขอมูลสวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ สวน

ท่ี 4 ความพึงพอใจคุณภาพบริการ และสวนท่ี 5 การตัดสินใจใชบริการบัตร VISA DEBIT ของสาขาในสังกัด

ธนาคารออมสิน ภาค 1 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

  5.2 นําขอมูลจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหในเชิงบรรยายและ

พรรณนาวิเคราะห และสรุปประเด็นแสดงความถ่ี  

  5.3 นําขอมูลจากขอท่ี 5.1 และขอท่ี 5.2 มาสรุปสาเหตุของปญหาและวิเคราะหปญหา

หลัก ปญหารอง และปญหายอย ดวยการสรางแผนผังกางปลา ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสาเหตุหรือ

องคประกอบตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดสาเหตุของปญหา พิจารณาจากคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดหรืออยูในระดับนอยท่ีสุด 

ระดับนอย ระดับปานกลาง และจํานวนคาความถ่ี 

  5.4 นําสาเหตุปญหาท่ีไดจากขอท่ี 5.3 มาหาแนวทางแกไขปญหา และหาทางเลือกเพ่ือ

นําไปจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษานําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 สาเหตุของปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคาร 

ออมสิน ภาค 1 ท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย จากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคา พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 31 - 40 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.00 กับระหวาง 

20,001 - 30,000 บาท เปนลูกคาของธนาคารมากกวา 5 ป ข้ึนไป และเปนลูกคาใชบริการบัตร VISA DEBIT 

ของธนาคารออมสิน สวนพฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตร VISA สวนใหญมีระยะเวลาการใชบริการบัตร VISA 

DEBIT มากกวา 5 ป ข้ึนไป ถือครองบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน ใชประโยชนของบัตร VISA DEBIT 

เบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม สถานท่ีใชบริการรบัตร VISA DEBIT สวนใหญเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร และ

เหตุผลสําคัญท่ีจะเลือกใชบริการบัตร VISA DEBIT เพราะวาดานตนทุน เชน คาธรรมเนียมการทําบัตรและการ

ใหบริการมีราคาถูก 
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 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ระดับความสําคัญภาพรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 เม่ือพิจารณารายดานระดับความสําคัญอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคือ ดาน

บุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมา ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดานผลิตภัณฑ/

บริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ดานราคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 

3.65 ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และดานชองทางการจัดจําหนาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 

เม่ือพิจารณาสาเหตุของปญหาจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ จากการพิจารณาคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด

หรืออยูในระดับนอยท่ีสุด ระดับนอย ระดับปานกลาง ในรายดานและรายประเด็น มีเพียง 2 อันดับ คือ 

อันดับ 1 มาจากดานชองทางการจัดจําหนาย เก่ียวกับท่ีจอดรถท่ีตองมีใหเพียงพอตอผูมาใชบริการ อันดับ 2 

ดานการสงเสริมการตลาดเก่ียวกับการใหสวนลดในรานคาตาง ๆ  ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปสาเหตุของปญหาจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของสาขาในสังกัด 

              ธนาคารออมสินภาค 1  

อันดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ คาเฉลี่ย ระดับ

ความสําคญั รายดาน ประเด็น 

1 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอตอผูมาใช

บริการ 3.05 ปานกลาง 

2 ดานการสงเสริมการตลาด การใหสวนลดในรานคา 

ตาง ๆ 3.40 ปานกลาง 

 

 สวนความคิดเห็นความพึงพอใจคุณภาพบริการบัตร VISA DEBIT ของสาขาในสังกัดธนาคารออมสิน 

ภาค 1 ระดับความสําคัญภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 เม่ือพิจารณารายดานระดับ

ความสําคัญอยูในระดับมากเรียงลําดับคือ ดานความมีตัวตน คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา    ดานความ

เชื่อถือได คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ดานความเอาใจใส คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ดานความเชื่อม่ัน คาเฉลี่ยเทากับ 

3.75 และดานการตอบสนองตอบทันทีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 เม่ือพิจารณาสาเหตุของปญหาจากความพึงพอใจ

คุณภาพบริการบัตร VISA DEBIT ของสาขาในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1พิจารณาคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดหรืออยู

ในระดับนอยท่ีสุด ระดับนอย ระดับปานกลาง ในรายดานและรายประเด็น พบวา มี 5 อันดับ เลือกเพียง 2 

อันดับ คือ อันดับ 1 ดานการตอบสนองตอบทันที เก่ียวกับการใหบริการท่ีตองใหมีความรวดเร็ว อันดับ 2 

การตอบสนองตอคํารองขอ/การแกไขปญหาของลูกคาท่ีตองเปนไปอยางรวดเร็ว ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปสาเหตุของปญหาจากพิจารณาความพึงพอใจคุณภาพบริการบัตร VISA DEBIT  

               ของสาขาในสังกัดธนาคารออมสินภาค 1  

อันดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ คาเฉลี่ย ระดับ

ความสําคญั รายดาน ประเด็น 

1 ดานการตอบสนองตอบทันที การใหบริการมีความรวดเร็ว 3.29 ปานกลาง 

2 ดานการตอบสนองตอบทันที การตอบสนองตอคํารองขอ/การ

แกไขปญหาของลูกคาเปนไปอยาง

รวดเร็ว 

3.34 ปานกลาง 

3 ดานการตอบสนองตอบทันที ไดรับบริการท่ีตรงตามความ

ตองการ 

3.35 ปานกลาง 

4 ดานการตอบสนองตอบทันที ข้ันตอนในการใหบริการ 

มีความคลองตัว ไมซับซอน 

3.38 ปานกลาง 

5 ดานความเช่ือมั่น คุณภาพและความทันสมยัของ

อุปกรณ/เครื่องมือ 

3.39 ปานกลาง 

 

 ในสวนระดับความคิดเห็นการตัดสินใจใชบริการบัตร VISA DEBIT ของสาขาในสังกัดธนาคารออม

สิน ภาค 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เม่ือพิจารณารายขอ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มากเรียงลําดับ คือ มีแนวโนมท่ีจะสมัครบัตร VISA DEBIT ธนาคารออมสินในอนาคต คาเฉลี่ยเทากับ 3.74  

รองลงมา จะสมัครบัตร VISA DEBIT ธนาคารออมสินถึงแมวาใชบริการของธนาคารอ่ืนอยูแลว คาเฉลี่ย

เทากับ 3.73 และบัตร VISA DEBIT ธนาคารออมสินมีความนาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 สวนระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลางคือ คาธรรมเนียมบัตร VISA DEBIT ธนาคารออมสินมีความเหมาะสม เม่ือ

เปรียบเทียบกับของธนาคารอ่ืนคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 เม่ือพิจารณาสาเหตุของปญหาจากพิจารณาการตัดสินใจ

ใชบริการบัตร VISA DEBIT ของสาขาในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1 จากการพิจารณาคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดหรือ

อยูในระดับนอยท่ีสุด ระดับนอย ระดับปานกลาง ในรายดานและรายประเด็นเลือกเพียง 1 อันดับ คือ 

คาธรรมเนียมบัตร VISA DEBIT ธนาคารออมสินท่ีมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับของธนาคารอ่ืน 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 อยูในระดับปานกลาง 

 ความคิดเห็นปญหาท่ีพบของการใชบริการบัตร VISA DEBIT สวนใหญเกิดจากการดานชองทางการ

จัดจําหนายเก่ียวกับสถานท่ีจอดรถแตละสาขา มีไมเพียงพอตอการบริการ รองลงมา ดานการสงเสริม

การตลาด การประชาสัมพันธการใหสวนลด ในรานคาตาง ๆ สามารถเขาถึงลูกคา ไดอยางรวดเร็วและขอมูล

ทันสมัยตอใหการบริการ ส วนขอเสนอแนะของการใชบริ การบัตร VISA DEBIT ของธนาคาร 
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ออมสิน เห็นวาดานชองทางการจัดจําหนาย ธนาคารควรเปดใหบริการนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก

ใหกับลูกคาติดตอได และเขาถึงการบริการไดรวดเร็วมากข้ึน รองลงมา ดานการสงเสริมการตลาด  

เพ่ิมการใหสวนลดโดยมีการประชาสัมพันธผานรานคาตาง ๆ ผานชองการสื่อสารท่ีลูกคาสามารถเขาไดทุกท่ี

ทุกเวลา และดานการตอบสนองตอบทันที ธนาคารเปดใหบริการรับเรื่องรองเรียนหรือแกไขปญหาตาง ๆ 

ผานชองทางหลากหลายท่ีลูกคาสามารถเขาถึงไดรวดเร็ว 

 สําหรับผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูอํานวยการธนาคารออมสิน ภาค 1 ผูอํานวยการธนาคาร

ออมสินเขต ผูจัดการธนาคารออมสิน ผูชวยผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงาน

ติดตอลูกคา จํานวน 20 คน ในประเด็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจคุณภาพบริการการรับ

ชําระคาสินคาและบริการของธนาคารออมสิน ภาค 1 สรุปไดวา 

 สาเหตุของปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดจากการสัมภาษณเรียงลําดับ 5 อันดับ คือ อันดับ

ท่ี 1 ดานชองทางการจัดจําหนาย เก่ียวกับชองทางการเขาถึงบัตร VISA DEBIT ของลูกคา ตองเพ่ิมสิทธิ

ประโยชนใหรานตาง ๆ เพ่ือใหลูกคาไดใชซ้ือสินคาและชําระคาบริการตาง ๆ ผานระบบโทรศัพทไดอยาง

รวดเร็วมากข้ึน อันดับท่ี 2 ดานผลิตภัณฑ/บริการ เก่ียวกับการเขาถึงการใชบริการบัตร VISA DEBIT ของ

ลูกคาท่ียังไมใชประโยชนจากบัตรใหหลากหลาย อันดับท่ี 3 ดานผลิตภัณฑ/บริการ เก่ียวกับการสราง

เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือใหลูกคาไดเขาถึงการใชประโยชนจากบัตร อันดับท่ี 4  ดานชองทางการจัด

จําหนาย เก่ียวกับระบบ Mobile Banking ของธนาคารไมเสถียรภาพทําใหลูกคาไมสามารถใชผานทาง

โทรศัพทไดตลอดเวลา อันดับท่ี 5 ดานการสงเสริมการตลาด เก่ียวกับการสงเสริมการตลาดบัตร VISA DEBIT 

ตองสรางเครือขายระหวางธนาคารและธุรกิจในการสงเสริมการตลาดทุกรูปแบบและสอดคลองกับภาวะ

เศรษฐกิจ ดังนั้นสรุปสาเหตุของปญหาความพึงพอใจคุณภาพบริการ   การรับชําระคาสินคาและบริการของ

ธนาคารออมสิน ภาค 1 จากการสัมภาษณเรียงลําดับ 2 อันดับ คือ อันดับท่ี 1 ดานการตอบสนองตอบทันที 

เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประชาสัมพันธ เพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมาย และการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเงินท่ีสะดวกและรวดเร็วตอการใชบริการบัตร VISA DEBIT อันดับท่ี 2 ดานความเชื่อม่ัน 

เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินท่ีใชอุปกรณและเครื่องมือทันสมัยเพ่ือใหเขาถึงการใช

บริการของแตละสาขาท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันตอความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ดังนั้นเม่ือนําขอมูล

ดังกลาวขางตนมาเขียนแผนผังกางปลาได ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหา 

 จากภาพดังกลาวจะเห็นวาสาเหตุของปญหามาจากสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ/บริการ ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดานการตอบ

สนองตอบทันทีและดานความเชื่อม่ัน 

 สวนท่ี 2 แนวทางแกไขปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน 

ภาค 1 ท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย จากสาหตุของปญหามากําหนดแนวทางเลือกการแกไขปญหา ได 3 แนว

ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 แนวทางแกไขปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ทางเลือกท่ี 2 จากแนวทาง

แกไขปญหาดานการสงเสริมการตลาด และทางเลือกท่ี 3 จากแนวทางแกไขปญหาดานการตอบสนองตอบ

ทันที ซ่ึงตองเลือกเพียงทางเลือกเดียวโดยเรงดวน เพ่ือนําไปจัดทําแผนปฏิบัติงาน คือ แนวทางแกไขปญหา

สวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย เพ่ิมชองทางการบริการนอกสถานท่ีไมเวนวันหยุดราชการ 

จัดทําฐานขอมูลคารายใหมและรายเดิมแกปญหาระบบ Mobile Banking เพ่ิมชองทางการเขาถึงสิทธิ

สาเหตุของปญหา

รายได

คาธรรมเนียม

และบรกิารบัตร 

VISA DEBIT  

ของธนาคาร 

ออมสินภาค 1  

ที่ไมเปนไปตาม

เปาหมายยาคาร  

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ/

บริการ 

 
ดานความเชื่อมั่น  

 

การสรางเครือขายระหวาง

ธนาคารและธรุกจิสอดคลอง

กับภาวะเศรษฐกิจ  

 

การเขาถึงและ

ประโยชนจากบัตร

ที่หลากหลาย 

 

การพัฒนานวัตกรรม

ที่ใชอุปกรณและ

เครื่องมือทันสมัย 

แตละสาขา 

สถานที ่

จอดรถมีไม

เพียงพอ 

 

ดานการตอบ

สนองตอบทนัท ี

คุณภาพและ

ความทนัสมัย

ตอความ

ปลอดภัยของ

ขอมูล 

การประชา 

สัมพันธการ

ใหสวนลด

ในรานคา

ตาง ๆ  

การใช

เทคโนโลยีที่

ทันสมัย

ประชาสัมพัน

ธเขาถึง

 ป  

 
ชองทางการเขาถึงสิทธ ิ

ประโยชนจากการใช

บัตร 

 

ระบบ Mobile 

Banking ของ

ธนาคารไม

เสถียรภาพ 

 

การแกไขและ

จัดการกับปญหา/

คํารองเรียนลาชา  

 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการเงินที่สะดวกและรวดเรว็

สนับสนนการใชบริการบัตร 

 

การสรางเครือขาย

พันธมิตรทางธุรกิจ

การเขาถึงการใช

ประโยชนจากบัตร 
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ประโยชนจากการใชบัตรผานระบบโทรศัพท การสมัครเขารวมเปนสมาชิกของรานคาท่ีเปนพันธมิตรการใช

บริการบัตร การวางแผนและพัฒนานวัตกรรมการเปดใหบริการบัตร VISA DEBIT ผานระบบ Mobile 

Banking หรือใชหุนยนต/ปญญาประดิษฐ เปนตน 

 ดังนั้นสรุปไดวา ผลการศึกษาหาสาเหตุของปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT 

ของธนาคารออมสิน ภาค 1 ท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย คือ มาจากสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ/บริการ ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดานการตอบ

สนองตอบทันทีและดานความเชื่อม่ัน และหาทางแนวทางแกไขปญหา และเลือกเพียงทางเลือกเดียวคือ เลือก

แนวทางแกไขปญหาสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย เพ่ิมชองทางการบริการนอกสถานท่ี

ไมเวนวันหยุดราชการ จัดทําฐานขอมูลคารายใหมและรายเดิมแกปญหาระบบ Mobile Banking เพ่ิมชอง

ทางการเขาถึงสิทธิประโยชนจากการใชบัตรผานระบบโทรศัพท การสมัครเขารวมเปนสมาชิกของรานคาท่ี

เปนพันธมิตรการใชบริการบัตร การวางแผนและพัฒนานวัตกรรมการเปดใหบริการบัตร VISA DEBIT ผาน

ระบบ Mobile Banking 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดวาจากสาเหตุของปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA 

DEBIT ของธนาคารออมสิน ภาค 1 ท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย เกิดจากจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ/บริการ แสดงใหเห็นวาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการเปนเครื่องมือสําคัญของธุรกิจธนาคาร เพราะสาเหตุของปญหาท่ีเกิดจากปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายเก่ียวกับท่ีจอดรถท่ีตองมีใหเพียงพอตอผูมาใชบริการ 

และดานการสงเสริมการตลาดเก่ียวกับการใหสวนลดในรานคาตาง ๆ สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี

รัตนและคณะ (2560) ท่ีวาชองทางในการทําธุรกรรมมีความหลากหลาย และตั้งอยูในทําเลท่ีลูกคาสามารถทํา

ธุรกรรมไดสะดวก มีกิจกรรมสงเสริมการขายในผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ ไมวาการใหสวนลด หรือการ

โฆษณาผานทางชองทางตาง ๆ  และสอดคลองกับงานวิจัยชนามาศ โชติสวัสด์ิ (2554) ท่ีพบวาปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาดมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารออมสิน สวน

สาเหตุจากความพึงพอใจคุณภาพบริการบัตร VISA DEBIT มาจากดานการตอบสนองตอบทันที เก่ียวกับการ

ใหบริการท่ีตองใหมีความรวดเร็ว และการตอบสนองตอคํารองขอ/การแกไขปญหาของลูกคาท่ีตองเปนไปอยาง

รวดเร็ว แสดงใหเห็นวาลูกคาตองการความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler 

and Keller (2012) ท่ีเห็นวาลูกคาพอใจตอการใหบริการรวดเร็ว ทันตอความตองการ ซ่ึงแนวทางแกไขปญหา
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สวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย การเพ่ิมชองทางการบริการนอกสถานท่ีไม เวน

วันหยุดราชการ จัดทําฐานขอมูลลูกคา เพ่ิมชองทางการเขาถึงสิทธิประโยชนจากการใชบัตร การสมัครเขารวม

เปนสมาชิกของรานคาท่ีเปนพันธมิตรการใชบริการบัตร การวางแผนและพัฒนานวัตกรรมการเปดใหบริการ

บัตร VISA DEBIT ผานระบบ Mobile Banking แสดงใหเห็นวาหากธนาคารออมสิน ภาค 1 ตองแขงขันกับ

ธนาคารอ่ืน และตองหายอดเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน ภาค 1 

ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ตองคํานึงถึงแนวทางเลือกการแกไขปญหาสวนประสมการตลาดดานชอง

ทางการจัดจําหนายอยางเรงดวนและทําแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมทันสมัยกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

และอนาคตขางหนา 

 

ขอเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งนี้วา การศึกษาสาเหตุของปญหารายได

คาธรรมเนียมและบริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน ภาค 1 ท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย ธนาคาร

ออมสิน ภาค 1 และธนาคารสาขาสามารถนําไปใชในเชิงธุรกิจเพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาจากสวน

ประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเกิดผลสําเร็จในระยะยาวในการบริหารจัดการและเปนไป

ตามแผนปฏิบัติงาน โดยการเพ่ิมชองทางการบริการนอกสถานท่ีไมเวนวันหยุดราชการ และพัฒนาของ

ทางระบบ Mobile Banking การเพ่ิม พันธมิตรและเครือขายทางธุรกิจของธนาคารเพ่ือรองรับการใช

บริการท่ีสามารถเพ่ิมยอดรายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการบริการบัตร VISA DEBIT และหากมี

การศึกษาครั้งตอไป ควรเลือกพ้ืนท่ีศึกษาหรือเฉพาะธนาคารสาขาหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และเลือกใชตัว

แปรท่ีมีความคลาดเคลื่อนตามกาลเวลาท่ีศึกษา เพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาท่ีสอดคลองกับสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาตอไป  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) สาเหตุของปญหายอดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใน

สังกัดเขตราชวัตรไมเปนไปตามเปาหมาย และ 2) แนวทางในการเพ่ิมยอดบัตรเครดิตธนาคาร 

ออมสินในสังกัดเขตราชวัตร เก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางโดยการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุมลูกคาธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคาร

ออมสินเขตราชวัตร 10 สาขา ท้ังผูท่ีใชบริการบัตรเครดิตและยังไมเคยใชบริการบัตรเครดิต 150 คน 

และสัมภาษณตัวแทนลูกคาไมไดใชบริการบัตรเครดิต และตัวแทนกลุมผูบริหารและพนักงานสาขาท่ีมี

หนาท่ีในการขายบัตรเครดิต 8 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหหาสาเหตุดวยแผนผังกางปลา หาแนวทางดวย SWOT 

Analysis และตาราง TOWS Matrix 

 ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหามาจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานการสงเสริม

การตลาด ดานพนักงาน ดานผลิตภัณฑและบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี  

และเลือกแนวทางแกไขปญหา 2 ทางเลือกคือ แนวทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานการสงเสริม

การตลาด โดยการเพ่ิมการออกบูธประชาสัมพันธตามหนวยงาน และจัดกิจกรรมโดยมีของแจกใหกับ

ลูกคาและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน และแนวทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานพนักงาน 

ดวยกิจกรรมอบรมการใชเทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน และเพ่ิมแรงจูงใจหรือขวัญกําลังใจใหพนักงานดวย

การใหศึกษาดูงานและเพ่ิมคาตอบแทนหรือรางวัลสําหรับพนักงานขายดีเดน 

                                                 
1 บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร     

  Email: sasiwimon611@gmail.com 
2 อาจารย ดร., กลุมวิชาการจัดการ อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  
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Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) Causes why application for Credit 

Card of Government Savings Bank, Ratchawat Zonal Office did not reach the target, and 

2) Approaches to increase the application for Credit Card of Government Savings Bank, 

Ratchawat Zonal Office. The information was collected from questionnaires of 150 samplings 

with additional 8 persons of the Government Savings Bank, Ratchawat Zonal officers.They’re 

from representatives of Director Branch Manager and responsible for selling credit cards of the 

Government Savings Bank by interview.  

 

 The data was investigated using frequency distributions, percentage, mean, 

standard deviation. Fish bone diagram was also used to find cause of problems. The 

analysis results were taken to find the way to solve problems with SWOT Analysis and 

TOWS Matrix. The result of research showed that 1) The causes of problem were marketing 

mix factors, marketing promotions, Employee, service of product/services, and 

distribution channels 2) The approach and guidelines to resolve problems could be from 

2 strategies. Marketing promotion strategies are adding booths to publicize by agencies 

and organizing activities with giveaways to customers and publicize via online media. 

Employee strategies are training activities using technology or online media and increase 

motivation or morale for employees by providing study visits and increasing 

compensation or rewards for outstanding sales staff. 

 

Keywords: Credit Card, the increasing Credit Card, Government Savings Bank of  

Ratchawat Zonal Office  
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 จากแนวโนมการเติบโตของธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมีความนิยมในการชําระเงินดวยชองทาง

อิเล็กทรอนิกสนับต้ังแตป 2561 ถึงปจจุบันป 2562 จํานวนผู ใชบัตรเครดิตมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 0.78  

ลานบัตร (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) ทําใหธนาคารออมสินไดมีนโยบายขยายฐานลูกคาใหมากยิ่งข้ึน 

และมีเปาหมายท่ีจะใหสวนลดและสิทธิพิเศษตาง ๆ ของธนาคารกับลูกคา ในระยะแรกธนาคารออกบัตร

เครดิตร วมกับ บริ ษัท บัตรกรุ ง ไทย จํ า กัด  (มหาชน ) มีบัตรเครดิตเคที ซี  – ออมสิน ได แก   

บัตรเครดิตเคทีซี - ออมสิน Visa Platinum บัตรเครดิตเคทีซี - ออมสิน Titanium Master Card บัตร

เครดิตเคทีซี -ออมสิน Visa ซ่ึงปจจุบันบัตรเครดิตของธนาคารออมสินมีการปรับเปลี่ยนเปนบัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน พรีเม่ียม (GSB Premium Credit Card) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส (GSB 

Precious Credit Card) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีส (GSB Prestige Credit Card) และบัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน เวิลด อีลิท (GSB World Elite Credit Card) เพ่ือพยายามท่ีจะแขงขันและตอบโจทยความ

ตองการของลูกคา แตจากผลการดําเนินงานภาพรวมของสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตราชวัตรกลับพบวา

ผลการดําเนินงานการสมัครบัตรเครดิตลดลง และไมบรรลุเปาหมายทุกสาขา โดยในป 2560 คิดเปนรอยละ 

60.12 และป 2561 คิดเปนรอยละ 45.80 (ธนาคารออมสินภาค 1, 2561) ทําใหเสียโอกาสในการขยายฐานไป

ยังกลุมลูกคาใหม ๆ ได และขาดชองทางในการสรางรายได เชน รายไดคาธรรมเนียมรายป รายไดจากรานคา

รับบัตรรวมถึงรายไดดอกเบี้ยจากการท่ีลูกคาชําระข้ันต่ํา (ธนาคารออมสิน เขตราชวัตร, 2561)  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดบัตรเครดิตของธนาคาร

ออมสินสังกัดเขตราชวัตร เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาและหาการเพ่ิมยอดบัตรเครดิตธนาคาร 

ออมสิน ในสังกัดเขตราชวัตร ท่ีจะทําใหปริมาณลูกคาบัตรเครดิตของธนาคารออมสินเพ ิ่ม ข้ึน  

สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีธนาคารออมสินไดกําหนดไว รวมถึงสามารถนําเสนอสิทธิประโยชน 

ท่ีตรงตามความตองการของลูกคาและขยายฐานลูกคากลุมใหม ๆ เพ่ือเปนชองทางในการสรางรายได 

ใหกับธนาคารออมสิน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหายอดบัตรเครดิตธนาคารออมสินในสังกัดเขตราชวัตรไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมยอดบัตรเครดิตธนาคารออมสินในสังกัดเขตราชวัตร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps  

 ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของ Philip  Kotler ท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจท่ีใหบริการท่ีสถาบันการเงิน สวน

ใหญนิยมใชสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดการ

บริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ เปนสิ่งท่ีลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ ท้ังใน

ลักษณะผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองไดและผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได ดานราคา เปนคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน

ท่ีควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ ซ่ึงการกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ

การใหบริการชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการท่ีตางกัน ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนทําเลท่ีตั้ง 

บรรยากาศสิ่งแวดลอมและชองทางในการนําเสนอบริการ ดานสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสาร แจง

ขาวสารหรือชักจูงใหผูใชบริการ และเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ ดานบุคคลหรือพนักงาน 

เปนความรูความสามารถผูใหบริการหรือผูนําเสนอขาย การสรางความพึงพอใจและสรางความประทับใจ ดาน

กระบวนการเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการ และดานลักษณะ

ทางกายภาพ เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีผูใชบริการควรไดรับ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและ

คณะ, 2560) 

 2. ทฤษฎีผังกางปลา 

 ทฤษฎีนี้เปนการนําไปใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา หรือเปนแผนผังท่ีมุงเนนการวิเคราะห

ปญหาและสาเหตุอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุท่ีสงผลตอปญหาหนึ่งปญหาโดยวิธีการสราง

แผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา จะมีการกําหนดปญหาท่ีหัวปลา กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหา

นั้น ๆ ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย หาสาเหตุหลักของปญหาจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ และ

ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน สวนใหญมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพ่ือจะนําไปสู

การแยกสาเหตุตาง ๆ กลาวคือ M - Man คนงานหรือพนักงานหรือบุคลากร M - Machine เครื่องจักรหรือ

อุปกรณอํานวยความสะดวก M - Material วัตถุดิบหรืออะไหลอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในกระบวนการ M - 

Method กระบวนการทํางาน  และ E - Environment อากาศสถานท่ีความสวางและบรรยากาศการทํางาน 

(วันรัตน จันทกิจ, 2551) 

 3. ทฤษฎี SWOT Analysis 

 ทฤษฎีนี้เปนการวิเคราะหสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอกหรือจุดแข็ง จุดออนโอกาส 

และอุปสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการกําหนดกลยุทธไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคําวา SWOT 
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Analysis แตละตัวมีท่ีมา กลาวคือ S มาจาก Strengths เปนจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ W มาจาก Weakness 

เปนจุดออนหรือจุดดอย/ขอบกพรอง O มาจาก Opportunity โอกาสท่ีใหเกิดผลประสบความสําเร็จ และ T 

มาจาก Threats เปนอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวได  ซ่ึงการวิเคราะห  SWOT ชวยให

ผูบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศนตลอดจนกําหนดกลยุทธไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการนํากล

ยุทธไปใชอยางถูกตองนั้นจะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ  (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2560) 

 4. ทฤษฎีการวิเคราะห TOWS Matrix 

 ทฤษฎีนี้เปนการวิเคราะหดวยตารางเมตริกซท่ีคลายกับการวิเคราะห SWOT แตมีความแตกตางกัน 

คือ การวิเคราะห TOWS Matrix เปนการจับคูระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายในท่ีไดจากการวิเคราะห 

SWOT ดวยการจับคู ระหว างจุ ดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) สัมพันธ กับโอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพ่ือแกไขและนําไปสูการหากลยุทธท่ีเหมาะสม ไดแก การกําหนด

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในทางบวกคือจุดแข็ง 

(Strength) และสภาพแวดลอมภายนอกคือโอกาส (Opportunity) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) เปนกล

ยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในทางลบคือจุดออน(Weakness) และสภาพแวดลอม

ภายนอกทางบวก(Opportunity) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวาง

สภาพแวดลอมภายในทางบวกคือจุดแข็ง(Strength) และสภาพแวดลอมภายนอกทางลบ(Threat) และกล

ยุทธเชิงรับ (WT Strategy )เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในทางลบคือจุดออน 

(Weakness) และสภาพแวดลอมภายนอกทางลบคืออุปสรรค (Threat)  (พิบูล  ทีปะปาล, 2551)  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษางานวิจัยของฤทัยรัตน คลายปกษี (2554) ท่ีพบวาธุรกิจบัตรเครดิตมีการ

แขงขันสูงมาก อีกท้ังประเภทบัตรเครดิตมีหลากหลาย ลูกคามีทางเลือก ธนาคารอาจเสียลูกคาใหกับ

คูแขงได แนวทางแกไขปญหา คือ ใชกลยุทธการเจริญเติบโตแบบเจาะตลาด เพ่ิมยอดขายในผลิตภัณฑ

เดิม ใชกลยุทธความแตกตางในดานบริการ จัดโปรโมชั่นใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา กําหนด

คาธรรมเนียมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม สงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เชน การใชคะแนนสะสมจาก

บัตรเครดิต การใหสวนลดของคะแนนในบางชวงเวลา และการแลกของพรีเมียม เปนตน และงานวิจัย

ของปรียานารถ ลายคราม (2558) ท่ีพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการรับรูถึงประโยชนท่ี

ไดรับท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต KTC และงานวิจัยของพันธทิพย สตารัตน (2559) ท่ีพบวา

กลุมผูบริโภคท่ีมีบัตรเครดิตแลว ตองการบัตรเครดิตเพ่ือผอนสินคามีโอกาสในเลือกใชหรือสมัครใชบัตร
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เครดิตเม่ือมีการสงเสริมการขาย สวนกลุมผูบริโภคท่ียังไมมีบัตรเครดิตใหความสําคัญกับสิทธิประโยชน

ในเรื่องฟรีคาธรรมเนียมแรกเขาและหรือรายป การมีรูปแบบและประเภทของบัตรเครดิตหลากหลายและ

ตองการสิทธิประโยชนในการคุมครองอุบัติเหตุ สวนแนวทางการวางแผนกลยุทธเพ่ิมจํานวนผูถือบัตร

เครดิต ไดแก ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานประชาสัมพันธผานสื่อและออกบูธเดินตลาด เปนตน  

 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมระหวางเชิงปริมาณท่ีใชแบบสอบถามและเชิงคุณภาพท่ีใช

แบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล โดยในเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเปนกลุมลูกคาธนาคารออมสินสาขาในสังกัด

ธนาคารออมสินเขตราชวัตร สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ท้ังผูท่ีใชบริการบัตรเครดิตและยังไมเคยใชบริการ

บัตรเครดิต จํานวน 150 คน จาก 10 สาขา และสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Accidental Selection) 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามผานระบบออนไลน  สวนในเชิงคุณภาพ เปนตัวแทนลูกคา

ไมไดใชบริการบัตรเครดิต และตัวแทนกลุมผูบริหารและพนักงานสาขาท่ีมีหนาท่ีในการขายบัตรเครดิต 

จํานวน 8 คน   

 2. ตัวแปรในการศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาเปนตัวแปรในเชิงปริมาณ ตัวแปรมาจาก 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 

สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 2) พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิต 3) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของธนาคาร

ออมสิน ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี ดานการสงเสริม

การตลาด ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพในเชิงคุณภาพมาจากตัว

แปรทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย/สถานท่ีดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะ

ทางกายภาพ รวมถึงคําถามขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ไดแก สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอุปสรรค) และอ่ืน ๆ  

 3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เครื่องมือไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนหลักใน

การสรางคําถาม โดยในเชิงปริมาณโดยการสรางแบบสอบถาม เนื้อหาออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1  คําถาม
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เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถามปลายปดท่ีใหเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียว สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปน

คําถามปลายปดท่ีใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และหลายคําตอบหรือเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ และสวน

ท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลตอ

ลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของธนาคารออมสินในลักษณะแบบสอบถามมาตราอัตราภาคหรือ

มาตรชวง (Interval Scale) ท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) เปนการวัดความคิดเห็น 5 

ตัวเลือกตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s scale) คือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ท่ีสุด สวนในเชิงคุณภาพ โดยใชแนวคําถามการสัมภาษณไมมีโครงสราง เพ่ือสัมภาษณ ไดแก ขอมูลสวน

บุคคลของผูใหสัมภาษณ แนวคําถามสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกระบวนการ

ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ รวมถึงคําถามขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ไดแกสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอก (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค) และอ่ืน ๆ ดังนั้นนําเครื่องมือท่ีสรางนี้วัดคุณภาพเครื่องมือ

โดยการเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาหรือความสมบูรณของเนื้อหากอน

นําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยใชแนวคําถามสัมภาษณท่ีสรางข้ึน สัมภาษณเชิงลึก

ดวยตนเอง จากลูกคาของธนาคารออมสินเขตราชวัตรท่ีไมไดใชบริการบัตรเครดิต 5 คน และตัวแทนกลุม

ผูบริหารและพนักงานสาขาท่ีมีหนาท่ีในการขายบัตรเครดิต 3 คน รวมท้ังสิ้น 8 คน สวนในเชิงปริมาณ ใช

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เก็บขอมูลจากกลุมลูกคาธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคาร   ออมสินเขตราชวัตร 

ท้ังผูท่ีใชบริการบัตรเครดิตและยังไมเคยใชบริการบัตรเครดิต 150 คน โดยใหตอบแบบสอบถามผานระบบ

ออนไลนแบบตามความสะดวกสาขาละ 15 คน จาก 10 สาขา ไดแก สาขา     สวนจิตรลดา สาขาราชวัตร 

สาขาสะพานแดง สาขาทําเนียบรัฐบาล สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ สามเสน สาขาศรียาน สาขาแยกพิชัย สาขา

นางเลิ้ง สาขาถนนประดิพัทธ และสาขามหานาค 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากเก็บรวบรวมไดท้ังในสวนแบบสอบถามและสัมภาษณ นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและแนว

ทางแกไขปญหาดังนี้ 

  5.1 ขอมูลท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณมาตรวจสอบขอมูลและนํามาวิเคราะหในเชิงบรรยายและ

พรรณนาวิเคราะห และสรุปประเด็น 
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  5.2 ขอมูลในสวนแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิต วิเคราะห

หาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) และสวนท่ี 3 ปจจัย สวนประสมทางการตลาด

บริการ (7Ps) ท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน วิเคราะหหาคาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  5.3 นําขอมูลจากขอท่ี 5.1 และขอท่ี 5.2 นําไปวิเคราะหเพ่ือใชสรางแผนผังกางปลาท่ีแสดงให

เห็นถึงความสัมพันธของสาเหตุท่ีทําใหเกิดสาเหตุของปญหา โดยใชหลักของการพิจารณาจากขอมูล

แบบสอบถามท่ีไดคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด หรืออยูในระดับนอยท่ีสุด ระดับนอย ระดับปานกลาง และพิจารณา

ขอมูลจากการสัมภาษณท่ีเปนขอมูลสวนใหญ  

  5.4 หาแนวทางในการเพ่ิมยอดบัตรเครดิต โดยใช SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอุปสรรค และนํามาหากลยุทธท่ีเหมาะสม โดยใชเครื่องมือตาราง TOWS Matrix นําขอมูลจากการ

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณมาวิเคราะห เพ่ือเสนอแนะหาแนวทางแกไขปญหานําไปสูการทําแผนปฏิบัติ

งาน  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษานําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 สาเหตุของปญหายอดบัตรเครดิตธนาคารออมสินในสังกัดเขตราชวัตรไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

  1. จากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคา 150 คน  

   1.1 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.00 มีสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 50.00 

อายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 36.00 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเทา  คิดเปนรอย

ละ 58 อาชีพเปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 58.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 50,000 บาท

ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 31.33  สวนพฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร   ออมสิน คิดเปนรอยละ 

68.67 และไมใชบริการ คิดเปนรอยละ 31.33 สาเหตุท่ีไมใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพราะวามี

บัตรเครดิตอยูแลวจํานวนหลายบัตร คิดเปนรอยละ 28.67 สวนใหญในปจจุบันใชบริการบัตรเครดิตจาก

สถาบันการเงิน จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา คิดเปนรอยละ 21.33 ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการบัตรเครดิตมา

จากมีสวนลดรานอาหาร / หางสรรพสินคา / โรงแรมท่ีพัก คิดเปนรอยละ 23.33 ใชจายผานบัตรเครดิตมาก
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ท่ีสุดในหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 36.00 มีความถ่ีในการใชบัตรเครดิตตอเดือน 2-3 ครั้งตอเดือน คิด

เปนรอยละ 46.67 

   1.2 ระดับความคิดเห็นของลูกคาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ภาพรวม

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เม่ือพิจารณารายดานระดับความสําคัญอยูในระดับมากทุกดานคือ ดาน

ราคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมา ดานพนักงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย

เทากับ 3.78 ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ดานผลิตภัณฑและบริการ คาเฉลี่ย

เทากับ 3.74 ดานการสงเสริมการตลาดคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 

ดังนั้นสรุปไดวาเหตุของปญหา จากปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ พิจารณาจากคาเฉลี่ยตํ่าสุด และ

ระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ 3 อันดับคือ (1) ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี 

ประเด็นมีบริการรับสมัครบัตรเครดิตนอกสถานท่ี (2) ดานพนักงาน ประเด็นความรูความสามารถในการ

ใหบริการและใหขอมูลท่ีถูกตอง สามารถตอบขอสงสัยตาง ๆ ได (3) ดานการสงเสริมการตลาด ประเด็นมี

สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ เชน หองรับรองในสนามบิน และ (4) ดานผลิตภัณฑและบริการ ประเด็นมีบัตรเครดิตให

เลือกหลายประเภท 

  2. ผลการสัมภาษณสรุปสาเหตุของปญหาเกิดจากปจจัยสวนประสมทางคือ (1) ดานการสงเสริม

การตลาด ไดแก การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย คาใชจายในการจัดกิจกรรมการโปรโมชั่น

สงเสริมการขาย การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ (2) ดานชองทางการจัดจําหนาย/

สถาน ท่ี  ได แก  การ ให บริ การนอกสถาน ท่ี  สถาน ท่ี จอดรถ ไม ส ะดวกและ มี พ้ื น ท่ี จํ า กั ด  

(3) ดานพนักงาน ไดแก ขาดประสบการณนําเสนอ ขาดแรงจูงใจในการขายบัตรเครดิต และ (4)  ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ ไดแก ประเภทของบัตรเครดิต รูปแบบบัตรท่ีหลากหลายและลอกเลียนแบบงาย  

 ดังนั้นจากขอมูลสาเหตุของปญหาท่ีมาจากการสอบถามและการสัมภาษณ นํามาเขียนแผนผัง

กางปลาได ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 วิเคราะหสาเหตุของปญหาตามแผนผังกางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 จากภาพท่ี 1 สาเหตุของปญหายอดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตราชวัตรไมเปนไป

ตามเปาหมายจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการเรียงลําดับคือ (1) ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก 

คาใชจายในการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

สิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษตาง ๆ และการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (2) ดานพนักงาน ไดแก ความรู

ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการขายบัตรเครดิตขาดประสบการณนําเสนอ (3) ดานผลิตภัณฑและ

บริการ ไดแก ประเภทหรือรูปแบบของบัตรเครดิต และการลอกเลียนแบบรูปแบบบัตร และ (4) ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี ไดแก การใหบริการนอกสถานท่ี และสถานท่ีจอดรถไมสะดวกและมี

พ้ืนท่ีจํากัด  

ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานพนกังาน 

ดานผลิตภัณฑ 

และบรกิาร 

ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานที ่

คาใชจายในการจัด 

กิจกรรมโปรโมชัน่ 

สงเสริมการขาย 

ขาดประสบการณ

นําเสนอ   

ประเภทหรือ 

รูปแบบของ 

บัตรเครดติ 

การใหบรกิาร 

นอกสถานที ่

การประชา 

สัมพันธไม 

ครอบคลุม 

กลุมเปาหมาย   

สถานที่จอดรถ 

ไมสะดวกและมี

พื้นที่จํากัด 

ความรู 

ความสามารถ 

การสรางพันธมิตร 

ทางธุรกิจ 

สิทธิประโยชนและสิทธิ

พิเศษตาง ๆ 

การลอกเลียน 

แบบรูปแบบบัตร 

สาเหตุของปญหายอด 

บัตรเครดิตธนาคาร 

ออมสินในสังกัดเขต 

ราชวัตรไมเปนไป 

ตามเปาหมาย 

ขาดแรงจูงใจใน

การขาย 

บัตรเครดิต 
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 สวนท่ี 2 แนวทางแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมยอดบัตรเครดิตธนาคารออมสินในสังกัดเขตราชวัตร 

โดยพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณใชทฤษฎี SWOT Analysis ถึง

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกหรือจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค และรูปแบบความสัมพันธ

แบบเมตริกซหรือตาราง TOWS  Matrix ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 กําหนดทางเลือกออกมาเปนกลยุทธในการแกไขปญหาดวย TOWS Matrix 
 
 

 

              ปจจัยภายใน  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง(Strengths) 
S1 มีจํานวนสาขาใหบริการจํานวน

มาก ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีท่ัว

ประเทศ 
S2 ธนาคารมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรบั

ของลูกคา 
S3 มีพันธมิตรทางธุรกิจจํานวน

มาก สามารถนําเสนอสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ แกลูกคาได 
 

 

จุดออน (Weakness) 
W1 ประเภทของบัตรเครดิตมีให

เลือกนอยโปรโมช่ันสงเสรมิการ

ขายยังมีไมหลากหลาย 
W2 การประชาสัมพันธยังไม

ครอบคลมุกลุมเปาหมาย 
W3 บุคลากรขาดความชํานาญ

และประสบการณในการนําเสนอ

บัตรเครดติแกลูกคา 
W4 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ

ขายบัตรเครดติ เน่ืองจากไมมี

คาตอบแทนและงบประมาณ

สนับสนุนเพียงพอ 
 กลยุทธ SO กลยุทธ WO 
โอกาส (Opportunities) 
O1 ธุรกิจบัตรเครดิตมีแนวโนม

เติบโตข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหการใชจาย

ผานบัตรเครดิตมีมากข้ึน 
O2 ผูใชบริการบัตรเครดิตออมสิน

ในตลาดยังมไีมมากนักสามารถ

ขยายฐานลูกคาได 
O3 ความกาวหนาของเทคโนโลยี 

ทําใหการทําธุรกรรมงายข้ึน 

 

- รวมมือกับพันธมิตรในการ

นําเสนอสิทธิประโยชนใหมาก

กวาเดิม เพ่ือดึงดดูความสนใจของ

ลูกคาและกระตุนการใชจายผาน

บัตรเครดติ (S3,O1,O2) 
- มีการประชาสัมพันธ ออกบูธและ

จัดกิจกรรมผานชองทางสาขามาก

ยิ่งข้ึน (S1,O2)  
 

 

- ประชาสัมพันธรายละเอียดตาง ๆ

ของบัตรเครดิต ตลอดจนสิทธิ

ประโยชน ตาง ๆ ผานสื่อออนไลน 

เชน Line, Facebook 
พัฒนาระบบใหสามารถสมัครผาน 

Application ได(W2, O3)  
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 กลยุทธ ST กลยุทธ WT 
อุปสรรค (Threats) 
T1 ธุรกิจบัตรเครดิตมีการแขงขัน

กันสูงท้ังดานผลติภณัฑและการ

สงเสริมการขาย 
T2 ภาวะเศรษฐกิจมคีวามไม

แนนอน ทําใหลูกคามีความ

ระมัดระวังในการใชจาย 
T3 ลูกคาไมสนใจสมคัรบัตรเครดติ 

เน่ืองจากถือบัตรเครดิตของธนาคาร

อ่ืนอยูแลวหลายใบ 

- พัฒนาผลิตภณัฑและนําเสนอ

สิทธิประโยชนใหมีความ

หลากหลาย จัดโปรโมช่ันสงเสริม

การขายท่ีตรงกับความตองการของ

ลูกคา (S3,T1) 

- จัดอบรมใหกับพนักงาน เพ่ือ

พัฒนาใหเกิดความรูความชํานาญ

ในการขายผลิตภณัฑ ปรับทัศนคติ

ใหมีความมั่นใจในผลิตภัณฑบัตร

เครดติของธนาคาร(W3,W4,T1) 

 

 จากตารางท่ี 1 ไดทางเลือกออกมาเปนกลยุทธ 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธดานการ

สงเสริมการตลาด เปนกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ทางเลือกท่ี 2  

กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ เปนกลยุทธเชิงรับ (ST Strategy) และทางเลือกท่ี 3 กลยุทธดาน

พนักงาน เปนกลยุทธเชิงปองกัน (WT Strategy) และเลือกแนวทางแกไขปญหา 2 ทางเลือกคือ  

แนวทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด โดยการเพ่ิมการออกบูธประชาสัมพันธตาม

หนวยงานและจัดกิจกรรมโดยมีของแจกใหกับลูกคาเพ่ือดึงดูดความสนใจ และประชาสัมพันธผานสื่อ

ออนไลนถึงสิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษตาง ๆ รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายท่ี

ตรงกับความตองการของลูกคาเพ่ือกระตุนการใชจายผานบัตรเครดิต และแนวทางแกไขปญหาดวยกล

ยุทธดานพนักงาน ดวยกิจกรรมอบรมท้ังดานผลิตภัณฑและการใชเทคโนโลยีหรือสื่อออนไลนใหมากกวา

นี้ในแตละเดือน หรือรายไตรมาสและประเมินทุกไตรมาส เพ่ือใหเกิดความชํานาญและความม่ันใจในการ

ขายผลิตภัณฑบัตรเครดิต สามารถใหขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนกับลูกคาได และเพ่ิมแรงจูงใจหรือขวัญ

กําลังใจใหพนักงานดวยการใหศึกษาดูงานและเพ่ิมคาตอบแทนหรือรางวัลสําหรับพนักงานขายดีเดนท่ีมี

ยอดขายสูงสุดในแตละเดือน โดยมีการประเมินทุก 6 เดือน เพ่ือกระตุนพนักงานใหมีสวนรวม 

 ดังนั้นสรุปไดวา ผลการศึกษาหาสาเหตุของปญหายอดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในสังกัดเขต

ราชวัตรไมเปนไปตามเปาหมายจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาด ดาน

พนักงาน ดานผลิตภัณฑและบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี และเลือกแนวทางแกไขปญหา 

2 ทางเลือกคือ แนวทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด โดยการเพ่ิมการออกบูธประชา

สัมพันธตามหนวยงาน และจัดกิจกรรมโดยมีของแจกใหกับลูกคาและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน และ
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แนวทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานพนักงานดวยกิจกรรมอบรมท้ังดานผลิตภัณฑและการใชเทคโนโลยีหรือ

สื่อออนไลน และเพ่ิมแรงจูงใจหรือขวัญกําลังใจใหพนักงานดวยการใหศึกษาดูงานและเพ่ิมคาตอบแทนหรือ

รางวัล สําหรับพนักงานขายดีเดนของธนาคารออมสินในสังกัดเขตราชวัตร 10 สาขา โดยมีการกําหนด

แผนการปฏิบัติงาน (Action plan) แตละทางเลือกในชวงระยะเวลา 1 ป โดยมีพนักงานทุกคนในสาขารวม

รับผิดชอบ โดยในดานการสงเสริมการตลาด หลังจากมีการกําหนดเปาหมาย วางแผนการทํางานและเริ่ม

ปฏิบัติ โดยธนาคารทุกสาขามีการออกไปประชาสัมพันธนอกสาขาตามหนวยงานตาง ๆ และผานชองทาง

ออนไลนทุกระบบ และดานพนักงานก็ใหการอบรมความรูเพ่ิมเติมและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากนํา

ความรูจากการอบรมไปใชอยางตอเนื่อง  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดวาจากสาเหตุของปญหายอดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

ในสังกัดเขตราชวัตรไมเปนไปตามเปาหมายมาจากปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  

ดานพนักงาน ดานผลิตภัณฑและบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี สอดคลองกับงานวิจัยของ

ปรียานารถ ลายคราม (2558) ท่ีพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร

เครดิต KTC และสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2560) ท่ีวาปจจัยสวนประสมการตลาด

มีความสําคัญตอธุรกิจท่ีใหบริการท่ีสถาบันการเงิน และเลือกแนวทางแกไขปญหา 2 ทางเลือกคือ แนว

ทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด โดยการเพ่ิมการออกบูธประชาสัมพันธตามหนวยงาน 

และจัดกิจกรรมโดยมีของแจกใหกับลูกคาและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของฤทัย

รัตน คลายปกษี (2554) ท่ีวาธุรกิจบัตรเครดิตใชกลยุทธจัดโปรโมชั่นใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา

สงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เชน การใชคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต การใหสวนลดของคะแนนในบาง

ชวงเวลา และการแลกของพรีเมียม เปนตน และงานวิจัยของพันธทิพย สตารัตน (2559) ท่ีวาแนวทางการ

วางแผนกลยุทธเพ่ิมจํานวนผูถือบัตรเครดิต ควรมีประชาสัมพันธผานสื่อและออกบูธเดินตลาด สวนอีกแนว

ทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานพนักงาน ดวยกิจกรรมอบรมการใชเทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน และเพ่ิม

แรงจูงใจหรือขวัญกําลังใจใหพนักงานดวยการใหศึกษาดูงานและเพ่ิมคาตอบแทนหรือรางวัล สอดคลองกับ

งานวิจัยของพันธทิพย สตารัตน (2559) ท่ีวากลยุทธเพ่ิมจํานวนผูถือบัตรเครดิต ไดแก ฝกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน เปนตน  
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ขอเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งนี้วา การศึกษาสาเหตุของปญหาจาก

สาเหตุของปญหายอดบัตรเครดิตธนาคารออมสินในสังกัดเขตราชวัตรไมเปนไปตามเปาหมายมาจาก

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดและดานพนักงาน ท่ีธนาคารออมสินแตละสาขาตอง

เรงแกไขปญหาท่ีตองใชระยะเวลา และงบประมาณในการลงทุน ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

และรองรับดวยแผนฉุกเฉิน เพ่ือการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมทุกชองทาง ใหเขาถึงลูกคาใหมากท่ีสุด

ในการสงเสริมการตลาด รวมถึงเพ่ิมคาตอบแทนหรือใหรางวัลพนักงานขายเพ่ือกระตุนยอดการขายและ

การมีสวนรวม นอกเหนือการพัฒนาตนเองดวยการอบรมและศึกษาดูงาน และควรทําการศึกษาในพ้ืนท่ี

ระดับภาค เพ่ือใหเห็นปญหาระดับกวางวามีปญหาเชนเดียวกันหรือไม เพ่ือท่ีจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาและปรับปรุงในภาพรวมของธนาคารออมสิน รวมถึงควรทําการศึกษาแนวโนมของกลยุทธการ

สงเสริมการตลาดสมัยใหมหรือการบริหารจัดการคนเกงทางการขายเพ่ิมยอดขายบัตรเครดิตธนาคารออม

สิน  
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แนวทางการแกไขปญหาลูกหนี้สินเช่ือไมจายชําระหนี้นับตั้งแตงวดแรกหลังไดรับเงินกู 

Guidelines for solving the problem of non-payment loan  

receivables since the first installment 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระจากลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ต้ังแตงวด

แรกและเพ่ือหาแนวทางการแกไขและควบคุมการเกิดปญหาหนี้คางชําระท่ีธนาคารสามารถควบคุมได 

โดยจากการศึกษาไดนําแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด วิเคราะห คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 35 ป สถานภาพ

สมรส และมีเงินเดือนอยูระหวาง 30,000 - 35,000 บาท โดยมีสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระท้ังจํานวน 

จากลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตงวดแรก โดยรวม อยูในระดับมาก และขอเสนอแนะหาแนวทางการ

แกไขและควบคุมการเกิดปญหาหนี้คางชําระท่ีธนาคารสามารถควบคุมได พบวา ใชวิธีการผอนชําระหนี้

ใหกับลูกหนี้ท้ังรายใหมและรายเกา รวมถึงใชระบบการปรับโครงสรางหนี้รวมตนเงินเปนหนี้คงเหลือตาม

บัญชีท่ีมีอยู ธนาคารควรมีการรัดกุมในการปลอยเงินกูโดยทําการอนุมัติการปลอยสินเชื่อจากหนวยงาน

กลางสํานักงานใหญเทานั้น เพ่ือปองกันปญหาการรูจักการชวยเหลือพวกพองกันเอง ธนาคารควรมีการ

ตรวจสอบนอกเหนือจากเอกสารทางการเงินใหมากข้ึนโดยวิธีการตรวจสอบธุรกิจของลูกหนี้ท่ีแทจริง 

และภาครัฐควรใหความรูทางการเงิน มาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการ

กํากับของภาครัฐ ท่ีสําคัญคือการใหคะแนนและรางวัลพิเศษ กับพนักงานของธนาคารโดยเกณฑให

คะแนนเปนรายเดือน 

 

คําสําคัญ : ปญหาหนี้คาง การปลอยสินเชื่อ  
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Abstract 

On this research, the purpose is to look for the cause of the overdue balance 

since the first time of payment in instalments. This leads me to search for a proper 

solution in order to prevent the aforementioned case. From the findings, 400 

questionnaires have been analyzed by percentage, average and standard deviation 

respectively. It could be summarized that the major of the samples is female, married, 

aged 31-35, and the salary between 30,000-35,000 baht. Most of the samples made the 

overdue balance since the first time of payment in instalments. The solution that could 

be controlled by the bank seems to be providing them with the ability to pay in 

instalments and adapting the structure of the balance including the capital according to 

the outstanding balance that exists. The bank should be more careful regarding approving 

the loans by approving the credit by the main office only. This is to prevent the staff to 

help their cousins or close pals. Plus, the bank is supposed to the deeply investigate the 

debtors’ business. Lastly, the government may educate people more on financial topics 

which are credit cards and personal loan (under the supervision of the government). The 

other crucial key is to award the bank’s staff by giving the score and special award 

monthly. 

 

Keywords: overdue balance, approving credit 

 

บทนํา 

ธนาคารรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปนธนาคารเพ่ือลูกคารายยอย เนนการใหสินเชื่อเพ่ือ

พัฒนาชนบท พัฒนาผูประกอบการรายยอย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายยอยมากมาย อีก

ท้ังยังสรางเงินทุนหมุนเวียนในกลุมชุมชน โครงการธนาคารเพ่ือประชาชน โดยใหสินเชื่อระยะสั้น แก

ผูประกอบการรายยอย (ใหประชาชนมาเปนหนี้ในระบบ ท่ีสามารถตรวจสอบได และการเก็บดอกเบี้ยตามความ

เปนจริง) เปนชองทางการรับและจายเงินกู จากโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อีกท้ังยังลงทุนในการ

พัฒนาประเทศ ของหนวยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ใหบริการรูปแบบเงินฝากท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับแตละ



 

1068 
 

ชวงวัย รวมท้ังมีการใหบริการตามหลักศาสนาอิสลาม ปจจุบันมีจํานวนสาขาท้ังหมด 1,507 แหงท่ัวประเทศ และ

มีการชวยเหลือประชาชนในประเทศจากการปลอยกูยืมเงินเพ่ือชวยเหลือในดานตางๆ จนถึงปจจุบัน 

 

   ปญหาและลักษณะของปญหา 

 จากขอมูลลูกหนี้ท่ีเงินตนไมเคลื่อนไหว ตั้งแตวันท่ีทําสัญญากู จากการปลอยสินเชื่อของสาขา ป 

2559 - 2561 แหลงขอมูลอางอิงจากฝายตรวจสอบภายในสายสาขาโดยป 2559 จํานวน 27 บัญชี ป 

2560 จํานวน 29 บัญชี และป 2561 จํานวน 3,371 บัญชี (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563) และ

ขอมูลงบกําไรขาดทุนของธนาคาร ป 2559 – 2561 ท่ีมีกําไรลดลงตามลําดับ รวมถึงหนี้สูญ หนี้สงสัยจะ

สูญและขาดทุนจากการดอยคาท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกป ปญหาลูกหนี้สินเชื่อไมจายชําระหนี้นับตั้งแตงวดแรก 

หลังไดรับเงินกูจากการปลอยสินเชื่อของสาขา ถือเปนปญหาทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง ท้ังนี้ก็สืบ

เนื่องมาจากปญหาความยากจน และสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาหนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ปญหาทาง

เศรษฐกิจท่ีประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในการดํารงชีพ ปญหาจากลักษณะนิสัยของลูกหนี้ใน

การใชจายอยางฟุมเฟอยไมเหมาะสมกับฐานะของตน ปญหาของสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนวัตถุ

นิยมมากยิ่งข้ึน และปญหาดานการศึกษาทําใหขาดความรูความเขาใจในการวางแผนทางการเงิน เปนตน 

สวนทางดานผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหาปจจุบันธนาคารตองมีการนําเงินจากสวนท่ีธนาคารสํารองไว

ออกมาหมุนเวียนเพ่ือใหระบบของธนาคารสามารถอยูไดเนื่องจากลูกหนี้ธนาคารไมสามารถชําระหนี้สินท่ีกู

ไวตามสัญญาได ทําใหเกิดระบบของเงินท่ีคางและเกิดปญหาลูกหนี้เกิดหนี้เสียจํานวนมาก ปญหาจาก

ลักษณะนิสัยของลูกหนี้ในการใชจายอยางฟุมเฟอยไมเหมาะสมกับฐานะของตน และอีกปจจัยหนึ่งคือการ

ปลอยกูโดยใชหลักเกณฑนอกเหนือจากท่ีอนุมัติลดหยอนลงเพ่ือใหบรรดา พอคา แมคาท่ีไมไดจดทะเบียน

แตเปนหนี้นอกระบบเขาสูในระบบและสามารถอนุมัติจึงทําใหหนี้เสียเปนจํานวนมากและไมสามารถท่ีจะ

จัดการระบบตางๆ นี้ได 

 

  วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพ่ือหาสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระจากลูกหนี้ท่ีผิดชําระหนี้ตั้งแตงวดแรก 

  2.  เพ่ือหาแนวทางการแกไขและการควบคุมการเกิดปญหาหนี้คางชําระท่ีธนาคารสามารถ

ควบคุมได 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นโยบายการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชย 

  ธนาคารแหงประเทศไทย (2562) ความหมายสินเชื่อ หมายถึง เครดิต (Credit) เปนการเชื่อใจ

ระหวางบุคคล 2 คนข้ึนไปท้ังผูใหสินเชื่อและผูรับสินเชื่อวาสามารถผอนชําระคืนไดจากการกูยืนเงิน โดยท่ี

ฝายผูรับสินเชื่อยินยอมตามขอตกลงท่ีผูใหสินเชื่อกําหนดไวตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  ประเภทสินเชื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดข้ึนจะมี 4 แบบดวยกันดังนี้ 

     1.  เงินเบิกเกินบัญชี เรียกอีกอยางวา OD ประเภทนี้ผูขอเบิกเกินบัญชีจะตองมีบัญชีประเภทกระแส

รายวันทางธนาคารจะมีการพิจารณาจากการหมุนเวียนในบัญชีของธุรกิจจึงใหเครดิตวงเงินเบิกเกินบัญชีนั่น ๆ  

    2.  เงินใหกู ประเภทนี้จะมีการกูท่ีหลากหลายรูปแบบ เชนการกูแบบมีหลักทรัพยคํ้าประกัน และ

ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยจะไดเงินเปนเงินกอนในครั้งเดียวเพ่ือไปหมุนเวียนธุรกิจ โดยกําหนดระยะเวลา

ในการผอนชําระ ดอกเบี้ยสูงสุดไมเกิน 28% ตอป และอีกประเภทคือจะไดเงินในบัตรเรียกวาบัตรกดเงินสด

สามารถนําไปกดเงินตามจํานวนท่ีตองการ โดยธนาคารจะทําการอนุมัติวงเงินมาในบัตรข้ึนอยูกับลูกคาจะกด

เงินออกมาใชดอกเบี้ยจะคิดเปนรายวัน สูงสุดไมเกิน 28% ตอปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

     3.  ตั๋วเงิน เปนสินเชื่อระยะสั้นมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเม่ือครบกําหนดในการชําระแบบราย

เดือน ซ่ึงไดแก เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาการใชเงินของลูกคา 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.  เพศ  

2.  อายุ 

3.  สถานภาพ 

4   เงินเดือน 

 

สาเหตุของปญหาหนี้คางชําระท้ังจํานวน  

จากลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตงวดแรก 

1.  จากการโดยไล-ปลดออกจากงาน2.  

เกษียณอายุราชการ 

3.  ลาออกจากงาน 

4.  ถูกฟองใหชําระหนี้อ่ืน 

5.  มีคาใชจายในการรักษาและปญหาดานสุขภาพ 

6.  ยายไปประกอบอาชีพอ่ืน 

7.  ปญหาครอบครัว 
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     4.  สินเชื่อประเภทอ่ืน ๆ เปนเงินท่ีไดจากการสั่งจายโดยท่ัวไปไมวาจะเปนจําพวกบัตรเครดิต ซ่ึง

ธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีผูใชบัตรไปยังรานคา  

   ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow) 

    อับบราฮัม เอช มาสโลว (Abraham H. Maslow, 1980, p.122 – 144) ปจจัยของทฤษฎีนี้มี

ความสําคัญมากเนื่องจากลูกหนี้สวนใหญมีความตองการท่ีไมสิ้นสุดในการตองการการกูยืมเงินเพ่ือกิเลส

ของตนเอง 

  กลาวโดยสรุป ทฤษฎีความตองการของมาสโลว เกิดข้ึนเม่ือมนุษยตองการสิ่งท่ีตนเองอยากได 

และทําแลวมีความสุข จะทําใหมนุษยมุงเนนท่ีจะทําเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกตนเอง หรือทําใหตนเอง

บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว และความตองการอยากมีอยากไดของลูกหนี้กอใหเกิดปญหาของการตองการมี

จํานวนมากจึงกอใหเกิดหนี้สินและไมสามารถท่ีชําระคืนได และสรางปญหาจากการติดเครดิตท่ีเสียเกิดข้ึน 

  ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู 

  อดิศร เกตุวงศ (2552) ทฤษฎีปริมาณเงินใหกูมีการพัฒนาทฤษฎีจากระบบคลาสิก โดยพิจารณา

จากตัวแปรท่ีเปนจริงดานเศรษฐกิจมาประยุกตใช ปจจัยหลักของการกูคืออัตราดอกเบี้ย ดังนั้นอัตรา

ดอกเบี้ยตอเงินกูจะเปนอุปสงค คือการเก็บเงิน การนําเงินไปลงทุน และอุปทานคือเงินใหกู  

                    อัตราดอกเบี้ย 

 

 

                                              Demand for Loanable Funds 

      

                         0                                  ปริมาณเงินใหกู 

ภาพท่ี 1 เสนอุปสงคตอเงินกู 

 

 สวนในกรณีของอุปทานจะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํา ความตองการกูของผูกูจะมีนอยตามไปดวย แต

กรณีท่ีมีดอกเบี้ยท่ีสูงการกูจะมากข้ึน 
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                    อัตราดอกเบี้ย 

 

 

                                           Supply for Loanable Funds 

                      

                        0                                   ปริมาณเงินใหกู 

ภาพท่ี 2 เสนอุปทานเงินใหกู 

 

                    อัตราดอกเบี้ย 

                                                        Supply for Loanable Funds 

 

                         r* ------------------              Demand for Loanable Funds     

                                                         

                         0                                  ปริมาณเงินใหกู 

ภาพท่ี 3 อัตราดอกเบี้ยท่ีสมดุลตอการกู 

 

  จึงทําใหเกิดความสมดุลของดอกเบี้ยเม่ือมีการประเมินผลออกมาและดอกเบี้ยแตละธนาคารจะ

ไมแตกตางกันมากเพราะมีการกําหนดจากธนาคารแหงประเทศไทย ดอกเบี้ยสินเชื่อแตละประเภทของ

แตละธนาคารมีการกําหนดจากความเสี่ยงท่ีไมเหมือนกันดังนั้นดอกเบี้ยจึงไมเทากัน เชน ธนาคาร ก มี

ดอกเบี้ยกูซ้ือบานสูงกวา ธนาคาร ข เนื่องจากผลกระทบจาก KPI ในปกอน ๆ  

  ทฤษฎีแสวงหาผลกําไรสูงสุด 

  ธนาคารพาณิชยเปนธุรกิจหนึ่งท่ีดําเนินธุรกิจเพ่ือแสวงหาผลกําไรในการประกอบธุรกิจจึงถือ

ครอง 2 สวน (อดิศร เกตุวงศ 2552 หนา 12) 

  1.  สินทรัพยท่ีไดดอกผล คือสินทรัพยท่ีสรางรายไดใหกับธนาคาร เชนการปลอยสินเชื่อท้ังแบบ

มีหลักทรัพยแลไมมีหลักทรัพย และการลงทุนผลกําไรจากการเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพยตาง ๆ  

  2.  สินทรัพยท่ีไมไดดอกผล คือ สินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกําไรหรือรายไดใหกับธนาคาร เชน 

เงินทุนไดสํารองตามกฎหมายกําหนดและธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหมีไวทุกธนาคาร 

  ทฤษฎีดานการดําเนินธนาคารพาณิชย 
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  อดิศร เกตุวงศ (2552) การดําเนินธนาคารพาณิชย แบงออกเปน 2 ดานคือ สินทรัพยและหนี้สินกับ

ทุนซ่ึงรายการตาง ๆ จะมีการแสดงออกมาในรูปแบบ บัญชีงบดุลและงบกําไรขาดทุนของธุรกิจซ่ึง

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดไวดังนี้ 

     1.  เงินฝาก คือ การฝากเงินรูปแบบท้ังแบบมีสมุดบัญชี และไมมีสมุดบัญชี ประเภทออม

ทรัพย จะเปนลักษณะการฝาก ถอน และการตรวจสอบยอดคงเหลือ สวนฝากเผื่อเรียกหรือฝากกระแส

รายวันจะนิยมเปดกันไดพอคา แมคา นักธุรกิจผูฝากจะไมไดรับดอกเบี้ยในการฝากประเภทนี้ แบบฝาก

ประจําเปนการฝากแบบทราบกําหนดการฝากท่ีแนนอนและดอกเบี้ยท่ีไดรับโดยกําหนดไววาจะไดเทาไร 

     2.  เงินกูจากแหลงตาง ๆ คือการกูจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือการกูยืมเงินจากใน

ประเทศไทยและตางประเทศ 

     3.  บัญชีทุนหรือเรียกอีกอยางวาเงินกองทุน ซ่ึงเปนเงินทุนสํารองไวใชจายกรณีฉุกเฉินท่ีได

จากผลประกอบการในแตละปท่ีไดกําไร 

     4.  หนี้สินอ่ืน ๆ จําพวกเงินท่ีทําการโอนขามเขต โอนระหวางจังหวัด ระหวางประเทศ  

  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กฤตยา มูลเทพ (2561) เรื่องการศึกษาสาเหตุการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สํานักงานเขต 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุการคางชําระ

หนี้และวิเคราะหแนวโนมการเปนหนี้สูญในอนาคตของลูกหนี้ การศึกษาจากลูกหนี้ของธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สํานักงานเขต 2 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยศึกษาจาก

กลุมเปาหมายท่ีเปนลูกหนี้ท่ีคางชําระหนี้เกินกวา 3 เดือน จํานวน 75 ราย ผลการศึกษาสาเหตุการคาง

ชําระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สํานักงานเขต 2 

สาเหตุหลักเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ คือ ภาวะเงินเฟอ อัตราการวางงานสูง เศรษฐกิจชะลอตัว อัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจากปจจัยดานภาวะทางเศรษฐกิจดังกลาวสงใหตอการดําเนินธุรกิจทําให

กิจการมีผลประกอบการจากการดําเนินการลดลง ยอดขายสินคาหรือบริการลดลง ประกอบกับกิจการมี

รายจายในการดําเนินกิจการเพ่ิมสูงข้ึน ไดแก การผอนชําระคาสินคา หรือรายจายในการผอนชําระ

คาบริการเพ่ิมมากข้ึน และรายจายดานตนทุนการผลิต หรือตนทุนการบริการ หรือตนทุนในการซ้ือสินคา

เพ่ือนํามาจําหนายเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหกิจการมีกําไรจากการดําเนินงานลดลง ผลการวิเคราะหแนวโนมการ

เปนหนี้สูญ จากขอมูลรายไดและรายจายของลูกหนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทยสํานักงานเขต2  

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%C4%B5%C2%D2%20%C1%D9%C5%E0%B7%BE&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กัญจนกมล ตรีเพชรกุล (2556) ทําการศึกษาการสํารวจปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้เสีย กรณีศึกษาสินเชื่อ

เพ่ือการซ้ือรถมือสอง ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาลําพูน โดยการวิเคราะหถึงแนวทางในการชําระหนี้ ไดแก 

ผูใชบริการสินเชื่อรถมือสองในเขตจังหวัดลําพูน จํานวน 300 ตัวอยาง พบวาปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้เสีย

สําหรับสินเชื่อเพ่ือการซ้ือรถมือสอง ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาลําพูน อายุ จํานวนสินเชื่อของลูกคาท่ีมีอยู

กับธนาคารความสําคัญของปจจัยตางๆ และอภิปรายวิเคราะห ปจจัยตางๆ ของการท่ีลูกคามีการกูยืมผิด

ความตองการการเงินมีโอกาสท่ีจะเกิดหนี้เสียจากสินเชื่อเพ่ือการซ้ือรถมือสองเพ่ิมข้ึน การตรวจสอบและ

ติดตามท่ีจะเกิดโอกาสหนี้เสียลดลง การท่ีลูกคาสินเชื่อมีเงินฝากในธนาคารนอยมีโอกาสท่ีจะเกิดหนี้เสีย

สูงข้ึน การท่ีลูกคาเพ่ิมการซ้ือรถมือสองกอใหเกิดหนี้สินหลากหลายสถาบันการเงิน 

ชาญวุฒิ ขาวสกุล (2551) ทําการศึกษาการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหนี้คางชําระของ

เกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรบานบึงเจริญ ตําบลบึงเจริญ อําเภอบาน

กรวด จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 44 คน พบวา 1. ปญหาของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรมีปญหาหนี้เกิดจาก การหยาราง ชราภาพ ไมมีท่ีดินทํากิน รายรับ-รายจายไมเพียงพอ

ตอครัวเรือนในการผลิตพืชเชิงเดี่ยว ปญหาการขาดการออม และปญหามีหนี้นอกระบบ 2. สาเหตุเกิดจาก

หนี้คางเพราะการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวใหเกิดหนี้ในระบบและนอกระบบ สาเหตุการหยารางชราภาพและ

ยายถ่ินท่ีอยู และสาเหตุจากการมีรายรับ-รายจายในครัวเรือนสูง สาเหตุจากนโยบายสินเชื่อของธนาคาร 

3.แนวทางแกไขปญหาหนี้คางชําระ คือ ตัวเกษตรกรตองใชวิธีหมุนหนี้โดยกูหนี้มาใชหนี้กูเงินตาม

วัตถุประสงคท่ีจะใชโดยวางแผนการผลิตท่ีดี รองลงมาแกไขการปรับปรุงแกไขสินเชื่อของธนาคารโดยการ

ใหสินเชื่อเพียงพอกับความตองการของลูกคา และแกไขโดยใหกูยืมเงินในโครงการแกไขปญหาหนี้ภาค

ประชาชน การขยายเวลาปรับโครงสรางหนี้ การใชการจัดการเรียนรูเพ่ือทราบถึงปญหาและสาเหตุพรอม

ท้ังหาแนวหนี้สินของเกษตรกรลูกคา กําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ใหตรงกับชวงเวลาขายผลผลิต การ

เพ่ิมความเขมงวดในการติดตามเรงรัดหนี้สิน และการออกหนวยเคลื่อนท่ีรับชําระหนี้นอกสถานท่ี ควรให

พนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีควรปรับเปลี่ยนการทํางานกับเกษตรโดยสังเกตจากปญหาหนี้สิน 

ชิตนนท พลโสกเชือก (2553) ทําการศึกษาเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ของหนวยบริหาร

คุณภาพสินทรัพยรอยเอ็ด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 35 คน พบวาการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สวนใหญการดําเนินงานข้ันตอนการคัดเลือก ข้ันตอนการเจรจา

ตอรอง และข้ันตอนการหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในการชําระหนี้ สําหรับขอเสนอแนะควรทําการศึกษา

การพิจารณาวงเงินสินเชื่อของธนาคารในการประเมินปจจัยพ้ืนฐานของลูกหนี้ใหไดตามหลักเกณฑกอน

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D2%AD%C7%D8%B2%D4%20%A2%D2%C7%CA%A1%D8%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D4%B5%B9%B9%B7%EC%20%20%BE%C5%E2%CA%A1%E0%AA%D7%CD%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปลอยสินเชื่อของแตละธนาคารเพ่ือปองกันไมใหเกิดเปนลูกหนี้ท่ีมีปญหาและเขาสูกระบวนการปรับปรุง

โครงสรางหนี ้

รุงโจน โรยเรณู (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อของลูกคา

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประตูน้ําพระอินทรพระนครศรีอยุธยา จํานวน 182 คน พบวาบุคคล

คํ้าประกันลูกคามีระดับการตัดสินใจใชบริการอยูในระดับมากท่ีสุด ในดานเง่ือนไขการขอสินเชื่อ ดาน

พนักงานผูใหบริการ ดานอาคารสถานท่ีการตัดสินใจใชบริการอยูในระดับมาก อัตราดอกเบี้ยและ

คาธรรมเนียม ดานชองทางการขอสินเชื่อ ดานการสงเสริมสินเชื่อและดานกระบวนการขอสินเชื่อลูกคาท่ีมี

เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาตางกัน ประเภทสินเชื่อ มีระดับการตัดสินใจใชบริการ

สินเชื่อโดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวนรายไดเฉลี่ยตอเดือน ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดานการ

สงเสริมสินเชื่อ วงเงินอนุมัติ ดานการสงเสริมสินเชื่อแตกตางกัน ลูกคาท่ีมีระยะเวลาการกูยืม และลูกคาท่ีใช

หลักประกัน แตกตางกัน 

สุขวรรณ ภูวกฤทธิ์ (2554) เรื่องกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม ลูกคาธนาคารจํานวน 200 คน พบวา กระบวนการในการพิจารณา

สินเชื่อของธนาคารทุกดานมีความสัมพันธกับปจจัยดาน เพศ อายุ และระดับการศึกษา สําหรับขอเสนอแนะ

ธนาคารควรพิจารณาประวัติทางการเงินท่ีผานมาตรวจสอบจากประวัติการติดตอกับสถาบันการเงินหรือ

เครดิตของลูกคา และควรพิจารณาวัตถุประสงคในการนําเงินไปใช เชน วัตถุประสงคนําไปใชลงทุนใน

กิจการ 

  อุบลรัตน รัตนรักษ (2559) เรื่องการศึกษาสาเหตุการคางชําระสินเชื่อนโยบายรัฐของลูกหนี้ 

ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสาเหตุการคางชําระสินเชื่อ

นโยบายรัฐของลูกหนี้ ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ลูกหนี้ท่ีมีหนี้คาง

ชําระสินเชื่อ นโยบายรัฐ ของธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี จํานวน 246 คน ผลการวิจัย พบวา สาเหตุ

การคางชําระสินเชื่อนโยบายรัฐของลูกหนี้ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี สาเหตุของการเกิดหนี้คางชําระ

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา เปนรายดาน พบวา สาเหตุของการเกิดหนี้คางชําระ

มากท่ีสุดคือ สาเหตุจากปจจัยภายใน ดานตัวลูกหนี้ รองลงมาคือ สาเหตุจากปจจัยภายนอก และลําดับ

สุดทายคือ สาเหตุจากปจจัยภายในดานธนาคาร 

 

วิธีการศึกษา 

  วิธีการเก็บขอมูล 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%A2%C7%C3%C3%B3%20%20%C0%D9%C7%A1%C4%B7%B8%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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     1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควา จากหนังสือ บทความสิ่งพิมพ วิทยานิพนธ 

วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

     2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยขอความรวมมือ

จากการปลอยสินเชื่อของสาขา จากตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน จากประชากรท่ีทําการเงินกู 3,371 

ราย จะเทากับ 95 ตัวอยางในการสํารวจ จากการปลอยสินเชื่อของหนวยงานป 2562 โดยสูตรดังนี้ 

 

    n  =            N 

                        1+N (e)2 

   โดยแทนคา  n   คือ  ขนาดของตัวอยาง 

       N  คือ  ขนาดประชากรท้ังหมด 

      e คือ  ความคลาดเคลื่อนของการสุม 0.05 

    n  =              N 

                 1+N (e)2 

     n  = 2
)3,371(0.051

3,371
+  

      =  
25)3,371(0.001

3,371
+   

        =  
8.43
3,371  

       = 399.88 

       =         400 คน 

  การสุมตัวอยางจะใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ในการสํารวจจากการสํารวจ

ตัวอยาง จํานวน 400 คน เพ่ือตรวจสอบลูกหนี้สินเชื่อไมจายชําระหนี้นับตั้งแตงวดแรก หลังไดรับเงินกู

จากการปลอยสินเชื่อของสาขา 

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ และเงินเดือน จํานวน 4 ขอ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระท้ังจํานวน จากลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ต้ังแตงวดแรกซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ประกอบดวย คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมาก คะแนน 3 หมายถึง 

เหน็ดวยปานกลาง คะแนน 2 หมายถึง เห็นดวยนอย และคะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ หาแนวทางการแกไขและควบคุมการเกิดปญหาหนี้คางชําระท่ีธนาคาร

สามารถควบคุมได ซ่ึงเปนแบบการสัมภาษณเชิงลึกโดยการสักถามลูกคา 

 

ผลการศึกษา  

 1. เชิงพรรณนา แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) ซ่ึงเปนขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ และเงินเดือน 

 2. เชิงพรรณนา แสดงผลเปนคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซ่ึงเปนขอมูล

ตอนท่ี 2 เก่ียวกับสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระท้ังจํานวน จากลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตงวดแรก 

  3.  การวิเคราะหเชิงบรรยายขอเสนอแนะ หาแนวทางการแกไขและควบคุมการเกิดปญหาหนี้

คางชําระท่ีธนาคารสามารถควบคุมได ซ่ึงเปนแบบการสัมภาษณเชิงลึกโดยการสักถามลูกคา 

 

ตาราง 3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ 

เพศ จํานวนคน รอยละ 

 ชาย 173 43.20 

หญิง 227 56.80 

รวม 400 100.00 

  จากตาราง 3 ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังสิ้น 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.80 และเพศชาย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.20 

 

ตาราง 4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานอายุ 

อาย ุ จํานวนคน รอยละ 

 

 

 

 

 

20 - 25 ป 1 0.20 

26 - 30 ป 96 24.00 

31 - 35 ป 199 49.80 

36 - 40 ป 100 25.00 

มากกวา41 ป 4 1.00 

รวม 400 100.00 
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  จากตาราง 4 ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังสิ้น 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อายุ 31 - 35 ป จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.80 รองลงมาอายุ 36 - 40 ป จํานวน 100 คน คิด

เปนรอยละ 25.00 และอายุ 26 - 30 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 

 

ตาราง 5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวนคน รอยละ 

 

 

 

โสด 40 10.00 

สมรส 352 88.00 

หยา/ราง/หมาย 8 2.00 

รวม 400 100.00 

 จากตาราง 5 ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังสิ้น 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีสถานภาพสมรส จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 88.00 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 40 คน คิด

เปนรอยละ 10.00 และหยา/ราง/หมาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00    

 

ตาราง 6 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานเงินเดือน 

เงินเดือน จํานวนคน รอยละ 

 

 

 

 

 

 

20,000 - 25,000 บาท 83 20.80 

25,001 - 30,000 บาท 47 11.80 

30,001 - 35,000 บาท 131 32.80 

35,001 - 40,000 บาท 17 4.20 

40,001 - 45,000 บาท 84 21.00 

45,001 บาทข้ึนไป 38 9.50 

รวม 400 100.00 

  จากตาราง 6 ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังสิ้น 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

เงินเดือนอยูระหวาง 30,000 - 35,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.80 รองลงมาเงินเดือน

ระหวาง 40,001 - 45,000 บาท จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 และ20,000 - 25,000 บาท จํานวน 

83 คน คิดเปนรอยละ 20.80 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดสําคัญของกลุมตัวอยางสาเหตุของปญหาหนี้

คางชําระท้ังจํานวน จากลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตงวดแรก 

สาเหตุของปญหาหน้ีคางชําระท้ังจํานวน x� SD ระดับ 

1. จากการโดยไล-ปลดออกจากงาน 

2. เกษียณอายุราชการ 

3. ลาออกจากงาน 

4. ถูกฟองใหชําระหน้ีอ่ืน 

5. มีคาใชจายในการรักษาและปญหาดานสุขภาพ 

6. ยายไปประกอบอาชีพอ่ืน 

7. ปญหาครอบครัว 

8. ปญหาเศรษฐกิจ 

3.66 

3.60 

4.07 

4.53 

3.80 

3.62 

3.88 

4.01 

0.69 

0.65 

0.78 

0.56 

0.78 

0.72 

0.70 

0.67 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

 มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.89 0.50 มาก 

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวาสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระท้ัง

จํานวน จากลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตงวดแรก โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (= 3.89, S.D= 

0.67) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ถูกฟองใหชําระหนี้อ่ืน (= 4.53, S.D= 0.56) มีระดับคะแนนสูงสุด 

รองลงมาลาออกจากงาน (= 4.07, S.D= 0.78) และปญหาเศรษฐกิจ (= 4.01, S.D= 0.67) ตามลําดับ 

  ขอเสนอแนะ หาแนวทางการแกไขและควบคุมการเกิดปญหาหนี้คางชําระท่ีธนาคารสามารถ

ควบคุมได สาเหตุของปญหา พบวา การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ของลูกหนี้สวนใหญจะมาจากปจจัยสวน

บุคคลดานคุณสมบัติของลูกหนี้ไมวาจะเปนดานอายุ เงินเดือน เปนตน ซ่ึงบางครั้งเราจะพบวาลูกหนี้มี

รายไดหรือเงินเดือนไมเพียงพอตอการดํารงชีพท่ีทางธนาคารไมสามารถตรวจสอบทางเอกสารทางการเงิน

และดานเครดิตปูโรของลูกหนี้ได การกอหนี้และการมีปญหาชําระหนี้ของครัวเรือน ลวนเกิดจากรายจายท่ี

ไมเพียงพอกับรายได โดยเฉพาะรายจายท่ีไมจําเปนและเกินฐานะหรือ ขาดการวางแผนทางการเงินท่ี

เหมาะสมในระยะยาว อาทิ คาใชจายในการดํารงชีพ คาใชจายของบุตรหลานในการศึกษา การกูเงินนอก

ระบบ และอีกสวนหนึ่งอาจสะทอนการใหความสําคัญกับความมีหนามีตาในสังคมมากกวา โดยการมีรถยนต

ในราคาท่ีสูงตามกระแสสังคม คาซอมรถ จึงทําใหลูกหนี้มีเงินเดือนไมเพียงพอตอการชําระหนี้ 

     1.  ใชวิธีการผอนชําระหนี้ใหกับลูกหนี้ท้ังรายใหมและรายเกาโดยการประนอมหนี้เม่ือลูกหนี้ 

เริ่มมีปญหาในการชําระหนี้ ระยะ 2-3 งวด จะตองมีการเจรจาและปรึกษาหารือระหวางลูกหนี้และเจาหนี้

รวมกันเพ่ือแกไขหนี้ ท่ีเปนปญหา โดยจัดการตามสัญญาเดิมท่ีมีอยู กอนท่ีจะมีการจัดการพักชําระหนี้เพ่ือ

ปรับโครงสรางหนี้ โดยการอัตราดอกเบี้ย อาจลดอัตราดอกเบี้ยและเพ่ิมระยะเวลาการผอนมากข้ึน 
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     2.  ใชระบบการปรับโครงสรางหนี้รวมตนเงินเปนหนี้คงเหลือตามบัญชีท่ีมีอยูทุกบัญชี แลว

ขยายระยะเวลาชําระหนี้ออกไป ตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละราย 

     3.  ธนาคารควรมีการรัดกุมในการปลอยเงินกูโดยทําการอนุมัติการปลอยสินเชื่อจาก

หนวยงานกลางสํานักงานใหญเทานั้น เพ่ือปองกันปญหาการรูจักการชวยเหลือพวกพองกันเองใหไดรับ

การอนุมัติจนทําใหธนาคารเกิดเสียผลประโยชนท้ังทางตรงและทางออม 

      4.  ธนาคารควรมีการตรวจสอบนอกเหนือจากเอกสารทางการเงินใหมากข้ึนโดยวิธีการ

ตรวจสอบธุรกิจของลูกหนี้ท่ีแทจริง ถ่ินฐานพํานักพักพิงตรงกับทะเบียนบานและท่ีประกอบธุรกิจจริง 

แสดงเอกสารทรัพยสินตาง ๆ นอกเหนือจากเอกสารทางการเงินของธนาคารตาง ๆ ท่ีทําใหธนาคาร

เชื่อม่ันในการปลอยกูมากข้ึน 

     5.  ภาครัฐควรใหความรูทางการเงิน มาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล

ภายใตการกํากับของภาครัฐ 

     6.  การใหคะแนนและรางวัลพิเศษ กับพนักงานของธนาคารโดยเกณฑใหคะแนนเปนราย

เดือน ทําไดตามเปาหมายท่ีกําหนดเพ่ือเปนผลงานในการรับโบนัสปลายปซ่ึงจะเปนแรงกระตุนให

พนักงานเกิดความขยันในการเรงรัดหนี้และติดตามหนี้อยางใกลชิดมากข้ึน และทําใหหนี้ไมเกิดหนี้สงสัย

จะสูญหรือหนี้คงคางมากในแตละป หรือการรวมยอดของแตละสาขาในการเรงรัดหนี้ใหไดมากท่ีสุดเพ่ือ

รับโบนัสท้ังสาขาซ่ึงจะกอใหเกิดความสามัคคีในการทํางานกันมากข้ึน 

    ขอดี ชวยยึดระยะเวลาการชําระหนี้ของลูกหนี้ไมใหเกิดปญหาหนี้เสียและไมสามารถทํา

ธุรกรรมทางธนาคารได และชวยกระตุนใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีโดยการใหรางวัลกับ

พนักงานในแตละปในการติดตามทวงหนี้ และธนาคารควรมีการตรวจสอบนอกเหนือจากเอกสารทาง

การเงินใหมากข้ึนโดยวิธีการตรวจสอบธุรกิจของลูกหนี้ท่ีแทจริง ถ่ินฐานพํานักพักพิงตรงกับทะเบียนบาน

และท่ีประกอบธุรกิจจริงเพ่ือปองกันปญหาของธนาคารตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดมากข้ึน ดังนั้นจึงพบวามีขอดีท่ี

ลูกคาสวนใหญยอมรับแตพนักงานเต็มใจมากกวากอใหเกิดผลเสีย 

     ขอเสีย ทําใหลูกคาหรือประชาชนท่ีมีรายไดต่ําไมสามารถมาใชบริการกับธนาคารไดและทําให

เกิดหนี้นอกระบบมากข้ึน และทําใหประชาชนเขาถึงธนาคารไดยากและระบบรายรับของธนาคารนอยลง 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะหเชิงอนุมาน จํานวน 400 ตัวอยาง ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 35 ป สถานภาพสมรส และมีเงินเดือนอยูระหวาง 30,000 - 

35,000 บาท ตามลําดับ 

  ขอมูลเก่ียวกับสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระท้ังจํานวน จากลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ต้ังแตงวด

แรกผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวาสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระท้ังจํานวน จากลูกหนี้ท่ี

ผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตงวดแรก โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ถูกฟองใหชําระหนี้อ่ืน 

มีระดับคะแนนสูงสุด รองลงมาลาออกจากงาน และปญหาเศรษฐกิจ ตามลําดับ 

 ขอเสนอแนะหาแนวทางการแกไขและควบคุมการเกิดปญหาหนี้คางชําระท่ีธนาคารสามารถ

ควบคุมไดพบวา การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ของลูกหนี้สวนใหญจะมาจากปจจัยสวนบุคคลดานคุณสมบัติ

ของลูกหนี้ไมวาจะเปนดานอายุ เงินเดือน เปนตน ซ่ึงบางครั้งเราจะพบวาลูกหนี้มีรายไดหรือเงินเดือนไม

เพียงพอตอการดํารงชีพท่ีทางธนาคารไมสามารถตรวจสอบทางเอกสารทางการเงินและดานเครดิตปูโร

ของลูกหนี้ได การกอหนี้และการมีปญหาชําระหนี้ของครัวเรือน ลวนเกิดจากรายจายท่ีไมเพียงพอกับ

รายได โดยเฉพาะรายจายท่ีไมจําเปนและเกินฐานะหรือ ขาดการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในระยะ

ยาว อาทิ คาใชจายในการดํารงชีพ คาใชจายของบุตรหลานในการศึกษา การกูเงินนอกระบบ และอีก

สวนหนึ่งอาจสะทอนการใหความสําคัญกับความมีหนามีตาในสังคมมากกวา โดยการมีรถยนตในราคาท่ี

สูงตามกระแสสังคม คาซอมรถ จึงทําใหลูกหนี้มีเงินเดือนไมเพียงพอตอการชําระหนี้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. ผลการวิเคราะหพบวา เพศหญิง มีอายุ  31 - 35 ป  

สถานภาพสมรส 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงโจน โรยเรณู (2552) เรื่อง

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือของลูกคา

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประตูนํ้าพระ

อินทรพระนครศรีอยุธยา พบวาลูกคาเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31- 40 ป มีสถานภาพสมรส 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวาสาเหตุของ

ปญหาหน้ีคางชําระท้ังจํานวน จากลูกหน้ีท่ีผิดนัดชําระหน้ีตั้งแต

งวดแรก โดยรวม อยูในระดับมาก  ดานถูกฟองใหชําระหน้ีอ่ืน 

ดานลาออกจากงาน และดานปญหาเศรษฐกิจ สวนดานแนว

ทางการแกไขธนาคารควรมีการตรวจสอบนอกเหนือจากเอกสาร

ทางการเงินใหมากข้ึนโดยวิธีการตรวจสอบธุรกิจของลูกหน้ีท่ี

แทจริง ถ่ินฐานพํานักพักพิงตรงกับทะเบียนบานและท่ีประกอบ

ธุรกิจจริง แสดงเอกสารทรัพยสินตาง ๆ นอกเหนือจากเอกสาร

ทางการเงินของธนาคารตาง ๆ ท่ีทําใหธนาคารเช่ือมั่นในการ

ปลอยกูมากข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุขวรรณ ภูวกฤทธ์ิ (2554) 

เรื่องกระบวนการในการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม พบวา ดาน

ความสามารถในการชําระหน้ี ดานสภาวะแวดลอมหรือ

สถานการณทางเศรษฐกิจ และดานหลักประกันอยูในระดับ

มาก สําหรับขอเสนอแนะธนาคารควรพิจารณาประวัติทาง

การเงินท่ีผานมาตรวจสอบจากประวัติการติดตอกับสถาบัน

การเ งินหรื อเครดิ ตของลู กค า  และควรพิจารณา

วัตถุประสงคในการนําเงินไปใช เชน วัตถุประสงคนําไปใช

ลงทุนในกิจการ 

3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะหาแนวทางการแกไขและ

ควบคุมการเกิดปญหาหน้ีคางชําระท่ีธนาคารสามารถควบคุมได 

พบวา การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ของลูกหน้ีสวนใหญจะมาจาก

ปจจัยสวนบุคคลดานคุณสมบัติของลูกหน้ีไมวาจะเปนดานอายุ 

เงินเดือน เปนตน ซึ่งบางครั้งเราจะพบวาลูกหน้ีมีรายไดหรือ

เงินเดือนไมเพียงพอตอการดํารงชีพท่ีทางธนาคารไมสามารถ

ตรวจสอบทางเอกสารทางการเงินและดานเครดิตปูโรของลูกหน้ี

ได การกอหน้ีและการมีปญหาชําระหน้ีของครัวเรือน ลวนเกิด

จากรายจายท่ีไมเพียงพอกับรายได โดยเฉพาะรายจายท่ีไม

จําเปนและเกินฐานะหรือ ขาดการวางแผนทางการเงินท่ี

เหมาะสมในระยะยาว อาทิ คาใชจายในการดํารงชีพ คาใชจาย

ของบุตรหลานในการศึกษา การกูเงินนอกระบบ และอีกสวน

หน่ึงอาจสะทอนการใหความสําคัญกับความมีหนามีตาในสังคม

มากกวา โดยการมีรถยนตในราคาท่ีสูงตามกระแสสังคม คาซอม

รถ จึงทําใหลูกหน้ีมีเงินเดือนไมเพียงพอตอการชําระหน้ี และมี

แนวทางการแกไขควรใชระบบการปรับโครงสรางหน้ีรวมตน

เงินเปนหน้ีคงเหลือตามบัญชีท่ีมีอยู ทุกบัญชี แลวขยาย

ระยะเวลาชําระหน้ีออกไป ตามความสามารถในการชําระหน้ี

ของลูกหน้ีแตละราย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาญวุฒิ ขาวสกุล (2551) 

เรื่องการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหน้ีคางชําระของ

เกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรบานบึงเจริญ ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย พบวา สาเหตุเกิดจากหน้ีคางเพราะ

การเกษตรแบบเชิงเดี่ยวสงผลใหเกิดหน้ีในระบบและนอก

ระบบและยังพบวาพบวา ทางแกไขปญหาหน้ีคางชําระ 

คือ แกไขโดยใหกูยืมเงินในโครงการแกไขปญหาหน้ีภาค

ประชาชน การขยายเวลาปรับโครงสรางหน้ี การใชการ

จัดการเรียนรูเพ่ือทราบถึงปญหาและสาเหตุพรอมท้ังหา

แนวหน้ีสินของเกษตรกรลูกคา กําหนดระยะเวลาการ

ชําระหน้ีใหตรงกับชวงเวลาขายผลผลิต การเพ่ิมความ

เขมงวดในการติดตามเรงรัดหน้ีสิน 

 

 

4. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะพบวาสวนหน่ึงอาจสะทอน

การใหความสําคัญกับความมีหนามีตาในสังคมมากกวา 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัญจนกมล ตรีเพชรกุล 

(2556) เรื่ องการสํารวจปจจัย ท่ีกอให เ กิดหน้ีเสีย 

กรณีศึกษาสินเช่ือเพ่ือการซื้อรถมือสอง ธนาคารเกียรติ

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%A2%C7%C3%C3%B3%20%20%C0%D9%C7%A1%C4%B7%B8%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D2%AD%C7%D8%B2%D4%20%A2%D2%C7%CA%A1%D8%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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นาคิน สาขาลําพูน พบวา การท่ีลูกคามีการกูยืมผิดความ

ตองการการเงินมีโอกาสท่ีจะเกิดหน้ีเสียจากสินเช่ือ 

ผลการวิเคราะหแนวทางการแกไขธนาคารควรมีการรดักุมในการ

ปลอยเงินกูโดยทําการอนุมัติการปลอยสินเช่ือจากหนวยงาน

กลางสํานักงานใหญเทาน้ัน เพ่ือปองกันปญหาการรูจักการ

ชวยเหลือพวกพองกันเองใหไดรับการอนุมัติจนทําใหธนาคารเกิด

เสียผลประโยชนท้ังทางตรงและทางออม 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชิตนนท พลโสกเชือก (2553) 

เรื่องการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ของหนวยบริหารคุณภาพ

สินทรัพยรอยเอ็ด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 

สําหรับขอเสนอแนะ เชน ควรทําการศึกษาการพิจารณา

วงเงินสินเช่ือของธนาคารในการประเมินปจจัยพ้ืนฐานของ

ลูกหน้ีใหไดตามหลักเกณฑกอนปลอยสินเช่ือของแตละ

ธนาคารเพ่ือปองกันไมใหเกิดเปนลูกหน้ีท่ีมีปญหาและเขาสู

กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 

 

ขอเสนอแนะ 

  1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

     1.1 ธนาคารควรมีการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อของลูกคาท่ีรัดกุมมากข้ึนและควรพิจารณา

วัตถุประสงคในการนําเงินไปใชท่ีแทจริง 

     1.2 ธนาคารควรทําการศึกษาการการอนุมัติวงเงินของลูกคาแตละรายโดยยึดจาดปจจัยพ้ืนฐาน

ของลูกคาบวกกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและธุรกิจของลูกคาถึงปจจัยความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือหลีก

เลี่ยงปญหาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกคาในอนาคตท่ีจะกอผลเสียใหกับลูกคาและธนาคาร 

     1.3 ธนาคารควรใหลูกคาสามารถเลือกวันท่ีชําระสินเชื่อไดดวยตนเองเพ่ือปองกันในการ

ติดตามทวงหนี้ เนื่องจากระยะเวลาของเงินเดือนพนักงานออกไมตรงกันในบางบริษัท 

     1.4 จากกลุมตัวอยาง 400 คนทําใหทราบถึงปญหาท่ีธนาคารควรรัดกุมทางดานการปลอย

สินเชื่อใหกับลูกคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีถูกตองมากกวานี้ 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

     2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบในการเรงรัดหนี้ของพนักงานในสาขา โดยแบงออกเปนลูกคา

เกาและลูกคาใหม ซ่ึงจําแนกระยะเวลาการเปนลูกคา เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาเปนแนวทางในการ

สรางระบบการจัดการท่ีดีข้ึนและเพ่ือใหบริการไดเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

    2.2 ควรศึกษาความตองการของลูกคาดานผลิตภัณฑสินเชื่อในครั้งตอไป เพ่ือใหไดความคิด

เห็นของการใชบริการ และเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนปรับกลยุทธปองกันหนี้เสียในอนาคต 

 

 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D4%B5%B9%B9%B7%EC%20%20%BE%C5%E2%CA%A1%E0%AA%D7%CD%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix 

FACTORS INFLUENCING THE DECISION ON WATCHING  

NETFLIX ONLINE MOVIE 

 

รงรอง สามสาหราย0

1*  และชุติมาวดี ทองจีน1

2 

Rongrong Samsaraiy1* and Chutimavadee Thongjeen2  

 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix ตัวอยางท่ีใชในการศึกษามาจากประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช

วิธีการการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) จํานวน 400 คน ซ่ึงแบงประชากรใน

เขตตางๆ ในกรุงเทพมหานคร 2 เขต คือ เขตบางนา และเขตพระโขนง ในปริมณฑล 2 เขต คือ อําเภอ

เมือง จ.ปทุมธานี และอําเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ี

ตัวอยางไดกรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง มีคาความเชื่อม่ัน 0.957 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ท่ีใชในการวิเคราะหเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix ใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps และ

รูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps, รูปแบบการดําเนินชีวิต, การ

ตัดสินใจเลือกชม 
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Abstract 

This research was conducted with the aim of factors influencing the decision on 

watching Netflix online movie. The researcher selected 400 samples via Multi-stage 

Sampling method.  The sample was selected from populations in different districts in 

Bangkok 2 districts, Bangna, and Phra Khanong, In Metropolitan Area 2 districts, Mueang 

Pathum Thani District, and Bang Phli Disstrict.  The instrument in the study was a 

questionnaire with a reliability of 0.957 and a validity check of content from experts.  The 

descriptive statistics in the analysis were percentage, mean, and standard deviation.  The 

inferential statistical of factors influencing the decision on watching Netflix online movie 

used multiple regression analysis. 

The results indicated that Technology Acceptance, Marketing Mix 7Ps, and 

Lifestyle Affecting the decision on watching Netflix online movie at the statistical 

significant level of 0.05. 

   

Keywords: Technology Acceptance, Marketing Mix 7Ps, Lifestyle, Decision on Watching 

 

บทนํา 

ในปจจุบันเทคโนโลยี เขามามีอิทธิพลมากทําใหการใชชีวิตของผูคนเปลี่ยนไปจากเดิม อํานวย

ความสะดวกสบายในการใชชีวิตของคนยุคปจจุบัน ปจจุบันผูบริโภคมีการเปดรับเทคโนโลยี ทําใหมี

ผูใชงานอินเทอรเน็ตท่ัวโลกเปนจํานวนมาก ในอินเทอรเน็ตมีบริการตางๆ เกิดข้ึนมากมาย เชน ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส, การขอเขาระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต, การโอนถายขอมูล, การสืบคนขอมูล, การซ้ือ

ขายสินคาและบริการ, การใหความบันเทิง แตสิ่งท่ีผูบริโภคใหความสนใจท่ีสุด คือ การบริการดานการให

ความบันเทิงในอินเทอรเนต มีบริการดานความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เชน รายการวิทยุ, ภาพยนตร, 

เพลง, เกมส, และรายการโทรทัศน เปนตน ใหผูบริโภคสามารถเลือกชมไดจากแหลงตางๆ ท่ัวทุกมุมโลก

ทําใหปจจุบันมีธุรกิจตางๆ ท่ีผลิตสื่อทางออนไลนเกิดข้ึนมากมาย เพ่ือท่ีตอบสนองความตองการ และ

ความสะดวกสบายของผูบริโภคในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของบริการดานความบันเทิง สื่อออนไลน

สามารถตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคได ทําใหปจจุบันมีธุรกิจเทรนดใหมเขามาแทนท่ีตลาด

อุตสาหกรรมภาพยนตร คือ ภาพยนตรออนไลน ภาพยนตรออนไลนมีบริการเชาหนังโดยการสมัคร
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สมาชิก ผานแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน  Netflix และเว็ปไซตภาพยนตรออนไลน เปนตน แตท่ีเปนท่ีนิยม

มากท่ีสุดคือ Netflix เปนหนึ่งในผูนําดานสื่อและความบันเทิงออนไลน บริการสตรีมม่ิงวิดีโอออนไลนท่ี

ถูกกฎหมายและถูกลิขสิทธิ์ ท่ีผูบริโภคสามารถรับชมเนื้อหาความบันเทิงหลากหลายสําหรับ ภาพยนตร 

รายการทีวี สารคดีท่ีชนะรางวัล ซีรี่ส และอ่ืนๆ อีกมากมาย มีการอัพเดตอยางสมํ่าเสมอ ทําให Netflix 

เปนคายหนังท่ีเติบโตเร็ว และเปนท่ีนิยมท่ีผูใชบริการท่ัวโลกเลือกใชบริการ  

จากขอมูลสถิติ Netflix ไดสรางสถิติดวยจํานวนสมาชิกท่ัวโลกท้ังหมด 137.1 ลานแอคเคาท 

โดยมีจํานวนสมาชิกในสหรัฐอเมริกาเพ่ิม 1.09 ลานแอคเคาท ตลาดตางประเทศมีผูสมัครเพ่ิม 5.87 ลาน

แอคเคาท ทําใหสถิติท้ังหมดขณะนี้ ในสหรัฐอเมริกามีสมาชิกท้ังหมด 58.4 ลานแอคเคาท และตลาด

ตางประเทศ 78.6 ลานแอคเคาท มียอดรวมสมาชิกท่ัวโลกท้ังหมด 137.1 ลานแอคเคาท และ Netflix ก็

ไดเขามาตีตลาดประเทศไทย เม่ือตนป 2016 Netflix ไดเขามาเปดตัวธุรกิจในประเทศไทยซ่ึงเปน

อุตสาหกรรมใหมในธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย จนครองใจผูบริโภคทําใหมีผูบริโภคในประเทศไทย

ส ว น ม า ก เ ลื อ ก ใ ช บ ริ ก า ร  ( ข อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร ใ ช ง า น  Netflix จ า ก ส ม า ชิ ก ท่ั ว โ ล ก  2018, 

https://thestandard.co/netflix-s-137-1-million-subscribers-worldwide/) 

จากขอมูลทางสถิติคนไทยมีความถ่ีการใชงานอินเทอรเน็ตกับสื่อโซเชี่ยลมีเดียมากท่ีสุด 

พฤติกรรมการดูวิดีโอผานออนไลนของคนไทย พบวา รอยละ 57 ดูวิดีโอออนไลนทุกวัน, รอยละ 27 ดู

วิดีโอออนไลนทุกสัปดาห, รอยละ 9 ดูวิดีโอออนไลนทุกเดือน, รอยละ 3 ดูวิดีโอออนไลนนอยกวา 1 ครั้ง

ตอเดือน และ รอยละ 3 ไมเคยดูวิดีโอออนไลน การยอมรับเทคโนโลยีเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชบริการ ในการเลือกบริโภคสื่อตางๆ ผานชองทางออนไลน (ขอมูลสถิติการใชงานอินเทอรเน็ต 

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

Netflix มีกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ ซ่ึงใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หรือ 7Ps (Philip Kotler, 2012) เปนผูคิดคนแนวคิดทฤษฎีดังกลาว Netflix ไดนํามาประยุกตใชเปนกล

ยุทธการตลาด ซ่ึง 7Ps ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product), ดานราคา (Price), ดานชองทางการจัด

จําหนาย (Place), ดานสงเสริมการขาย (Promotion), ความรูความสามารถ และความนาเชื่อถือของ

บุคลากร (People), สิ่ง ท่ีปรากฏตอสายตา  (Physical  Evidence and Presentation) และ ดาน

กระบวนการ (Process) สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps Netflix ถือวาคอนขางประสบความสําเร็จใน

เรื่องกลยุทธการตลาด เพราะผูบริโภคสวนมากสนใจและใหการตอบรับเปนอยางดี ปจจัยดานสวน

ประสมการตลาด จึงเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจบริการ ท่ีจะทําใหธุรกิจของตนโดดเดนกวาคูแขงและยัง

สามารถชักจูงผูบริโภคใหมาเลือกซ้ือเลือกสินคาและใชบริการ 
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รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเขาสังคม การหาความบันเทิง การบริโภค การแตงตัว จะ

บงบอกถึง ทัศนคติ คานิยม และมุมมองของแตละบุคคล ในแวดวงธุรกิจปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต

และคานิยมมีสําคัญมากตอการเขาถึงผูบริโภค เพราะรูปแบบการใชชีวิตและคานิยมของแตละคนนั้นไม

เหมือนกัน รูปแบบการดําเนินชีวิตจะชวยใหการทําการตลาด และการโฆษณาตรงตามกลุมเปาหมาย  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจอยางยิ่งท่ีจะศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix” โดยจะทําการศึกษาเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยดานสวน

ประสมการตลาดบริการ และปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ เพ่ือใหผูท่ี

เก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้นําไปใชในการวางแผน การใหบริการ พัฒนาและปรับปรุง เพ่ือ

ประโยชนในดานธุรกิจ เพ่ือนํามาตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตรงจุด และสามารถรักษาฐาน

ลูกคาเดิมและดึงดูดฐานลูกคาใหม 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ  

1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการยอมรับเทคโนโลยีกับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix  

2.  เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps กับการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix  

3. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix  

  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การทําความเขาใจเรื่องเทคโนโลยี 

(Chu & Chu, 2011) และการตัดสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวัน 

การยอมรับเทคโนโลยีมีดังนี้ 1) การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) 2) ความงายตอการใช

งาน (Perceived Ease of Use) 3) ความนาเชื่อถือไดจากการรับรู (Perceived Credibility) 
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2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการ (Philip Kotler, 2012) เปนผูคิดคน 

Philip Kotler อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 80-81) กลาววา เปนปจจัยท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจการบริการ ซ่ึงสวนประสมการตลาดบริการ หรือ 7Ps นั้น เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดกลยุทธ

ทางการตลาด ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย 7 ปจจัย ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง

การจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดาน

ภาพลักษณและการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation) และ ดานกระบวนการใหบริการ 

(Process) 

3. แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการดําเนินชีวิต Engel, Blackwell & Miniard, (1993, pp.368-369) 

ไดใหคํานิยามของรูปแบบการดําเนินชีวิตไววา “รูปแบบท่ีผูคนจะดําเนินชีวิต รวมท้ังการใชเงินและเวลา” 

โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตสามารถสะทอนไดจากกิจกรรม 3 สวนดังนี้ (Activities) ความสนใจ 

(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูบริโภค 

4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวการตัดสินใจใชบริการ (Schiffman & Kanuk (1994, p.659) กลาววา 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มีกระบวนการท่ีสําคัญในการตัดสินใจ 3 สวน ดังนี้ 1) การนําเขา

ขอมูล (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) การตัดสินใจของผูบริโภค 

1. การนําเขาขอมูล (Input) คือเปนปจจัยภายนอก (External Influences) ท่ีมีผลตอทัศนคติ

และพฤติกรรมของผูบริโภค โดยสามารถแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

1.1 เปนกิจกรรมทางการตลาด ท่ีจูงใจผูบริโภคโดยใชกลยุทธตางๆ เพ่ือจูงใจใหผูบริโภคซ้ือ

ผลิตภัณฑหรือใชบริการการบริการ เชน กลยุทธดานราคา ขนาด และการรับประกัน เปนตน  

1.2 ปจจัยนําเขาดานสังคมวัฒนธรรม เปนปจจัยภายนอกท่ีไมเก่ียวกับการคา เชน  วัฒนธรรม 

กลุมสังคม ความคิดเห็น ซ่ึงท้ังหมดเปนอิทธิพลท่ีเกิดจากปจจัยภายในของบุคคล ท่ีมีผลตอการยอมรับ

หรือปฏิเสธผลิตภัณฑและบริการ 

2. กระบวนการ (Process) เปนกระบวนการในการพิจารณาถึงอิทธิพลแรงจูงใจ การเรียนรู การ

รับรู ทัศนคติ ท่ีมีผลตอกระบวนการกระตัดสินใจของผูบริโภค ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

2.1 การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) คือ การท่ีผูบริโภคไมสามารถคาดเดาผลลัพธท่ีเกิด

หลังจากการตัดสินใจซ้ือ ถาหากผูบริโภคไมมีขอมูลของผลิตภัณฑหรือบริการกอนทําการตัดสินใจซ้ือ 

สงผลใหผูบริโภคสวนใหญมักจะซ้ือสินคาหรือใชบริการในท่ีเดิมๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดข้ึน  
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2.2 กลุมท่ียอมรับได (Evoked Set) หมายถึง ผลิตภัณฑและบริการท่ีผูบริโภคคุนเคย ยอมรับ

และจําได 

 

3. การตัดสินใจของผูบริโภค ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 3.1 การรับรูความตองการ (Need Recognition) คือ ข้ันตอนการรับรูคุณคาและความแตกตาง

ของสิ่งท่ีตองการ ซ่ึงเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

3.2 การคนหาขอมูลกอนการซ้ือ (Repurchase Search) เปนข้ันตอนแรกกอนท่ีผูบริโภคจะทํา

การซ้ือผลิตภัณฑและบริการ ผูบริโภคตองหาขอมูลของผลิตภัณฑและบริการจากแหลงตางๆ เพ่ือเปน

แนวทางในการตัดสินใจของผูบริโภค 

3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เปนข้ันตอนสุดทายใน กระบวนการ

การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะประเมินจากผลประโยชนจากทางเลือกท่ีใชในการพิจารณา 

โดยใชการประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) ใชรายชื่อจากตราท่ีเลือกไว 2) เลือกจากท้ังหมดในตลาด ทําให

ผูบริโภคเกิดการรับรูและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและบริการท่ีผูบริโภคมีความตองการจากหลาย

ทางเลือก 

 

กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1: แสดงกรอบแนวความคิด  

สมมติฐาน 

1.การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix 

2.สวนประสมการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน 

Netflix  

3.รูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix 
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ระเบียบวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชศึกษา คือ ประชากรท่ัวไปเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ี

รับชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix โดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) 

และกลุมตัวอยางใชจํานวน 400 คน แบงประชากรในเขตตางๆ ในกรุงเทพมหานคร 2 เขต คือ เขตบาง

นา และเขตพระโขนง ในปริมณฑล 2 เขต คือ อําเภอเมือง จ.ปทุมธานี และอําเภอบางพลี จ.

สมุทรปราการซ่ึงจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967)  

 

 วิธีการดําเนินวิจัย 

 จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายโดยกําหนดหัวขอ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix แบงเปน 6 สวนดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปดรับชมรายการผานแอพพลิเคชั่น Netflix โดยเฉลี่ยสัปดาหละก่ีครั้งเปดรับชม

รายการผานแอพพลิเคชั่น Netflix โดยเฉลี่ยวันละก่ีชั่วโมง รับชมรายการประเภทใดในแอพพลิเคชั่น 

Netflix ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวของกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดย

คําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวของกับสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps ลักษณะเปนคําถามปลายปด

โดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวของกับปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดย

คําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

สวนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกชม ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถาม

แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 สวนท่ี 2 3 4 และ 5 ผูตอบแบบสอบถามจะใหคะแนน ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด ตามความ

คิดเห็นตามท่ีไดกําหนดไว 5 ระดับคือ 
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เห็นดวยมากท่ีสุด  = 5 

เห็นดวยมาก  = 4 

เห็นดวยปานกลาง = 3 

เห็นดวยนอย  = 2 

เห็นดวยนอยมากท่ีสุด = 1 

 โดยผูวิจัยไดทําการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นใชสูตรคํานวณความกวางอันตรภาค

ชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2542) โดยคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการวิจัยสามารถกําหนดไดดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยมากท่ีสุด  

ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของตรอนบัค (Cronbach) ซ่ึงหากคาท่ีมีคาใกล 1 แสดงวามีระดับความนาเชื่อถือสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 

2542, หนา 82) ซ่ึงไดวัดระดับความเชื่อม่ันแลวไดดังนี้ 

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี                     .904 

          ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps           .902 

          ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต    .861 

          ปจจัยดานการตัดสินใจเลือกชม                            .912                    

               

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยดานสวนประสม

การตลาดบริการ และปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix โดยพบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม สวนมากเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ

ระหวาง 21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001 – 20,000 บาท มีการเปดรับชม Netflix โดยเฉลี่ย 2-5 ครั้งตอสัปดาห เปดรับชม Netflix โดย

เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง และประเภทรายการท่ีรับชมในแอพพลิเคชั่น Netflix มากท่ีสุดคือคอมเมดี้ ปจจัย

ดานการยอมรับเทคโนโลยี พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับท่ีปานกลาง ปจจัยดานสวนประสมทาง
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การตลาด พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด และรูปแบบการดําเนินชีวิต พบวามีความ

คิดเห็นรวมอยูในระดับท่ีมาก 

สมมติฐานขอท่ี 1 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลน

ผาน Netflix ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานขอท่ี 2 สวนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง สวนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix ผลการทดสอบสมมติฐาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานขอท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลน

ผาน Netflix ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 1: ความถ่ีและรอยละสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 227 56.8 

อายุ ระหวาง 21-30 ป 215 53.8 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 253 63.3 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 169 42.3 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 157 39.3 

ความถ่ีในการรับชมตอสัปดาห 2-5 ครั้งตอสัปดาห 221 55.3 

ความถ่ีในการรับชมตอวันเฉลี่ยวันละก่ี

ชั่วโมง 

2 ชั่วโมง 158 39.5 

ประเภทรายการท่ีรับชม หมวดคอมเมดี้ 111 27.8 
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ตารางท่ี 2: การยอมรับเทคโนโลยี สวนประสมการตลาดบริการ และรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t Sig 

การยอมรับเทคโนโลยี .216 .056 .189 3.861 .000 

สวนประสมการตลาดบริการ .599 .057 .565 10. 580 .000 

รูปแบบการดําเนินชีวิต .184 .033 .199 5.528 .000 

         R2 = 0.825, F = 623.798, N = 400, p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห การยอมรับเทคโนโลยี สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps 

และรูปแบบการดําเนินชีวิต สงผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix (Sig = .000) สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps มีผลตอการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตรออนไลนผาน Netflix (Sig = .000) และรูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตรออนไลนผาน Netflix (Sig = .000) 

 เม่ือพิจารณาตามน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตรออนไลนผาน Netflix พบวา สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps มีผลตอการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตรออนไลนผาน Netflix มากท่ีสุด (B = 0.565) รองลงมาคือรูปแบบการดําเนินชีวิต มีผลตอ

ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix (B = 0.199) และการยอมรับเทคโนโลยีการ มีผลตอ

ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix (B = 0.189) 

 นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square = 0.825) พบวา แสดงใหเห็นวาการยอมรับ

เทคโนโลยี สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps และพบวารูปแบบการดําเนินชีวิต สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix คิดเปนรอยละ 82.5 ท่ีเหลืออีกรอยละ 17.5 เปนผล

เนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน การยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน 

Netflix ท่ี t = 3.861 สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps มีผลการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลน

ผาน Netflix ท่ี t = 10. 580 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน 

Netflix ท่ี t = 5.528 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 623.798 คา Sig มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอย

กวา 0.05 แสดงวา ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมี อิทธิพลตอตัวแปรตาม 
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 สรุปไดวา วาการยอมรับเทคโนโลยี สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps และรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต มีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 

0.05 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix จากท่ี

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาดาน การยอมรับเทคโนโลยี สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps และรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. สมมติฐานท่ี 1 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลน

ผาน Netflix กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางท่ีมีคาเฉลี่ย 3.95 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานทราบวาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดของ 

(Chu & Chu, 2011) ไดอธิบายวาการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) หมายถึง

การทําความเขาใจเรื่องเทคโนโลยี การตัดสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีและการนําเทคโนโลยีมาใชใน

ชีวิตประจําวัน โดยท่ีพฤติกรรมของผูบริโภคสวนมาก มักตัดสินใจจาก 1) การรับรูถึงประโยชน 

(Perceived Usefulness) 2) ความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) 3) ความนาเชื่อถือได

จากการรับรู (Perceived Credibility) ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้พบวา การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix เนื่องจากปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี การรับรูถึง

ประโยชนของแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต Netflix ผูบริโภคไดรับรูประโยชนจากการไดรับความบันเทิงจาก

การรับชมภาพยนตร การไดรับขาวสารเก่ียวกับภาพยนตรใหมๆ มากข้ึน รวมไปถึงการแบงแยกหมวดหมู

ของภาพยนตรไดอยางชัดเจน ความงายตอการใชงาน เว็บไซตและแอพพลิเคชั่น Netflix มีรูปแบบการ

ใชงานท้ัง IOS, ANDRIOD มีข้ันตอนการใชงานท่ีไมยุงยาก และงายตอการคนหาภาพยนตรทําใหผูบริโภค

สะดวกตอการใชงานแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต Netflix ความนาเชื่อถือไดจากการรับรู แอพพลิเคชั่นและ

เว็บไซต Netflix มีระบบการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนตัวของผูบริโภคเปนอยางดี และยังเปนท่ี

ไววางใจของผูบริโภค จนทําให Netflix กลายเปนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซตท่ีเปนท่ีนิยมของผูบริโภคใน

ปจจุบัน นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยังสอดคลองกับเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการทําธุรกรรม

ทางการเงินรูปแบบ "M – Banking” ของ ธนวรรณ สํานวนกลาง (2560) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผล
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มากท่ีสุด 2 สวนหลัก คือ 1) ปจจัยดานการวัดความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย คุณภาพ

ของขอมูล คุณภาพของระบบ และคุณภาพของการบริการ และ 2) ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ดังนั้น

จึงสรุปวา การยอมรับเทคโนโลยีสงผลตอการทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ "M – Banking” มากท่ีสุด 

2. สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดท่ีมีคาเฉลี่ย 

3.85 ผลจากการทดสอบสมมติฐานทราบวาสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ผลดังกลาวมีความ

สอดคลองกับแนวคิดของ (Philip Kotler, 2012) ไดอธิบายวา สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps เปนกล

ยุทธการตลาดท่ีเหมาะกับธุรกิจการบริการ ซ่ึงประกอบดวย 7 ปจจัย เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) 

บุคคล หรือพนักงาน 6) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 7) กระบวนการ ซ่ึงการวิจัยครั้ง

นี้พบวา สวนประสมการตลาดบริการ 7Ps มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน 

Netflix เนื่องจากแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต Netflix เปนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซตท่ีมีความทันสมัย ได

นํากลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps มาใชในธุรกิจคือแอพพลิเคชั่นและเว็บไซตมีหมวดหมู

ภาพยนตรใหผูบริโภคเลือกมากมาย มีแพคเกจ หลากหลายราคาใหผูบริโภคไดเลือกตามความเหมาะสม 

ชองทางในการโฆษณาหลากหลายชองทางท้ัง Facebook Youtube และอ่ืนๆ มีกิจกรรมสงเสริม

การตลาดท่ีนาสนใจอยูสมํ่าเสมอไมวาจะเปนการรับชมภาพยนตรฟรี 30 วัน การใช Key Message 

สื่อสารกับผูบริโภค และเม่ือเกิดปญหาระหวางการใชงานยังสามารถติดตอกับพนักงานท่ีดูแลไดอยาง

งายดาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความสําคัญตอการ

เลือกใชบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ของ ปุญญาภา 

นาคสินธุ (2559) ผลการวิจัยพบวา ผูท่ีมาใชบริการสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการมากจากการ

แนะนําจากคนรูจัก สวนมากนิยมใชบริการถอน/ฝาก/โอน/ฝากเช็ค ระยะเวลาของการเปนลูกคา

โดยประมาณ 5-9 ป ความถ่ีในการใชบริการ 5-9 ครั้ง 06.00 – 09.00 เปนชวงระยะเวลาผูใชบริการท่ี

นิยมเขามาใชบริการ และมีระยะเวลาในการทํารายการท่ีรวดเร็ว โดยประมาณ 11 – 20 นาที ซ่ึงใหผล

ตรงกันคือปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps ดานกระบวนการมีความสําคัญมากตอการเลือกใช

บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ดานกระบวนการเปนเรื่อง

ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
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3. สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลน

ผาน Netflix กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีมีคาเฉลี่ย 4.00 ผลจาก

การทดสอบสมมติฐานทราบวารูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดของ 

(Engel, Blackwell & Miniard, 1993) ไดอธิบายวา รูปแบบการดําเนินชีวิตสามารถสะทอนไดจาก

กิจกรรม 3 สวนดังนี้ รูปแบบการทํากิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น 

(Opinions) ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคได ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้พบวา 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคคือ ผูบริโภคสวนมากมักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการชม

ภาพยนตร การชมภาพยนตรออนไลนผานแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต Netflix เปนกิจกรรมท่ีผูบริโภคชอบ

ทําเม่ือมีเวลาวาง Netflix และสามารถตอบสนองรสนิยมของผูบริโภคไดมากท่ีสุด นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตและแรงจูงใจท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานท่ีออกกําลัง

กายของกลุมผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสถานท่ีออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ วรท แสงสวาง 

(2558) ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานท่ีออกกําลังกายของกลุมผูบริโภค

ท่ีเคยใชบริการสถานท่ีออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงใหผล

ตรงกันคือดานการแสดงออกทางความคิดเห็น จะเห็นไดวาผูบริโภคใหความสําคัญกับการแสดงออก

ทางดานคิดเห็นของผูอ่ืน และสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานท่ีออกกําลังกายของกลุมผูบริโภคท่ี

เคยใชบริการสถานท่ีออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในธุรกิจ 

เรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix” ธุรกิจหรือ

ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดังนี้ 

1. จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลน

ผาน Netflix ดังนั้น องคกรควรพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและฐานขอมูลกอนใหบริการแก

ผูบริโภค เก็บรักษาขอมูลสวนตัวของผูบริโภคอยางไดมาตรฐาน ควรมีการพัฒนารูปแบบ ข้ันตอนการใช

งานเพ่ือใหงายตอการใชงาน และรองรับการใชงานทุกรูปแบบ และคอยอัพเดทขาวสาร ภาพยนตรใหมๆ 

สมํ่าเสมอเพ่ือสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค 
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2. จากการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix ดังนั้น องคกรควรพัฒนาเรื่องความเชี่ยวชาญของพนักงานเพ่ือท่ีจะสามารถแกไข

ปญหาของผูใชบริโภคเม่ือเกิดเหตุขัดของ ควรมีราคา แพคเกจท่ีหลากหลายกวาเดิม จัดกิจกรรมสงเสริม

การขายสมํ่าเสมอในรูปแบบท่ีหลากหลายและนาสนใจอยูตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะมีความไดเปรียบทางการ

แขงขันกับคูแขงและดึงดูดผูบริโภค และควรเพ่ิมชองทางการสื่อสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธให

หลากหลายชองทางเพ่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมาก 

3. จากการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลน

ผาน Netflix ดังนั้นองคกรควรมีการอัพเดทภาพยนตรเรื่องใหมๆ และขาวสารในแอพพลิเคชั่นและ

เว็บไซตเปนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือท่ีจะตอบสนองรสนิยมและรูปแบบการใชชีวิตท่ีหลากหลายของผูบริโภค 

เนื่องจากผูบริโภคสวนมากรับชมภาพยนตรผานแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต Netflix เม่ือมีเวลาวางทําให

ผูบริโภคไดรับความสนุกสนานและเพลิดเพลินใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและทําใหผูบริโภคกลับมาใช

บริการซํ้า 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากข้ึนอันเปนประโยชนในการ

อธิบายปรากฏการณและปญหาท่ีมีความเก่ียวของกัน ผูวิจัยจึงขอเสนอประเด็นสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

ดังนี้ 

 1. ควรขยายของเขตการศึกษาของกลุมตัวอยางไปยังพ้ืนท่ี หรือเขตภูมิภาคอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

กรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางใหมและสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบ และ

วางแผนการตลาด การโฆษณา การกําหนดกลุมเปาหมายใหเขาถึงผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

2. แนะนําใหศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix 

เพ่ือใหองคกรสามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาตัวแปรอ่ืนไปเปนชองทางการพัฒนาและปรับปรุง

องคกร และการใหบริการ เพ่ือประโยชนดานธุรกิจ เพ่ือนํามาตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยาง

ตรงจุด 

3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน เชน ปจจัยทางดานสื่อโฆษณา เปนตน เนื่องจากปจจุบันมีคูแขงทางดาน

ธุรกิจการใหบริการสตรีมม่ิงภาพยนตรออนไลนหลายราย ทําใหเกิดภาวการณแขงขันสูง ดังนั้นปจจัย

ทางดานสื่อโฆษณาจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะชวยสรางการรับรูใหแกผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix สําเร็จ

ลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ซ่ึงไดใหคําแนะนํา

ใหความรู และขอปฏิบัติตางๆ สําหรับแนวทางในการดําเนินการวิจัย รวมถึงการตรวจทานและแกไข

ขอบกพรองในงานวิจัย ตลอดจนแนวทางขอชี้แนะท่ีเปนประโยชน ทําใหงานวิจัยในครั้งนี้มีความสมบูรณ

และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีไดถายทอดวิชาความรูใหแกผูวิจัย ทํา

ใหผูวิจัยสามารถนําความรูตางๆ มาประยุกตใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใครขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงมาไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ชี้แนะแนวทางท่ีเปน

ประโยชนตองานวิจัย รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเครื่องมือวิจัย เพ่ือให

งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และผูศึกษาขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีใหความรวมมือและ

เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีไดอบรม สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาของผูวิจัยดวย

ความรักและความปรารถนาโดยตลอดมา และขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพ่ือนทุกทาน

ท่ีใหความชวยเหลือและสนับสนุนคอยและเปนกําลังใจท่ีดี จนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จอยางสมบูรณได

ดวยดี  

คุณคาและประโยชนท่ีของการคนควาอิสระครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแกผูมีพระคุณทุกทานตามท่ี

ไดกลาวถึงขางตน 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคเคร่ืองดื่ม All Café 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factors Affecting the Consumers' Choice of All Café Beverages  

in Bangkok and Metropolitan Area 
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บทคัดยอ 

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของ

ผูบริโภคเครื่องดื่ม All Cafe ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัวอยางท่ีใชในการศึกษามา

จากประชากรท่ีเปนประชากรกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 18-60 ป โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย

ข้ันตอน จํานวน 400 คน ซ่ึงแบงตัวอยางเปนประชากรในเขตตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตสาทร 

เขตดอนเมือง เขตบางรัก และเขตเมืองสมุทรปราการ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ี

ตัวอยางไดกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง มีคาความเชื่อม่ัน 0.915 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ท่ี

ใชในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบวาคุณคาตราสินคา สวนประสมทางการตลาด และการสื่อสารแบบปากตอปาก 

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา All Café ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ: เครื่องดื่ม All Café, ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ,การเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภค 
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Abstract 

 This research was conducted with the aim of studying  the effect on coffee 

product purchase among all consumers in Bangkok and its surrounding provinces.  The 

samples used in this study come from population in Bangkok and metropolitan and their 

age are over 18-60 years old. The researcher selected 400 samples via purposive sampling 

method. The sample was selected from populations in different districts in Bangkok and 

metropolitan which are Sathon District, Don Mueang District, Bang Rak District, and 

Mueang District Samut Prakan province.  The instrument in the study was a questionnaire 

with a reliability of 0.915 and a validity check of content from experts.  The statistics used 

for data analysis were descriptive statistics such as percentage, mean, and standard 

deviation. Inferential statistics used to test the hypotheses was multiple regression 

analysis. 

 The results indicated that brand value, marketing mix, and word of mouth 

communication affecting the decision to buy All Café products of consumers in Bangkok 

at the statistically significant level of 0.05. 

 

Keywords: All Café, Factors that influence the purchase decision , Consumer product 

selection 
 

บทนํา 

ในปจจุบันคนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเรงรีบมากข้ึน อันเนื่องมาจากประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกป 

การทํางานและการออกไปใชชีวิตขางนอกบานเปนหนึ่งสิ่งท่ีประชากรหลีกเลี่ยงไมได กรุงเทพ มหานคร

และปริมณฑลยังเปนแหลงทําเลทองท่ีผูคนจากตางจังหวัดเลือกท่ีจะเขามาทํางานเพราะเปนแหลงในการ

ทําธุรกิจ ดวยความแออัดและวิถีชีวิตท่ีเรงรีบนั้นสงผลใหการรับประทานอาหารเชาเปนเรื่องสําคัญท่ีถูก

มองขามไป เพียงแคแวะซ้ือเครื่องดื่มเพียงสักหนึ่งแกวและของทานระหวางทางก็เพียงพอแลวสําหรับวิถี

ชีวิตคนเมืองท่ีใชชีวิตแขงกับเวลาท่ีเรงรัดในตอนเชา  

 เครื่องดื่มชาและกาแฟจัดเปนเมนูท่ีไดรับความนิยมเปนระดับตนๆ ของคนไทย เพราะเนื่อง จาก

สะดวกและรวดเร็วเหมาะกับวิถีชีวิตคนเมืองท่ีตองดําเนินชีวิตอยางเรงรีบ ทําใหในปจจุบันธุรกิจราน
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กาแฟเปนธุรกิจไดรับความสนใจและมีการเปดขายกันเปนจํานวนมาก ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ตลาด

กาแฟมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ปจจุบันธุรกิจทํารานกาแฟท่ีไดรับความสนใจจากผูประกอบการ

ตั้งแตรายเล็กไปจนถึงรายใหญ เห็นไดจากรายงานของ ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2561 ท่ีแสดงตัวเลขของ

ตลาดรานกาแฟในประเทศไทยโดยมีมูลคาสูงถึง 21,220 ลานบาท ในป 2560 หรือขยายตัวกวารอยละ 

10 เทียบกับปท่ีผานมา นอกเหนือจากนี้ ปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง

ประมาณรอยละ 5-6 โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2558-2560 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2561) การแขงขันท่ีสูง

เนื่องจากธุรกิจรานกาแฟไมไดมีการแบงแยกถึงผูประกอบการรายใหมหรือเกา ทําใหมีผูประกอบการ

จํานวนมาก สนใจเขามารวมลงทุนกับธุรกิจประเภทนี้  

 ในป 2561 ธุรกิจเปดรานกาแฟมีอัตราการขยายตัวเติบโตสูงข้ึน โดยการจัดตั้งธุรกิจในป 2561 

มีจํานวน 57 ราย เพ่ิมข้ึน รอยละ 37.71 เม่ือเทียบกับป 2560 สวนมูลคาทุนในป 2561 มีมูลคา 89 ลาน

บาท ลดลง รอยละ 70.72 เม่ือเทียบกับป 2560 ธุรกิจท่ีดําเนินกิจการอยู จํานวน 258 ราย มูลคาทุน 

3,675.43 ลานบาท สวนใหญดําเนินกิจการอยูในภาคเหนือ รายไดของธุรกิจขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องเฉลี่ย รอยละ 2.83 ตอป โดยในป 2560 มีรายได รวม 28,824 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2559 คิด

เปน รอยละ4.85 และมีกําไรสุทธิรวม 3,765 ลานบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2562) จะเห็นไดวา

ปริมาณท่ีผูบริโภคใชบริการรานกาแฟเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก รวมท้ังการขยายตัวของธุรกิจกาแฟ ท้ังใน

เขตเมืองและตางจังหวัดตางๆ รวมไปถึง สถานีบริการน้ํามัน จุดตอรถ หางสรรพสินคาและโรงพยาบาล 

เปนตน ซ่ึงปจจัยท้ังหมดท่ีกลาวมา สงผลใหธุรกิจรานกาแฟมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  ผูผลิตรายใหมไดมีการ

สรางนวัตกรรมหรือทดลองทําใหกาแฟมีเอกลักษณเฉพาะตัวทําใหปฏิเสธไมไดเลยวา ผูประกอบการราย

เล็กรายใหญ ตางมุงหนาทําการ ตลาดเพ่ือดึงดูดใจใหลูกคาสนใจ ดังนั้น จึงตองพัฒนาและสราง

เอกลักษณรานของตัวเองเพ่ือใหตอบโจทยความตองการของผูบริโภค 

 “All Café ” รานกาแฟสดท่ีเปดบริการอยูในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน โดยบริษัท ซีพี

ออลล จํากัด (มหาชน) เปดใหบริการครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2557 จากขอมูลพบวาปจจุบันมีรานเซเวน

อีเลฟเวนมากกวา 10,000 สาขาในประเทศไทย และมี All Café มากกวา 4,000 สาขาท่ัวประเทศ จึง

ทําใหลูกคาเริ่มหันมาใชบริการ All Café  เพราะสะดวกในการใชบริการมากข้ึน โดยท่ีเราจะติดหูกับ

สโลแกนท่ีวา  “All Café กาแฟสดรสชาติพรีเม่ียม” ตามสื่อออนไลนตางๆ จึงทําใหการขยายสาขาของ 

All Café เติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง เพราะดวยราคาแกวละ 25-40 บาท และมีเมนูใหเลือกหลายหลาย 

เชน คาปูชิโน เอสเพรสโซลาเต มอคคา หรือถาหากบางคนไมดื่มกาแฟ ก็มีท้ังเมนูชาไทย ช็อคโกแลตเย็น 

ชาเขียว  ใหเลือกตามความตองการของผูบริโภค โดยในแตละเดือน ทาง All Café จะออกสินคาใหมท่ี
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กําลังเปนกระแสในสังคมปจจุบัน เชน ชานมบุกบราวนชูการ ยูนิคอรนมิลคก้ี ชาชีส เปนตน ทําใหเกิด

ความหลายหลายใหผูบริโภค (Thebangkokinsight, 2562)  

จากความสําคัญท่ีกลาวมานั้น ดังนั้นผูทําวิจัยจึงทําการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Cafe ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะเครื่องดื่ม เชนกาแฟ 

เปนเครื่องดื่มท่ีคนวันทํางานหรือคนท่ัวไปนิยมท่ีจะดื่มกันอยูแลว เพ่ือใหฝายท่ีเก่ียวของ (ธุรกิจ) นําผลไป

ใชในการพัฒนาทางการตลาด รวมไปถึงไปพัฒนาระบบการตลาดใหตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคและสามารถเพ่ิมยอดขายใหธุรกิจอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย  

 เพ่ือศึกษาวิเคราะหปจจัยคุณคาตราสินคา สวนประสมทางการตลาด และการสื่อสารแบบปากตอปาก 

(Word of Mouth Communication) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม 

All Cafe ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเครื่องดื่มAll café ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐาน 

1. คุณคาตราสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Cafe ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

2. สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All 

Cafe ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3. การสื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Cafe ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับคุณคาตราสินคา Aaker (1996) ไดนิยามคุณคาตราสินคาวา 

สินทรัพยและหนี้สิน ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินคา โดยเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการ ท้ังหมดนี้รับรูไดจาก

การจดจําจากการรูจักในตราสินคา และยอมรับในตราสินคาท่ีผูบริโภคมีมุมมองตอคุณคาตราสินคาและ

บริการ สามารถแบงองคประกอบของคุณคาตราสินคา (Brand Equity) ในมุมมองของผูบริโภค 5 ขอ ได 
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อธิบายวาคุณคาของตราสินคานั้นมีองคประกอบดวยกัน ดังตอไปนี้ 1. การตระหนักรูชื่อตราสินคา 

(Brand Awareness) 2. คุณภาพท่ีถูกรับรู (Perceived Quality) 3. การเชื่อมโยงกับตราสินคา (Brand 

Associations) 4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 5. สินทรัพยประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา 

(Other Proprietary Brand Assets) 

 2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คอททเลอร (Kotler, 

2003, 24) กลาวถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีเปนเครื่องมือท่ีควบคุมได ซ่ึงเครื่องมือนี้สามารถตอบสนอง

ความตองการและความพอใจใหแกกลุมผูบริโภค สวนประสมการตลาด ประกอบดวยอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึน

ในกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Word of Mouth Communication) 

Richins and Root-Shaffer (1988 pp. 605-606) การติดตอสื่อสารแบบบอกตอ (Word-Of-Mouth 

Communication: WOM) เปนการติดตอกันระหวางคนหนึ่งคนไปยังอีกหนึ่งคน เชน ระหวางตัวลูกคา

กับลูกคา หรือ ระหวางลูกคากับเจาของกิจการ ไดแบงประเภทของ WOM ออกเปน 3 รูปแบบคือ 1. 

ขาวท่ีเก่ียวกับสินคา ขาวสาวของสินคาจะเปนตัวขอมูลของสินคาผลิตภัณฑแกผูบริโภค รวมถึงเครื่องมือ

และขอมูลท่ีมุงเนนในเรื่องของคุณสมบัติมากกวาขออ่ืนๆ 2. การใหคําแนะนํา จะเปนความคิดเห็น

สวนตัว อาจเปนความคิดเห็นในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได แตตองเก่ียวกันสินคาและบริการ 3. 

ประสบการณสวนตัว ประกอบไปดวยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนเรืองสวนตัวของผูบริโภค เปนการ

วิพากษวิจารณตาง ๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ เชนเหตุผลในการซ้ือสินคาและบริการหรือประสบการณสวนตัว

ท่ีไดเคยพบเจอมาเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ 

4.แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวการตัดสินใจซ้ือ Kotler (2002) ไดกลาววา ความหมายของการตัดสินใจ

ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดท่ีมาจากภายในจิตใจของผูบริโภคเกิดจากสิ่งตางๆ เชน การรับรู การเรียนรูและทัศนคติ

ท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความตองการสินคา โดยดูจากกิจกรรมท่ีผูบริโภคเขารวมและเกิดความสนใจ

ในสินคานั้นๆ  
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กรอบแนวคิด 

 
ภาพท่ี 1: กรอบแนวความคิด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชเปน ประชากรท่ัวไปท้ังเพศหญิงและเพศชาย อายุ 18-60 ป ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลท่ีเคยใชบริการเครื่องดื่ม  All Café  ตัวอยางท่ีใชศึกษาคือ ประชากรกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนและใชจํานวน 400 คนซ่ึงจํานวนนี้ไดจากการ

ใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) 
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วิธีการดําเนินวิจัย 

จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายโดยกําหนดหัวขอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Cafe ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบงเปน 6 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Cafe โดยเฉลี่ยสัปดาหละก่ีครั้ง 

รูจักเครื่องดื่ม All Café จากชองทางใดและปจจัยท่ีทําใหเลือกซ้ือเครื่องดื่ม All Café เปนคําถามเปน

คําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ มีท้ังหมด 8 ขอ 

 สวนท่ี 2-5 เปนคําถามเก่ียวของกับ ปจจัยดานคุณคาตราสินคา สวนประสมทางการตลาด การ

สื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication) และ และการตัดสินใจซ้ือ เปนคําถาม

ปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด มีท้ังหมด มีท้ังหมด 43 ขอ 

สวนท่ี 2 3 4 และ 5 ผูตอบแบบสอบถามจะใหคะแนน ตามความคิดเห็นตามท่ีไดกําหนดไว 5 

ระดับคือ ระดับความคิดเห็น (5 = เห็นดวยมากท่ีสุด, 4 = เห็นดวยมาก, 3 = เห็นดวยปานกลาง, 2 = 

เห็นดวยนอย, 1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด) 

 โดยผูวิจัยไดทําการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นใชสูตรคํานวณความกวางอันตรภาค

ชั้น (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554) โดยคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการวิจัยสามารถกําหนดไดดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยมากท่ีสุด  

ทําการทดสอบ Try-out  จํานวน 40 ชุด จากประชาชนเพศชายและเพศหญิง อายุ 18 ปข้ึนไป 

เนื่องจากประชากรในชวงอายุนี้มีวุฒิภาวะมีความสามารถในการซ้ือ เพ่ือนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใช

วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach) ซ่ึงหากคาท่ีมีคาใกล 1 แสดงวามีระดับความนาเชื่อถือ

สูง (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554) ซ่ึงไดวัดระดับความเชื่อม่ันแลวไดดังนี้ 

สวนของคําถาม    คาอัลฟาแสดงความเชื่อม่ัน 40 ชุด 

 คุณคาตราสินคา    .803   

 สวนประสมทางการตลาด  .862 

 การสื่อสารแบบปากตอปาก  .842 



 

1107 

 

 การตัดสินใจซ้ือสินคา   .807 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สัดสวนของเพศหญิงมากท่ีสุด อยูในชวง

อายุ 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดอยู

ระหวาง  15,001 – 30,000 บาท มีความถ่ีในการใชบริการเครื่องดื่ม All Café 2-5 ครั้งตอสัปดาห รูจัก

เครื่องดื่ม All Café คือการพบเห็นดวยตัวเอง ปจจัยท่ีเลือกซ้ือเครื่องดื่ม All Café คือ สถานท่ีจําหนาย 

ปจจัยดายคุณคาตราสินคาพบวาความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

พบวาความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก และปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปากพบวาความคิดเห็น

รวมอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 1: ความถ่ีและรอยละสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สมมติฐานท่ี 1 คุณคาตราสินคามีอิทธิผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All 

Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง ปจจัยดาน

คุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องด่ืม All Café อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภค

เครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 241 60.3 

อายุ 21-30 ป 169 43.3 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 242 60.5 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 180 45.0 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท 169 42.3 

ความถ่ีท่ีใชบริการเครื่องดื่ม All Café  2-5 ครั้งตอสัปดาห 144 36.0 

รูจักเครื่องดื่ม All Café จากชองทางใด พบเห็นดวยตนเอง 232 58 

ปจจัยท่ีเลือกซ้ือเครื่องดื่ม All Café สถานท่ีจําหนาย 105 26.3 
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สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 การสื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication) มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบ

สมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง การสื่อสารแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 2: คุณคาตราสินคา สวนประสมทางการตลาด และการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word of 

Mouth Communication) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café  

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t Sig 

คุณคาตราสินคา 0.236 0.046 0.239 5.161  .000 

สวนประสมทางการตลาด 0.312 0.054 0.290 5.823 .000 

การสื่อสารแบบปากตอปาก 0.307 0.035 0.372 8.834 .000 

R2 = 0.638, F = 232.650, N = 400, p < 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาคุณคาตราสินคา สวนประสมทางการตลาด และการสื่อสารแบบ

ปากตอปาก สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

คุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe (Sig= .000) สวนประสมทางการตลาดมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe (Sig= .000) และการสื่อสารแบบปากตอปากมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe (Sig= .000) 

 เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาพบวา

การสื่อสารแบบปากตอปากมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe มากท่ีสุด (B= 0.372) รองลงมา

คือ สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe (B= 0.290) และคุณคา

ตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Café นอยท่ีสุด (B= 0.236) ตามลําดับ 

เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square = 0.638) พบวา คุณคาตราสินคา สวน

ประสมทางการตลาด และพบวาการสื่อสารแบบปากตอปาก สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 63.8 ท่ีเหลืออีกรอยละ 36.2 เปนผลเนื่องมาจากตัว



 

1109 

 

แปรอ่ืน คุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe ท่ี t = 5.161สวนประสมทาง

การตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe ท่ี t = 5.823 การสื่อสารแบบปากตอปากมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe ท่ี t = 8.834 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 232.650 คา Sig มี

คาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมี อิทธิพลตอตัวแปรตาม 

 สรุปไดวา คุณคาตราสินคา สวนประสมทางการตลาด และการสื่อสารแบบปากตอปาก มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Cafe ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล  

ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Cafeใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากท่ีผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาดาน คุณคาตราสินคา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด และการสื่อสารแบบปากตอปาก สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานคุณคาตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค

เครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับท่ีมาก 

มีคาเฉลี่ย ลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับท่ีมาก มีคาเฉลี่ย 4.66 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ทราบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิด

เรื่องคุณคาตราสินคาของ Aaker (1996) ไดกลาววา การแบงองคประกอบของคุณคาตราสินคา (Brand 

Equity) ในมุมมองของผูบริโภค 5 ขอ ไดอธิบายวาคุณคาของตราสินคานั้นมีองคประกอบดวยกัน 

ดังตอไปนี้ 1. การตระหนักรูชื่อตราสินคา 2. คุณภาพท่ีถูกรับรู 3. การเชื่อมโยงกับตราสินคา 4. ความ

ภักดีตอตราสินคา 5. สินทรัพยประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา การวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา คุณคาตรา

สินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Café เนื่องจากลูกคาพึงพอใจกับคุณภาพของสินคาและ

ตราสินคายังเปนเปนท่ีจดจําของผูบริโภคไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยังสอดคลอง

กับวิจัยกับการศึกษาของ สิตานันท วงสกุลไพศาล (2559) ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาด คุณคา

ตราสินคา และการรับรูท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ เครื่องดื่มตราชอบชาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบวาคุณคาตราสินคากลุมเปาหมายสามารถจดจําตราสินคาไดเปนอยางดี และดาน

ภาพลักษณตราสินคาคือ ตราสินคาชอบชาภาพลักษณท่ีดีในสายตาของผูบริโภค ซ่ึงนั้นคือปจจัยดาน

คุณคาตราสินคาท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือได 
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2. สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของ

ผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นใน

ระดับท่ีมาก มีคาเฉลี่ย 3.73 ผลการทดสอบสมมติฐาน ทราบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องสวนประสมทาง

การตลาดของ คอตเลอร, ฟลลิป (2546, 24) กลาววา เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได สวน

ประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีธุรกิจใชเพ่ือใหมี สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุม

ได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด

จําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) ซ่ึง 4P’S เปนท่ีนิยมมากและเปนแนวคิดหลัก

ท่ีสามารถนําไปตอยอดกับงานดานอ่ืนๆ ไดอีกมากมายในหัวขอการตลาด ชองทางการจัดจําหนายเปน

ปจจัยท่ีสําคัญ ความครอบคลุมของตลาด การสงเสริมการตลาดเปนการสงเสริมการขายท่ีรวมหลาย

ประเด็น เชนการโฆษณา ประชาสัมพันธและการตลาดทางตรง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ 

ศิรประภา นพชยยา (2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟจากรานคาเฟอเมซอน ในสถานี

บริการ น้ํามัน ปตท. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาวิจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟจาก รานคาเฟอเมซอน ในสถานีบริการน้ํา ปตท. ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก 6 ปจจัยดวยกัน คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ และปจจัยดานบุคลากรและกระบวนการใหบริการ  

3. สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication) มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับท่ีมากมีคาเฉลี่ย 3.50  ผลการทดสอบสมมติฐาน ทราบวา 

ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบปากตอปาก วาการ

สื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth) ไดเกิดข้ึนมานานแลวโดยวิธีการสื่อสารแบบ ดั้งเดิมนั้นเปน

การพบปะพูดคุยกันปากตอปากแตนักการตลาดสวนใหญนั้นนําวิธีการสื่อสารแบบปาก ตอปากเขามา

เปนเครื่องมือในการทางการตลาดท่ีเรียกกันวาการตลาดแบบบอกตอจากบุคคลหนึ่งไปยัง บุคคลหนึ่ง 

ของ Richins and Root-Shaffer (1988 pp. 605-606) ซ่ึงไดใหความหมายของ โดนจําแนกเอาไว
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ท้ังหมด 3 ประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง ขาวท่ีเก่ียวกับสินคา ขาวสารของสินคาจะเปนตัวขอมูลของสินคา

ผลิตภัณฑแกผูบริโภค ประเภทท่ีสอง การใหคําแนะนํา จะเปนความคิดเห็นสวนตัว อาจเปนความคิดเห็น

ในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ประเภทท่ีสาม ประสบการณสวนตัว ประกอบไปดวยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปน

เรืองสวนตัวของผูบริโภค เปนการวิพากษวิจารณตาง ๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

การศึกษาของ ณัฐกานต ทองมวน (2558)  ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคท่ีใช

บริการราน Coffee Café ในกรุงเทพมหานคร ไดแก E – Word of Mouth และทัศนคติมีจุดประสงค

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากบนสื่ออิเล็กทรอนิกส และศึกษาอิทธิพลของทัศนคติท่ี

มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคท่ีมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการราน Coffee Café ใน

กรุงเทพมหานคร การสื่อสารแบบปากตอปากบนอิเล็กทรอนิกสตอราน Coffee Café พบวา ภาพรวม

สวนใหญ ของผูตอบแบบสอบถาม คิดวาการบอกตอเก่ียวกับขอมูลราน Coffee Café นั้นผานทางสังคม

ออนไลนตางๆ ซ่ึงสามารถเชิญชวนผูใชบริการไดดี อีกท้ังดึงดูดความสนใจของผูบริโภค โดยสื่อสังคม

ออนไลนท่ีเปนท่ีนิยม เชน facebook youtube และสื่อตางๆบนเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีใหคําแนะนํา

ของบุคคลท่ีรูจักกอนใชบริการ และผูมีประสบการณบอกตอเก่ียวกับขอมูลการใหบริการ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Cafe ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ธุรกิจหรือผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดังนี้ 

1. จากการศึกษาปจจัยดานคุณคาตราสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของ

ผูบริโภคเครื่องดื่ม  All Cafe ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเห็นไดวาผูบริโภคใหความสําคัญ

ปจจัยคุณคาตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา และดานภาพลักษณตราสินคาอยูในระดับมาก ดังนั้น 

องคกร ธุรกิจตองสรางตราสินคาใหมีความแข็งแกรงและ สรางความเปนเอกลักษณเพ่ือสรางคุณคาตรา

สินคาใหเกิดข้ึน เม่ือสินคามีคุณคาในสายตาผูบริโภคแลว ก็จะเกิดความสนใจสามารถจําตราสินคา และ

ระลึกไดเปนลําดับตนๆ หากนึกถึงเครื่องดื่มท่ีเก่ียวกับกาแฟ สรางในตราสินคาดูพรีเม่ียมข้ึนในสายตาของ

ผูบริโภคจัดวาเปนสิ่งสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 

2. จากการศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเห็นไดวา ผูบริโภคใหความสําคัญ

ดาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ

ดานการสงเสริมการขายเปนอยางมาก ดังนั้น ธุรกิจไมควรดึงจุดเดนในปจจัยสวนประสมการตลาดเพียง
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ดานใดดานหนึ่ง แตควรใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดท้ังสี่ดานเทาๆ กัน เพราะผูบริโภคใน

ปจจุบันไดใสใจตอการเลือกซ้ือสินคาเม่ือทุกปจจัยมีความโดดเดนและสําคัญก็จะดึงดูดใหลูกคาให

ตัดสินใจซ้ือสินคาและตอบสนองความตองการของลูกคามากข้ึน  

 3. ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication) มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 

การสื่อสารแบบปากตอปาก มีผลตอทัศนคติของผูบริโภค ดังนั้นธุรกิจหรือองคกร ควรใหความสําคัญกับ

ชองทางการสื่อสารระหวางผูบริโภคกับแบรนด เพ่ือสรางทัศนคติเชิงบวกใหกับผูบริโภค เนื่องจากใน

ปจจุบันการสื่อสารแบบปากตอปากบนสื่ออินเตอรเน็ตมีความสําคัญ ทําใหสามารถโปรโมทสินคาไดอยาง

รวดเร็ว ธุรกิจหรือองคกรควรติดตามขาวสารของการสื่อสารแบบปากตอปากบนสื่ออินเตอรเน็ตอยูเปน

ประจํา เพ่ือท่ีจะทราบทัศนคติของผูบริโภความีความรูสึกหรือความคิดกับแบรนด เพ่ือจะไดตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคไดอยางเขาใจและตรงจุด ทําใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกท่ีดีกับแบรนด  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป    

 เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากข้ึนอันจะเปนประโยชนใน

การอธิบายปรากฏการณและปญหาท่ีมีความเก่ียวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทํา

วิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 1. แนะนําใหศึกษากับ กลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เพ่ือนําไปศึกษานําผลการศึกษาท่ีไดมาเปรียบเทียบวัดผลกับผลการศึกษาในครั้งนี้วาในพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ นั้น ผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Café เหมือน หรือตางกันเชนไรเพ่ือท่ีจะไดรูถึงสิ่งท่ี

ผูบริโภคตองการอยาง ครอบคลุมทุกกลุมเพ่ือประโยชนตอตัวผูทําวิจัยและองคกรตางๆท่ีเก่ียวของ 

 2. แนะนําใหศึกษากับตัวแปรอ่ืนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือซ้ือเครื่องดื่ม All Café เพ่ือให

ผูประกอบการนําผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาไปเปนชองทางในการพัฒนา และปรับปรุงการใหบริการ

เพ่ือท่ีสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคใหมีประสิทธิมากท่ีสุด  

3. ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดมีการเก็บสถิติในเชิงปริมาณ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนตัวอยางในการ

วิจัยตอบแบบสอบถาม ใชปริมาณเขามาเปรียบเทียบ ซ่ึงอาจไดขอมูลท่ีไมไดเชิงลึกมากนัก ซ่ึงควรใชการ

วิเคราะหแบบเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในงานวิจัย เชน เปนการตอบคําถามแบบปลายเปด หรือเปนการ

สัมภาษณแบบเชิงลึกหรือสัมภาษณแบบกลุม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ชี้แนะแนวทางท่ีเปน

ประโยชนตองานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนในการวิจัยจนงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณครบถวนสําเร็จไปได

ดวยดี ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีใหความรวมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ไว ณ โอกาสนี้ 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอและคุณแมท่ีคอยอบรมเลี้ยงดู สนับสนุน สงเสริม

การศึกษาของผูวิจัยดวยความรักและปรารถนาดีเสมอมา และขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษา ปริญญาโทรวม

รุนทุกทานท่ีคอยใหความชวยเหลือมาโดยตลอด 

 ประโยชนท่ีพึงไดรับจากการคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบใหทุกทานท่ีมีสวนสําคัญตอ

ความสําเร็จของการวิจัยครั้งนี้ 
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การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการธุรกิจประกันชีวิตของธนาคาร  

กรณีศึกษา ผลิตภัณฑกรมธรรมแบบสินเช่ือสงเคราะห 
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สรธร สรอยทอง0

1 

Sorrathorn Soithong1 

 

บทคัดยอ 

     ปจจุบันธนาคาร ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตใหแกลูกคาโดยออกผลิตภัณฑ  “มอบรัก” เพ่ือ

สรางหลักประกันใหแกลูกคาเกษตรกรและครอบครัว ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือหาความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ี

สงผลใหอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) มีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนทุกปอยางตอเนื่องและหาแนวทาง

แก ปญหาโดยการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตใหอยูในระดับท่ีองคกร

สามารถยอมรับได  ดวยวิธีการสัมภาษณพนักงานในสายงานดานบริหารธุรกิจประกันชีวิต การเก็บขอมูล

กลุมตัวอยางลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสินเชื่อสงเคราะห การทดสอบความรูกลุมตัวอยางพนักงานท่ีมี

หนาท่ีเสนอขายประกันชีวิต และการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและบทความท่ีเก่ียวของ จาก

การศึกษาพบวาความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ไดแก ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกระบวนการคัดกรองการ

รับประกัน ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได และความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ไดแกการท่ีผูทํา

ประกันมีสุขภาพไมแข็งแรง มีโรคประจําตัว และปกปดปญหาสุขภาพ ซ่ึงสงผลกระทบกับการจายคา

สินไหมทดแทน หากมีการจายคาสินไหมเพ่ิมมากข้ึน จะสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเงินและความ

ม่ันคงของธุรกิจ ซ่ึงธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงจากการจายคาสินไหมทดแทน ดวยการโอนความ

เสี่ยงภัย (Risk Transfer) โดยทําการประกันภัยตอ (Re Insurance) เพ่ือกระจายความเสี่ยง เม่ือความ

เสี่ยงลดลงจะสงผลใหเสถียรภาพทางการเงินและความม่ันคงของธุรกิจ 

  

คําสําคัญ : การบริหารความเสี่ยง, ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ, การโอนความเสี่ยง, การประกันภัยตอ 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุมวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail : sorrathorn.so@gmail.com 
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Abstract 

     At present, the Bank has a life insurance business for the loan-clients by issuing 

products under the name of “Mob Rak” to secure of loans for farmers and their families, 

which is a group of clients that are at risk in working places and daily life. The objective 

of this study is to find the operational risks of the bank which causes the loss ratio to 

increase every year and find solutions by managing the operational risks in the life 

insurance business to the level that can be exposed. By interviewing employees in the 

life insurance business, data collection of a sample of farmers who have life insurance, 

test of knowledge samples of employees who are responsible, and collecting secondary 

data from relevant documents and articles. According to the study, it is found that one 

of the operational risks of the bank is the human resource risk who are involved in the 

depository process, yet that is considered a controllable risk. Another significant risk is 

the risk from external factors which is the operational risk caused by external causes that 

challenging be controlled. This external risk results in affecting the operating performance 

of the bank such as the unhealthy applicants, concealment of health problems or 

information that is known, the life insurance contracts would be rejected.  To that, if the 

benefits paid by the insurance contract are increased, it will affect the assurer in terms 

of financial stability and business stability. Nevertheless, those risks that the bank is 

experiencing can be executing managed by transferring to the third party with the 

potential to receive. For that reason, we will implement this reinsurance-program strategy 

to manage risks by diversifying the risks to third parties. Once the risks have been reduced, 

it would be resulting in better performance for the bank. 

 

Keywords: Risk Management, Operational Risk, Risk Transfer, Re Insurance  
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การประกันชีวิต คือการรับความเสี่ยงในตัวบุคคลเขามารวมไวท่ีผูประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

เพ่ือใหธุรกิจประกันชีวิตมีความม่ันคง ตองพิจารณาคัดเลือกภัยท่ีดี เพราะสงผลถึงความม่ันคงของธุรกิจ

ดวย  ธนาคารไดดําเนินธุรกิจดานการประกันชีวิตแบบสินเชื่อสงเคราะห ภายใตชื่อผลิตภัณฑ “มอบรัก” 

ใหความคุมครองกับลูกคาเกษตรกรผูกูและครอบครัว ท่ีมีอายุระหวาง 20-70 ป โดยตกลงจะชดเชยจาย

คาสินไหมทดแทนจํานวนหนึ่งตามท่ีตกลงกันไว เม่ือลูกคาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรใหแกลูกคา

ผูทําประกันหรือผูรับประโยชน ตามเง่ือนไขกรมธรรม เพ่ือใหธุรกิจประกันชีวิตมีความม่ันคง ธนาคารตอง

มีการคัดเลือกภัยท่ีดีเขามาสูพอรตโฟลิโอของธุรกิจประกันขององคกร เพราะอาจกอใหเกิดความเสี่ยงภัย

ตอความม่ันคงทางการเงินของธนาคาร โดยธนาคารกําหนดอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 

ซ่ึงคํานวณจากอัตราสวนระหวางความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว (Incurred Losses) กับเบี้ยประกันภัยท่ีถือ

เปนรายได (Earned Premium) กําหนดไวไมเกินรอยละ 70 ภายหลังจากดําเนินงานพบวาอัตราสวนคา

สินไหมทดแทน (Loss Ratio) มีอัตราสวนเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปอยางตอเนื่อง จากขอมูลยอนหลัง 3 ป (ป

บัญชี 2559 – 2561) ตามตาราง  

 
ปบัญชี คาใชจายสินไหม (บาท) เบี้ยประกันฯ (บาท) Loss Ratio (%) 

2559 587,275,820           839,573,022 69.95 

2560 741,232,813         1,049,141,538 70.65 

2561 961,789,299         1,317,047,497 73.03 

 

แมยังไมเกิดสภาวะการขาดทุน แตหากธนาคารไมดําเนินการหามาตรการหรือเครื่องมือเพ่ือชวย

ขจัดความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงภัยธุรกิจประกันชีวิต อาจสงผลตอเสถียรภาพทางการเงินและความ

ม่ันคงของธนาคารในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาคนควาหาความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีสงผลใหอัตราสวนคา

สินไหมทดแทน (Loss Ratio) มีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนทุกปและหาแนวทางแกไขปญหาในระดับท่ีธนาคาร

สามารถยอมรับความเสี่ยงได 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ความเสี่ยงภัย (Risk) 

ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550) และฐิติวดี ชัยวัฒน (2560) กลาววา ความเสี่ยงภัย หมายถึง อันตราย

หรือความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนไดและปจจัย สวนประกอบ หรือสาเหตุท่ีทําใหเกิดอันตรายจากความไม

แนนอน โดยท่ีผลลัพธเหลานั้นเปนผลลัพธของการกระทําท้ังท่ีโดยตั้งใจ และไมตั้งใจของการตัดสินใจ

กระทําการท่ีจะพิจารณาวาเหตุการณใด ๆ มีความเสี่ยงภัย คือ มีความเปนไปไดท่ีผลลัพธจริงท่ีเกิดข้ึน

อาจแตกตางไปจากสิ่งท่ีผูเผชิญเหตุการณไดคาดหวังไว ไมวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคตนั้นจะ

กอใหเกิดผลลัพธท่ีดีกวาสิ่งท่ีคาดหมายไว หรือกอใหเกิดผลลัพธแยกวาสิ่งท่ีคาดหมายไว 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550) และ ฐิติวดี ชัยวัฒน (2560) กลาววา การบริหารความเสี่ยง หมายถึง 

กระบวนการในการปองกันหรือลดโอกาสของการสูญเสียซ่ึงมาจากเหตุการณท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยมี

กลยุทธและการดําเนินงานอยางเปนระบบในการระบุเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงภัย และประเมิน

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอาจมีผลกระทบตอบุคคลหรือองคกร รวมท้ังเปนการเลือกวิธีการบริหารความ

เสี่ยงภัย และนําวิธีท่ีเลือกไดไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือขจัดความเสี่ยงภัยใหหมดไป หรือบริหารความเสี่ยงภัย

ท่ีใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได (Risk appetite) โดยการจัดการความเสี่ยงภัยจากกระทําท้ังกอน 

ระหวาง และหลังจากมีความเสียหายเกิดข้ึน หรือนั่นคือ มีการบริหารความเสี่ยงภัยอยางตอเนื่อง แต

วิธีการในการบริหารความเสี่ยงภัยนั้นอาจมีความแตกตางกันออกไปก็ได 

ความเสี่ยงดานการประกันภัย (Insurance Risk)  

อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2556) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการรับประกันภัย เกิดความ

เสียหายหรือความรับผิดตามสัญญาประกันภัยท่ีเกิดข้ึนจริงเบี่ยงเบนไปจากท่ีบริษัทประกันภัยคาดการณ

ไว หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐานท่ีใชในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย เรียกความเสี่ยงนี้ไดอีกอยางวา

ความเสี่ยงดานความรับผิด (Liability Risk) นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการ

แบกรับภาระผูกพันไวเองมากเกินไปโดยมีการประกันภัยตอท่ีไมเพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยท่ีไม

สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑบางกลุมมากเกินไป 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (2551) ระบุใน

คูมือบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทประกันภัยสําหรับบริษัทประกันชีวิต กลาววา ความเสี่ยง
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ดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย โดยอาจเกิดข้ึนจากความลมเหลว ความ

ไมเพียงพอ หรือความไมเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือเหตุปจจัย

ภายนอก ซ่ึงสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย ซ่ึงมี

ประเภทความเสี่ยงดังตอไปนี้ 

1. ความเสี่ยงจากบุคลากร (People Risk) เกิดจากความลมเหลว ความไมเพียงพอ หรือความ

ไมเหมาะสมของของบุคลากรของบริษัท รวมถึงความสามารถและจริยธรรมของบุคลากร  

2. ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) เปนความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีเกิด

จากความลมเหลว ความไมเพียงพอ หรือความไมเหมาะสมของกระบวนการ อาจมีสาเหตุจากตัวแบบท่ี

ใชอางอิงในการปฏิบัติงานลมเหลว หรือระบบการควบคุมภายในไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม 

3. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี (Technology Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากระบบคอมพิวเตอร 

และ/หรือเครือขายการติดตอสื่อสาร ทําใหการดําเนินงานหยุดหรือไมสามารถใหบริการได  

4. ความเสี่ยงจากเหตุปจจัยภายนอก (External) เปนความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีเกิดจากสาเหตุ

ภายนอกบริษัท และสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัท 

ผูประกอบธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาขอบเขตการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมกิจกรรม

หลักของธุรกิจประกันภัย ไดแก 

1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึงกระบวนการออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑ 

การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวเพ่ือจําหนายใหแกลูกคา ท้ังนี้การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัทประกันภัยดวย 

2. การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย หมายถึง การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาถึง

ความคุมครอง ตนทุนในการดําเนินการ การจัดหาเงินทุน กําไรท่ีคาดหวัง และรายไดจากการลงทุน 

3. การพิจารณารับประกันภัย หมายถึง กระบวนการท่ีบริษัทประกันภัยนําขอมูลท่ีเก่ียวของมา

ประเมินความเสี่ยง เพ่ือตัดสินใจวาจะไมรับประกันภัยหรือรับประกันภัยภายใตเง่ือนไขหรือขอกําหนด 

4. การจัดการคาสินไหมทดแทน หมายถึง กระบวนการท่ีบริษัทประกันภัยทําการพิจารณาและ

จายเงินสินไหมทดแทนตาม ขอตกลงและเง่ือนไขท่ีกําหนด 

5. การประกันภัยตอ หมายถึง กระบวนการท่ีบริษัทประกันภัยพิจารณาในการโอนความเสี่ยงภัย

ท้ังหมดหรือบางสวนไปใหผูรับประกันภัยรายอ่ืน หรือการรับโอนความเสี่ยงภัยท้ังหมดหรือบางสวนจาก

ผูรับประกันภัยรายอ่ืน 
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6. การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน หมายถึง การพิจารณาลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน ตามประกาศวา

ดวยการลงทุนประกอบ ธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย 

ซ่ึงกระบวนการการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ มีดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ควรมีการระบุความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยง

เปนระยะ ๆ ใหครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักของบริษัทประกันชีวิต 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ควรประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงานตามลําดับความสําคัญ 

3. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เม่ือประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการแลว ตอง

ตอบสนองตอความเสี่ยง โดยคํานึงถึงตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับควบคูกัน ทางเลือกในการตอบสนอง

ตอความเสี่ยงไดแก การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) 

การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention) 

4. การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review) ทบทวนประสิทธิภาพของการ

ประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 

การประกันภัยตอ (Re Insurance)  

จารุพร ไวยนันท (2552) และฐิติวดี ชัยวัฒน (2560) กลาววา การประกันภัยคือการรับโอน

ความเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัย บริษัทประกันภัยเองจะตองบริหารความเสียงภัยท่ีรับโอนมาจาก ผูเอา

ประกันภัย ดวยการสงประกันภัยตอไปใหกับ “บริษัทรับประกันภัยตอ” (Re Insurer) โดยบริษัท

ประกันภัย ท่ีส งประกันภัยตอจะเรียกวา “บริ ษัทเอาประกันภัยตอ” (Ceding Company หรือ 

Reinsured) สงประกันภัยตอไปใหกับบริษัทรับประกันภัยตอเพียง 1 บริษัทหรือมากกวา 1 บริษัทก็ได 

การทําประกันภัยตอ (Re Insurance) อาจไมมีทุกบริษัทข้ึนอยูกับประเภทและขนาดของธุรกิจการทํา

ประกันภัย การทําประกันภัยตอเปนวิธีการท่ีบริษัทผูรับประกันภัยเอาประกันภัยบางสวนหรือท้ังหมด

ประกันตอไปยังบริษัทผูรับประกันภัยตอ  (Re Insurance) เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนมา ผูรับประกันภัย

ตอจะชดใชคาเสียหายใหตามขอตกลงท่ีทํากันไว 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

อรอนงค กัลปยาณสิทธิ์ (2546) การวิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ

ไทย ผลการศึกษาพบวากลุมบริษัทขนาดใหญมีความม่ันคงทางการเงินมากท่ีสุด เพราะมีประสิทธิภาพ
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หรือความสามารถในดานตาง ๆ คือ ดานการรับประกัน ดานการลงทุน การทํากําไรและดานการจายคา

สินไหมทดแทนมากกวาบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ตนออ หอยยี่ภู (2548) การทําประกันภัยตอ (Reinsurance) ของบริษัทประกันภัยในประเทศ

ไทย : ภาพรวม พฤติกรรม และผลการดําเนินงาน จากผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของตลาดและ

พฤติกรรมการทําประกันภัยตอของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีลักษณะเปนการเอา

ประกันภัยตอมากกวาการรับประกันภัยตอ คิดเปนสัดสวนประมาณ 70:30 ในสวนธุรกิจประกันชีวิตนั้น 

สวนใหญประมาณรอยละ 97 บริษัทประกันชีวิตจะเก็บความเสี่ยงหรือเก็บเบี้ยประกันภัยไวเอง เนื่องจาก

มีเงินกองทุนขนาดใหญจึงทําใหสามารถรับความเสี่ยงภัยไวเองไดในปริมาณมาก มีการเอาประกันภัยตอ

เพียงรอยละ 2.08 – 3.04 และมีการรบัประกันภัยตอนอยกวารอยละ 1 

อัญชลิน  พรรณนิภาและคณะ (2559) ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย จัดเปนความ

เสี่ยงภัยท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจ หลักขององคกรธุรกิจประกันภัยท่ีรับความเสี่ยงโอนความ

เสี่ยงภัย โดยมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานและฐานะการเงินขององคกรธุรกิจประกันภัย ความ

เสี่ยงภัยดังกลาวอาจเกิดจากหลากหลายสาเหตุ เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว องคกรธุรกิจ

ประกันภัยจะตองมีนโยบายในการกําหนดกรอบการรับประกันภัย กระบวนการพิจารณาการรับ

ประกันภัย การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยง  และการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงเปน

กลไกหลักในการพิจารณารับประกันภัย เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการประกันภัย และประเมิน

ความเสี่ยงภัยในระดับมืออาชีพ การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงภัยแกลูกคาเพ่ือลด

ความเสี่ยงลง ตลอดจนมีการประกันภัยตอท่ีเหมาะสมเพ่ือกระจายความเสี่ยง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและบทความท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงใน

การทําธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑกรมธรรมประกันชีวิตแบบสินเชื่อสงเคราะห โดยศึกษาท้ังปจจัย

ภายในและภายนอกขององคกร ซ่ึงมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจประกัน  เพ่ือบริหารและควบคุมความ

เสี่ยงใหอยูในเกณฑท่ีองคกรยอมรับได โดยวิเคราะหความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก ไดแก ตัวผูขอเอา

ประกัน ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน ไดแก รูปแบบ เง่ือนไข ขอจํากัดของผลิตภัณฑ นโยบายขององคกร 

รวมถึงขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจาก 
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 1. การสัมภาษณพนักงานท่ีเก่ียวของกับสายงานดานบริหารธุรกิจประกันชีวิต เพ่ือวิเคราะห

ปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันชีวิต โดยการใชบทสัมภาษณเชิงลึก 

 2. การตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางลูกคาผูทําประกันสินเชื่อสงเคราะห โดยวิธีการสอบถาม

ขอมูล จํานวน 355 ราย เก่ียวกับขอมูลการดําเนินชีวิตประจําวัน ประเภทอาชีพของลูกคา ความเสี่ยงใน

การประกอบอาชีพ เพ่ือนํามาวิเคราะหความเสี่ยงของลูกคาผูทําประกันวามีภาวะความเสี่ยงดานสุขภาพ 

ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ หรือความเสี่ยงจากการใชชีวิตประจําวันมากนอยเพียงใด 

 3. ผลการทดสอบพนักงานสาขาท่ีมีหนาท่ีนําเสนอผลิตภัณฑ จํานวน 180 ราย เพ่ือใหทราบวา

พนักงานมีความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติงาน ข้ันตอนการคัดเลือกภัยท่ีมีความเสี่ยงกับการรับประกัน

ชีวิต การชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขกรมธรรมใหลูกคาผูเอาประกันทราบหรือไม เพ่ือดูความ

เสี่ยงดานบุคลากรพนักงานเสนอขายผลิตภัณฑในการคัดเลือกภัย ซ่ึงสงผลต อความเสี่ยงภัยในธุรกิจ

ประกันชีวิต 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําขอมูลท่ีไดวิเคราะหหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงดานปฏิบัติการกับธุรกิจประกันชีวิต ซ่ึง

สงกระทบใหเกิด Loss Ratio ของผลิตภัณฑประกันคุมครองสินเชื่อเกินเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไว 

โดยใชแผนผังแสดงสาเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือท่ีเรียกวาแผนผังกางปลา        มา

วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาหรือปจจัยท่ีอาจทําใหเกิดปญหา  

2. วิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง-จุดออน อุปสรรค-โอกาส ของผลิตภัณฑประกัน

สินเชื่อสงเคราะห เพ่ือนํามาวิเคราะหความเสี่ยงดานปฏิบัติการในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิต และหา

แนวทางในการจัดการตอบสนองความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน โดยใช TOWS Matrix 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกพนักงานสวนงานท่ีเก่ียวของกับสายงานดานบริหารธุรกิจ

ประกันชีวิต กระบวนการภายในกิจกรรมหลักของธุรกิจประกันภัย ท้ังในดานการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ การกําหนดอัตราเบี้ยประกัน การพิจารณารับประกัน การจัดการคาสินไหม ไมมีผลกระทบตอ

การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันชีวิต การคิดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดอัตราคาเบี้ย ประกัน 

การจัดการคาสินไหมอยูในเกณฑมาตรฐาน กอใหเกิดความเสี่ยงตอธุรกิจประกันชีวิตไดนอย 

 2. ขอมูลจากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางลูกคาผูทําประกันชีวิตแบบสินเชื่อสงเคราะห จํานวน 

355 ราย โดยการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางลูกคาผูทําประกันสินเชื่อสงเคราะห พบวากลุมตัวอยาง
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ลูกคาเปนเพศชายรอยละ 74.08 และเพศหญิงรอยละ 25.92 ชวงอายุอยูในชวงระหวา 41-60 ป โดย

มากกวารอยละ 50 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยประกอบอาชีพเกษตรกรผูปลูกพืชมากถึงรอย

ละ 70.70 ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีใชและสัมผัสสารเคมี ซ่ึงเปนอันตรายกับรางกาย ไดแก

สารกําจัดแมลง สารกําจัดวัชพืช ซ่ึงความถ่ีในการการสัมผัสสารเคมีจะสัมผัสทุกสัปดาหอยางนอย 1 - 2 

วันตอสัปดาห โดยหลังการใชสารเคมีดูแลความสะอาดในรางกายเพียงลางมือเทานั้น ไมไดทําความ

สะอาดรางกายท้ังตัว ซ่ึงเพ่ิมความเสี่ยงในการใชสารเคมี สงผลกระทบตอสุขภาพของลูกคาผูทําประกัน

ชีวิต นอกจากนี้ยังเก็บขอมูลการใชยานพาหนะในชีวิตประจําวัน ไดขอมูลวาลูกคาใชรถจักรยานยนตใน

การสัญจรมากกวายานพาหนะอ่ืน ซ่ึงมีความสี่ยงจากการประสบอุบัติเหตุสูงข้ึนกวาปกติ สอดคลองกับ

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการยื่นคํารองสินไหมมรณกรรม ดานขอมูลสุขภาพ ลูกคามีโรคประตํา

ตัวเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ซ่ึงโรคดังกลาวจะเปนตนเหตุใหเกิดโรค

รายแรงอ่ืนๆ ประกอบกับในเรื่องความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบกับสุขภาพ ลูกคาดื่มสุราและสูบบุหรี่เปน

ประจํา ลูกคามีสิทธิการรักษาข้ันพ้ืนฐานเปนสวนมาก ไมมีความคุมครองหรือสิทธิดานสุขภาพอ่ืนเพ่ิมเติม 

เม่ือลูกคาเจ็บปวยจะใชบริการคลินิก และ รพ.สต. มากกวาการใชบริการจากโรงพยาบาล ทําใหการ

วินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพดอยกวา กอใหเกิดความเสี่ยงได จากขอมูลสรุปไดวา ธุรกิจมีความเสี่ยงดาน

ปฏิบัติการในเรื่องความเสี่ยงจากเหตุปจจัยภายนอก (External) ซ่ึงเปนความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีเกิด

จากสาเหตุภายนอกบริษัท และสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัท 

 3. จากการทําแบบทดสอบของกลุมตัวอยางพนักงานสาขาท่ีมีหนาท่ีเสนอขายประกันชีวิตแบบ

สินเชื่อสงเคราะห จํานวน 180 ราย เพ่ือวัดความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติงาน เง่ือนไขกรมธรรม และ

การคัดเลือกภัยของพนักงาน จํานวน 15 ขอ โดยการกําหนดมาตรฐานตองมีผูตอบคําถามในแตละขอ

เกินกวารอยละ 80 จึงจะถือวาพนักงานมีความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติงาน เง่ือนไขกรมธรรม และการ

คัดเลือกภัย พบวากลุมตัวอยาง มีการตอบแบบทดสอบขอท่ีตอบคําถามถูกเกินกวารอยละ 80 จํานวน 2 

ขอ แสดงใหเห็นวาพนักงานสาขาท่ีมีหนาท่ีเสนอขายประกันชีวิตแบบสินเชื่อสงเคราะหยังขาดความรู

ความเขาใจในเง่ือนไขกรมธรรมและวิธีปฏิบัติในเรื่องคุณสมบัติของผูขอทําสัญญาประกันภัย วงเงินคง

เปนหนี้ของลูกคาผูกูเพ่ือกําหนดความคุมครองสัญญาประกันภัยได ซ่ึงอาจกอใหเกิดการทําประกันภัย

เกินวงเงินคงเปนหนี้ สงผลใหธนาคารตองจายสินไหมเกินความจําเปนในการทําประกันภัยเพ่ือชวยชําระ

หนี้ลูกคาผูกู ซ่ึงเปนความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีเกิดความเสี่ยงจากบุคลากร 

4. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ธนาคารดําเนินธุรกิจดานการประกันชีวิตแบบสินเชื่อสงเคราะห 

ใหความคุมครองกับลูกคาเกษตรกรผูกูและครอบครัว ท่ีมีอายุระหวาง 20-70 ป โดยคํานวณอัตราคาเบี้ย
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ประกันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เปรียบเทียบผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะความคุมครองใกลเคียงกัน

ของบริษัทประกันภัยอ่ืนท่ีมีการจําหนายในทองตลาด เพ่ือสรางความเปนมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย แตมีจุดออนท่ีไมสามารถนําเงินคาเบี้ยประกันภัยหลังจากหักคาใชจายดําเนินงาน ไปลงทุนใน

ตลาดการเงินเหมือนบริษัทประกันอ่ืนท่ัวไป  

จากการศึกษาขอมูลดังกลาว เราสามารถรวบรวมปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาอัตราสวนคาสินไหม

ทดแทน (Loss Ratio) เกินกวาอัตราท่ีธนาคารกําหนดยอมรับความเสี่ยงได โดยใชแนวคิดแผนผังการ

วิเคราะหสาเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือแนวคิดแผนผังกางปลา (Fishbone 

Diagram) Framework 4S  (Skill, Surrounding, System, Supplier) ดังนี้ 

แผนภาพผังกางปลาท่ีแสดงสาเหตุและผลท่ีไดจากการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

     จากแผนผังการวิเคราะหสาเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) สามารถสรุปขอมูล

ไดวากลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาเกษตรกรผูกูท่ีมีความเสี่ยงไมวาจะท้ังดานอาชีพ สุขภาพและการใช

ชีวิตประจําวัน ประกอบกับพนักงานสาขาท่ีทําหนาท่ีจําหนายผลิตภัณฑขาดความรูความเขาใจท่ีเพียงพอ 

สงผลใหการปฏิบัติงานรวมถึงการคัดกรองลูกคาไมตรงตามคุณสมบัติท่ีธนาคารกําหนด นอกจากนั้น 

ธนาคารยังไมมีระบบการตรวจสอบการจายสินไหม ไมมีโปรแกรมชวยในการประเมินความเสี่ยงการแจง

เตือนวา Loss Ratio อยูในสัดสวนท่ีเริ่มมีผลกระทบ ทําใหเราสรุปสาเหตุของปญหา (Causes of the 
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Problem) และนํามาวิเคราะห โดยใชแนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT 

Analysis) ประเมินสถานการณสําหรับผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบสินเชื่อสงเคราะห เพ่ือหาจุดแข็งและ

จุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ

ท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอผลิตภัณฑประกันชีวิตประเภทสินเชื่อสงเคราะห ดังนี้  

 

ปจจยัภายใน จุดแข็ง Strengths  

1. ดําเนินงานตามเกณฑของ คปภ. 

2. มีฐานลูกคาเกษตรกรผูกูจํานวนมาก 

3. ธปท. มีนโยบายเก่ียวกับการลงทุน

ในตลาดการเงินของ ธปท.  

4.การเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรม

ลูกคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 

จุดออน Weaknesses 

1. ตลาดเปาหมายเฉพาะลูกคาเงินกู 

2. ไมลดวงเงินทุนความคุมครองหาก

ผูทําประกันมีหนี้เงินกูลดลงได 

3. ระยะเวลาใชสิทธิบอกลางสัญญา 1 ป  

4. พนักงานขาดทักษะธุรกิจประกันชีวิต 

5. ลูกคามีความเสี่ยงท้ังดานสุขภาพ 

ดานการประกอบอาชีพ รวมถึงการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

ปจจยัภายนอก โอกาส Opportunities 

1.  น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล สนั บ สนุ น ให

ประชาชนมีระบบภูมิคุมกันทางการเงิน

มากข้ึน 

2. มีบริษัทประกันภัยตอท้ังในและ

ตางประเทศ 

อุปสรรค Threats 

1. การควบคุมจากสวนงานภายนอก 

เชน  ธปท.  เรื่ อง  Market Conduct, 

กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

 

เม่ือวิเคราะห SWOT Analysis ไดแลว เราสรางกลยุทธจากขอมูลท่ีได ดวยการนําขอมูลท่ี

ประกอบดวย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มาสรางกลยุทธเพ่ือหาแนว

ทางการแกไขปญหา โดยใชแนวคิดการวิเคราะห TOWS Matrix ไดดังนี้ 

1. กลยุทธการลงทุนในตลาดการเงิน (SO Strategies) 

ใชจุดแข็งจากการนํารายไดจากอัตราคาเบี้ยประกันท่ีมาจากฐานลูกคาผูถือกรมธรรมไปสราง

โอกาสในการลงทุนตลาดการเงินกับธนาคารแหงประเทศไทย มีขอดีคือเพ่ือเพ่ิมรายไดรับจากการนําเงิน

คาเบี้ยประกันภัยท่ีมีอยูไปลงทุนในตลาดการเงิน และไมสูญเสียรายไดหากมีพอรตการรับประกันภัยท่ีมี
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ความเสี่ยงภัยท่ีดี แตมีขอเสียในการนําเงินคาเบี้ยประกันไปลงทุนในตลาดการเงินผานธนาคารแหง

ประเทศไทยซ่ึงไดรับผลตอนแทนนอย ประกอบกับขอจํากัดของธนาคารท่ีไมสามารถนําเงินไปลงทุนใน

ตลาดการเงินอ่ืนได โดยกลยุทธนี้จะมีคาใชจายในการจางบุคลากรนักลงทุน (พนักงานประจํา) และ

คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืน ๆ โดยใชงบประมาณดังนี้ 

 

งบประมาณ 

คาจางบุคลากร นักลงทุน (พนักงานประจํา)     480,000 บาท 

คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ           50,000 บาท 

รวม                  530,000 บาท 

2. กลยุทธการจัดอบรมใหความรูพนักงาน (WT Strategies) 

ใชจุดออนจากการท่ีพนักงานขาดความรูและทักษะในธุรกิจประกันชีวิต ไมวาจะดานการ

รับประกันหรือดานการบริการหลังการขาย และอุปสรรคการควบคุมจากสวนงานภายนอก เชน ธปท. 

เรื่อง Market Conduct โดยดําเนินกลยุทธโดยการจัดอบรมใหความรูตัวแทนพนักงานสาขา ท้ังหมด 

1,060 สาขา เพ่ือสรางความรูความเขาใจและใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑประกันชีวิตประเภทสินเชื่อ

สงเคราะหของธนาคาร ใหตระหนักถึงการคัดเลือกภัย เพ่ือสรางมาตรฐานการรับประกันใหมีคุณภาพ 

และอยูภายใตการใหบริการทางการเงินอยางเปนธรรม ขอดีเพ่ือลดความเสี่ยงในการคัดเลือกภัย และ

เปนการสรางความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ กระบวนการพิจารณารับฝากใหดีมากข้ึน เสริมสราง

ภาพลักษณและสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงไมสูญเสียรายไดหากมีพอรตการรับ

ประกันภัยท่ีมีความเสี่ยงภัยท่ีดี เพราะหากมีการทําประกันภัยตอ ธนาคารจะสูญเสียเบี้ยประกันภัยตอ

จํานวนมากไปโดยอัตโนมัติ แตก็มีขอเสียในเรื่องกลุมลูกคาเปนผูประกอบอาชีพเกษตรกร ซ่ึงมีความเสี่ยง

ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน และธนาคารยังคงตองรับความเสี่ยงภัย โดยไมมีการ

ถายโอนความเสี่ยงภัย และการดําเนินกลยุทธนี้คาใชจายในการดําเนินโครงการคอนขางสูง โดยใช

งบประมาณจากการอบรมตัวแทนพนักงานสาขาละ 2 ทาน จํานวน 1,060 สาขา แบงเปน 9 รอบ 

ประมาณการคาใชจายดังนี้ 

งบประมาณ 

 คาท่ีพักผูเขารับการอบรม      2,120,000 บาท 

 คาอาหารและเบรกผูเขารับการอบรม       826,800 บาท 

 คาเดินทางผูจัดอบรม          45,000 บาท 
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 คาวิทยากร           27,000 บาท 

 รวม        3,018,800 บาท 

 

3. การทําประกันภัยตอ (Re Insurance) (SO Strategies) 

ใชจุดแข็งจากการนําฐานลูกคาผูถือกรมธรรมจํานวนมาก ไปจัดทําประกันภัยตอโดยมีบริษัท

ประกันภัยตอท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือชวยลดความเสี่ยงภัยในธุรกิจ เนื่องจากเปนการกระจาย

ความเสี่ยงภัยใหกับผูรับประกันภัยตอ ขอดีคือการทําประกันภัยตอชวยลดความเสียหายจากภัยตาง ๆ ไม

วาจะเกิดจากธรรมชาติหรือภัยท่ีเกิดจากการกอการราย วินาศกรรม การประกันภัยตอจะชวยบรรเทา

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได นอกจากนี้การทําประกันภัยตอยังชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการรับ

ประกันภัยใหองคกร โดยจะไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือในธุรกิจประกันชีวิตจากบริษัทท่ีรับ

ประกันภัยตอท่ีมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และอาจสงผลใหไดรับกําไรมากข้ึนจากการลดความเสี่ยงการ

ประกันภัยตอ เนื่องจากลดคาใชจายสินไหมมรณกรรมลงจากการประกันภัยต อโดยการถายโอนความ

เสี่ยงไปยังบริษัทท่ีรับประกันภัยตอ แตมีขอเสียในประเด็นบริษัทรับประกันภัยตออาจมีขอบเขตหรือ

ขอยกเวนบางกรณีในสัญญาประกันภัยตอ ทําใหมีบางภัยท่ีไมไดรับความคุมครองจากการทําประกันภัย

ตอตามสัญญา และธนาคารยังคงตองรับผิดชอบชดใชคาสนิไหมภายใตสัญญาประกันภัยอยูเชนเดิม โดย

กลยุทธดังกลาวจะใชงบประมาณดังนี้  

งบประมาณ 

 คาจัดประชุม ซักซอม แนะนําผลิตภัณฑใหบริษัทรับประกันภัย   5,000 บาท 

 คาใชจายพิธีลงนามสัญญาประกันภัยตอ    50,000 บาท 

 คาใชจายในการศึกษาดูงาน      15,000 บาท 

รวม                 70,000 บาท 

 

อภิปรายผล 

 ธนาคารควรบริหารความเสี่ยง โดยใชกลยุทธท่ี 3 การทําประกันภัยตอ (Re Insurance) เพ่ือ

เปนการกระจายความเสี่ยงไปใหกับบริษัทผูรับประกันภัยตอ ลดความเสี่ยงองคกร รวมไปถึงลดความผัน

ผวนทางการเงิน เนื่องจากการรับประกันจะมีความผูกพันตามสัญญาประกันภัย สามารถรับมือกับ

เหตุการณพิบัติภัยตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไมคาดหมาย นอกจากนั้นยังเ พ่ิมศักยภาพและขีด

ความสามารถในการรับประกัน ความม่ันคง สภาพคลองทางการเงิน การดํารงเงินกองทุนท่ีเพียงพอ รวม
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ไปถึงการสนับสนุนดานเทคนิคและความชวยเหลือในธุรกิจประกันภัยจากบริษัทท่ีรับประกันภัยตอเนื่อง

จากมีความรูความเชี่ยวชาญมากกวา โดยดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานดังนี้  

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการ การประกันภัยตอ (Re Insurance)  

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

หลักการและเหตุผล  การดําเนินธุรกิจประกันชีวิตประเภทผลิตภัณฑสินเชื่อสงเคราะห ของ

ธนาคาร มีอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เพ่ิมสูงข้ึนทุกปอยางตอเนื่องทุกป สงผลกระทบตอ

สภาวะความม่ันคงทางการเงินของธนาคาร ทําใหธนาคารไมสามารถรับความเสี่ยงจากคาสินไหมท่ี

ธนาคารตองจาย จึงมีความจําเปนตองบริหารความเสี่ยง โดยการโอนความเสี่ยงภัยดังกลาวไปใหบริษัทท่ี

รับประกันภัยตอเพ่ือกระจายความเสี่ยงภัยดังกลาว 

วัตถุประสงค เพ่ือบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตของธนาคาร

ในระดับท่ีสามารถรับความเสี่ยงได 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) 

 1. อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) มีอัตราท่ีลดลงสอดคลองกับความเสี่ยงในระดับท่ี

องคกรยอมรับได (Risk Appetite)  

 2. คาใชจายสินไหมลดลง ผลิตภัณฑมีกําไรหลังหักคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม 

ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors)  

 1. ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 

     1.1 การเขารวมเสนอราคาของบริษัทประกันภัยตอใหการตอบรับมากกวารอยละ 50 ของ

จํานวนบริษัทประกันวินาศภยัในตลาดปจจุบัน 

     1.2 อัตราคาเบี้ยประกันภัยตอท่ีบริษัทเสนอ เทียบเทาหรือต่ํากวาราคากลางท่ีกําหนด 

     1.3 การทบทวนอัตราคาเบี้ยประกันภัยอยางตอเนื่องตามสภาพตลาดท่ีเปนจริง 

    1.4 ระยะเวลาแลวเสร็จ ไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามแผนปฏิบัติการ  

2. ปจจัยท่ีทําใหประสบความลมเหลว 

    2.1 ข้ันตอนการรับประกัน รวมถึงการพิจารณารับประกันยังไมไดมาตรฐาน 

    2.2 ความตอเนื่องในการหาบริษัทประกันภัยตอหลังจากหมดสัญญากับบริษัทกอนหนา 
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    2.3 ขอตกลงในสัญญาประกันภัยตอ รวมถึงเง่ือนไขการจายสินไหมระหวางบริษัทประกันภัย

ตอและธนาคารไมสอดคลองกัน ทําใหธนาคารตองมีสวนท่ีรับผิดชอบเอง 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

 1. สรรหาบริษัทรับประกันภัยตอสํารองเขามาทดแทน กรณีดําเนินการเรื่องขอตกลงระหวาง

สัญญากับบริษัทฯ แรกไมสําเร็จ 

2. นําแผนกลยุทธท่ีวิเคราะหไวมาคัดเลือกใหมอีกครั้ง โดยเลือกกลยุทธท่ีเปนไปไดในองคกร 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะหปญหาความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีมีผลกระทบตออัตราสินไหมมรณกรรม 

(Lost Ratio) ของผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบสินเชื่อสงเคราะหแลว ควรศึกษาผลิตภัณฑอ่ืนควบคูกันไป

ดวย ไมวาจะเปนการพิจารณารับฝาก สาเหตุการไมตอสัญญาประกันภัยมีผลใหกรมธรรมขาดผลบังคับ 

ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลใหการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ รวมถึงการคํานวณอัตราคาเบี้ยประกันคลาดเคลื่อน

ไป สงผลใหรายไดและคาใชจายท่ีวิเคราะหไวไมเปนไปตามเปาหมาย นอกเหนือจากการวิเคราะหตัวแปร
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ดานอัตราสินไหมมรณกรรม (Lost Ratio) แลว ควรวิเคราะหตัวแปรอ่ืนท่ีสงผลตองบการเงินของธุรกิจ

ประกันชีวิต เชน อัตรากําไรข้ันตน (Gross Profit Margin) , อัตราสวนคาใชจายในการรับประกัน 

(Expense Ratio) , อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เปนตน  
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แนวทางการเพ่ิมจํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของธนาคารเพ่ือการเกษตร 

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานานอย จังหวัดนาน 

Guidelines for increasing the number of applicants for ATM card services 

of BAAC, NaNoi Branch, Nan Province 

 

ณฐกฤต อินนะใจ0

1 และศิริรัตน รัตนพิทักษ1 2    

Nathakrit Innajai1 and Sirirat Rattanapituk2 

 

บทคัดยอ 

การคนควาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรม ความสําคัญของสวนประสม               

ทางการตลาดตอการตัดสินใจและปญหาอุปสรรคในการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของธนาคาร              

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานานอย จังหวัดนาน โดยเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติ               

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายความหมายของขอมูล ในรูปแบบการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือหาความสัมพันธของลูกคาและผลิตภัณฑธนาคาร แลวทําการสรุปประเด็น

ปญหาและแนวทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมใหแกธนาคาร เพ่ือตอบวัตถุประสงคของ

การศึกษาคนควา ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุตั้งแต 51 ป  

ข้ึนไป สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนใหญมีรายได

เฉลี่ย    ตอเดือนระหวาง 10,000 – 20,000 บาท  มีระยะเวลาการเปนลูกคาธนาคารมานานมากกวา 5 

ป ข้ึนไป มีความถ่ีในการใชบริการ 1 – 3 ครั้งตอเดือน โดยเปนการทําธุรกรรมทางการเงินผานเคานเตอร

ธนาคาร ประเภทเบิกถอนเงินสดเปนสวนใหญ ท้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการสมัครใชบัตร

เอทีเอ็มของธนาคารออมสินมากท่ีสุด เนื่องจากเหตุผลดานความสะดวก เชน จํานวนเครื่องเอทีเอ็มของ

ธนาคารอ่ืน    มีเพียงพอตอความตองการ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกสมัครบัตรเอทีเอ็ม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัย

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: nathakrit.in@gmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: sirirat_rat@utcc.ac.th 
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ดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ท้ังนี้ สําหรับ

ปญหาและอุปสรรคในการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. พบวา สาเหตุท่ีผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญไมสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. คือ จํานวนเครื่องเอทีเอ็ม ไมเพียงพอและขัดของบอยครั้ง  

 

คําสําคัญ: แนวทางการเพ่ิมจํานวนผูสมัคร, การใชบริการบัตรเอทีเอ็ม, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร   

 

Abstract 

The objective of this independent study is to study the behavior, importance of 

marketing mix for decision making and the obstacles in applying for ATM card services. 

Of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Na Noi Branch               

Nan province, The instrument used in the study is a questionnaire. Then the data from 

the questionnaire is analyzed. By using descriptive statistics to explain the meaning of the 

data. In the form of frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation to 

find the relationship of customers and banking products. Summarize the issues and 

alternative guidelines In resolving appropriate problems for the bank. To answer the 

objectives of the study. Which the study found that Most respondents are male. Age 51 

years or older. Marital status Primary education Farming Most have average monthly 

income between 10,000 - 20,000 baht, have been a bank customer for more than 5 years 

and have frequency of use 1-3 times per month. Which is a financial transaction through 

a bank counter. Most of the cash withdrawals, however, most respondents have the most 

ATMs with ATMs of the Government Savings Bank. Due to convenience reasons such as 

the number of ATMs of other banks There is enough to demand. For the marketing mix 

factors affecting the decision to select an ATM card In general, it is at a high level including 

product factors Price factor Personnel factors Service process factor And physical 

environmental factors. As for the problems and obstacles in applying for the BAAC ATM 

services, most respondents do not apply to the BAAC ATMs, namely the number of ATMs 

Inadequate and frequent outages 
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Keywords: Guidelines for increasing number of applicants, Using an ATM card, Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives 

 

บทนํา 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ    

มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ไดดําเนินงานใหบริการทางการเงินดานสินเชื่อและเงิน

ฝากแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และลูกคาประชาชนท่ัวไป โดยปจจุบันดําเนินงานกาวเขาสูปท่ี 53     

(พ.ศ. 2509 -2562) (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร [ธ.ก.ส.], ระบบขอมูลสารสนเทศ, 

2562) เปนชวงท่ีสถาบันการเงินมีการแขงขันในดานการใหบริการทางการเงินท่ีคอนขางรุนแรง รวมถึง

การท่ีโลกยุคใหมถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงไดเขามามีบทบาทท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสรางตลาดและมูลคาใหกับผลิตภัณฑ สงผลกระทบอยางรุนแรงตอธุรกิจ             

ท่ีใชเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ทําใหสถาบันการเงินจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการทางการเงิน            

ใหมีความทันสมัย สะดวก สบาย อาทิเชน การทําธุรกรรมผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile) ผานระบบ

อินเทอร เน็ต ( Internet Banking) และการถอนเงินโดยไมใชบัตร (Cardless) โดยไดกลายเปน                 

ความทาทายครั้งสําคัญของธุรกิจธนาคาร ท่ีคูแขงไมไดถูกจํากัดแคสถาบันการเงินดวยกันเทานั้น ธนาคาร

ก็จะตองมีการปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลาเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนตอไป และ

จากการทําธุรกรรมทางการเงินในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป พรอมวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี           

ท่ีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึนนั้น ไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบัตรอิเล็กทรอนิกส

เปนอยางมากโดยเฉพาะบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ท่ีปจจุบันพบวา จากขอมูลสถิติของธนาคารแหงประเทศ

ไทย ปพ.ศ. 2561 มีจํานวนบัตรเอทีเอ็ม 7,412,977 ใบ โดยจํานวนบัตรเอทีเอทีเอ็มลดนอยลงไปกวา 

1,345,066 ใบ เม่ือเทียบกับ ป พ.ศ. 2560 ท่ีมีจํานวน 8,758,043 ใบ (ธนาคารแหงประเทศไทย [ธปท.], 

ขอมูลสถิติระบบการชําระเงิน , 2562) และในภาพรวมจํานวนการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของ ธ.

ก.ส. ในปพ.ศ. 2561 มีจํานวน 1,181,117 ใบ ลดลงไป จํานวน 105,011 ใบ เม่ือเทียบกับปพ.ศ. 2560 

ท่ีมีจํานวน 1,286,128 ใบ (ธ.ก.ส., ระบบขอมูลสารสนเทศ, 2562) ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของธนาคาร              

แหงประเทศไทย ท่ีลูกคาผูใชบริการมีแนวโนมการถือครองบัตรเอทีเอ็มลดลง และใหความสําคัญกับ            

การทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเอทีเอ็มนอยลง โดยทําธุรกรรมผานชองทางการใหบริการอ่ืนของ

ธนาคารท่ีไดรับความสะดวกสบาย และรวดเร็ว ไดแก การทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือ (Mobile) และ
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การโอนเงินและรับโอนเงินผานบริการพรอมเพย (Prompt Pay) ท้ังนี้ จํานวนการถือครองบัตรเอทีเอ็ม

ของลูกคาธนาคารท่ีมีแนวโนมลดลงสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานรายไดคาบริการและ

คาธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มของธนาคารและของ ธ.ก.ส. สาขานานอย จังหวัดนานท่ีลดนอยลงไปดวย  

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงใหความสนใจในการศึกษาคนควาแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูสมัครใชบริการ

บัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. ใหมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาพฤติกรรม 

ความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตอการตัดสินใจเลือก และปญหาอุปสรรค  

ในการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)                 

สาขานานอย จังหวัดนาน มีจํานวนลดลง และเพ่ือเปนการศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาและ

ขอเสนอแนะแกธนาคารในการแกไขปญหาในการเพ่ิมจํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. 

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ธนาคารไดรับทราบปญหาและ

สาเหตุพรอมกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม เพ่ิมมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคการทําวิจัย 

       1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเอทีเอ็ม ของลูกคา ธ.ก.ส. สาขานานอย จังหวัดนาน 

       2. เพ่ือศึกษาความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดของบัตรเอทีเอ็มตอการตัดสินใจเลือกสมัคร

ใชบริการบัตรเอทีเอ็ม  

       3. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของลูกคา ธ.ก.ส. สาขานานอย 

จังหวัดนาน 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1. พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) 

    พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมและการกระทําตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของ

มนุษยและมีสวนเก่ียวของกับการบริโภค เพ่ือใหไดสินคาและบริการตาง ๆ มาตอบสนองกับความ

ตองการและความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวประกอบไปการตัดสินใจเลือก (select) 

การซ้ือ (purchase) การใช (use) และการกําจัดสวนท่ีเหลือ (dispose) โดยสามารถอธิบายโดยละเอียด

ไดดังนี้ (Solomon, 2009 อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2561: 6) 

    คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558: 2) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคมีความหมายท่ีครอบคลุม

สาระสําคัญ 3 ประการ ประกอบดวย การกระทําของแตละบุคคล การไดรับและการใชสินคาและบริการ
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ทางเศรษฐกิจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยการกระทําของแตละบุคคลเปนการเนนพฤติกรรมของ

ผูบริโภคท่ีแตกตางกันไปนั่นเอง การไดรับและการใชสินคาของผูบริโภคเปนเรื่องปกติวิสัยท่ีจะตอง

อุปโภคบริโภค สวนในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจไดชี้ใหเห็นวาผูบริโภคจะซ้ือสินคาอะไรก็ตามแต

จะตองผานข้ันตอนของการตัดสินใจซ่ึงประกอบดวย การตระหนักถึงปญหา การคนหา การประเมินผล

ทางเลือก ทางเลือก และผลได 

    วิมลรัตน หรัญรัตน (2558) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรเดบิตธนาคาร ออมสิน 

สํานักพหลโยธิน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักบัตรเดบิตธนาคารออมสินจากสื่อโฆษณาตาง ๆ และ

ปจจุบันใชอยูเพ่ือใชแทนเงินสด การรับรูบัตรเดบิตธนาคารออมสินนั้นมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคล

ดานสถานภาพการสมรส และอาชีพในสวนของกลุมตัวอยาง ท่ีไมเคยใชบัตรเดบิตธนาคารออมสิน

เพราะวามีบัตรเดบิตประจําอยูแลว และไมเคยใชเพราะโปรโมชั่นไมเปนท่ียอมรับของรานคา ซ่ึงการ              

ใชบริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา อาชีพ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีอายุแตกตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

แตกตางกัน มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเดบิตธนาคารออมสิน 

2. สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Decision 

Process) 

   2.1 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

    คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558: 3) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)            

ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริการการตลาด การจะทําใหการดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จ

ไดข้ึนอยูกับการปรับปรุงความสัมพันธท่ีเหมาะสมของสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย 

Product: สินคา หรือบริการ Price: ความเหมาะสมของราคากับคุณคาท่ีลูกคาไดรับจะไดรับ Place: 

สถานท่ีจัดจําหนาย หรือชองทางในการจัดจําหนาย Promotion: การสงเสริมการขาย People: บุคลากร 

Physical Evidence/ Environment: สิ่งแวดลอมทางกายภาพ Process: กระบวนการในการจัดการ  

ดานการบริการ 

    2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Decision Process) 

           ผลิตภัณฑแตละประเภทจะมีข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน ผลิตภัณฑ  

ท่ีมีความซับซอน ผูบริโภคจะตองหาขอมูลประเมินทางเลือกและตัดสินใจซ้ือมากกวาผลิตภัณฑท่ีมีความ

ซับซอนนอยกวา ในการอธิบายข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีความซับซอน

สามารถแสดงข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือไดท้ังหมด 5 ข้ันตอน ไดแก (Kotler, 2003: 204             
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อางถึงใน ปราณี เอ่ียมละออภักดี, 2555: 107-111) โดยมีข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจ 4 ข้ันตอน คือ 

ข้ันท่ี 1 การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) ข้ันท่ี 2 การคนหาขอมูลขาวสาร (Information 

Search) ข้ันท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ข้ันท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือ 

(Purchase Decision) ข้ันท่ี 5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

    ชนานันท พันธสมจิตร (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีท้ังสิ้น 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานกระบวนการในการทํางาน               

ปจจัยดานบุคลากรสถานท่ีใหบริการและลักษณะบัตรเดบิต ปจจัยดานผลิตภัณฑและความเพียงพอ    

ของสาขาท่ีสมัครบัตรเดบิต ปจจัยดานรานคาท่ีรองรับการใชบัตรเดบิต และปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด รวมท้ังมีปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน ท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินคาและบริการของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)  

   ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2555: 431) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ความรูสึก            

พึงพอใจในสิ่งท่ีไดรับจากการซ้ือสินคาและบริการ โดยเปนความแตกตางระหวางคุณคาท่ีลูกคารับรูได 

จากการใชหรือครอบครองสินคาหรือบริการ กับสิ่งท่ีลูกคาคาดหวังไวกอนซ้ือสินคา  

   เม่ือลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ ลูกคาจะประเมินความรูสึกจากการครอบครองหรือ

บริโภคสินคาสินคาหรือบริการนั้น ๆ โดยความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตอสินคาท่ีซ้ือนั้น ข้ึนอยูกับคุณคา           

ท่ีลูกคาไดรับ (Perceived Value) โดยเกิดจากลูกคาไดใชสินคาหรือบริการ แลวนําไปเปรียบเทียบกับ            

สิ่งท่ีคาดหวังไวกอนการซ้ือ (Expected Value) ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการได ดังนี้  

        ความพึงพอใจของลูกคา = คุณคาท่ีรับรูได > สิ่งท่ีลูกคาคาดหวัง  

 กนกอรพรรณ แสงสวาง (2557) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบัตรบีเฟสต สมารท               

แรบบิท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา พบวา กลุมตัวอยาง                

สวนใหญท่ีเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ย 15,000-30,000 บาท มีความพึงพอใจในการใชบัตรบัตรบีเฟสต สมารท 

แรบบิท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบัตร บีเฟสต สมารท แรบบิท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด ไดแก                   

ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานราคา ดานสถานท่ี และดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
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วิธีศึกษาวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอนานอย จังหวัด

นาน ท่ีเปนลูกคาและมีการทําธุรกรรมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ท้ังนี้ 

ตองเปนลูกคาท่ียังไมเคยถือครองบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร 

 2. กลุมตัวอยางในการคนควา คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอนานอย จังหวัดนานท่ีเปน

ลูกคาและมีการทําธุรกรรมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และตองเปนลูกคา

ท่ียังไมเคยถือครองบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร เนื่องจากไมสามารถทราบจํานวนของกลุมตัวอยางไดแนชัด 

จึงใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane  (1967) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุม

ตัวอยางไวท่ี ±7% และระดับความเชื่อม่ัน 93% จํานวน 200 คน 

 

การเก็บรวบรวม 

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จํานวน 200 ชุด ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับประเด็นท่ีตองการศึกษาโดยใชตัวแปรตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดมาจากแนวคิดและทฤษฎีมาสรางแบบสอบถาม เพ่ือวัดความคิดเห็นและปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สาขานานอย จังหวัดนาน 

 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากวารสารและงานวิจัยตาง ๆ              

ท้ังของภาครัฐและเอกชน ขอมูลจากเอกสารของธนาคาร และขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ขอมูล

ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซตตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

เครือ่งมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับประเด็น          

ท่ีตองการศึกษาโดยใชตัวแปรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดมาจากแนวคิดและทฤษฎีมาสรางแบบสอบถาม 

โดยแบงเปน 4 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ

คําถามแบบปลายปดหลายตัวเลือก ผูตอบสามารถเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
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 สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม โดยมีลักษณะคําถาม 

แบบปลายปดหลายตัวเลือก ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 สวนท่ี 3 เปนขอมูลสอบถามถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม 

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยศึกษาจากสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 7Ps) การสรางคําถามในลักษณะอันตรภาค (Interval) แบบสอบถามเปนคําถาม

แบบมาตราวัดสวนประมาณคา Rating Scale ซ่ึงกําหนดไว 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

และนอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 4 เปนขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการสมัครใชบริการ                    

บัตรเอทีเอ็ม รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการใหบริการตาง ๆ โดยมีลักษณะคําถามแบบปลายปด  

หลายตัวเลือก 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายและนําเสนอ

ขอมูลจากแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน ไดแก  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ (Percentage)  

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม โดยใชการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) หาคารอยละ (Percentage)  

 สวนท่ี 3 เปนขอมูลสอบถามถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม 

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยศึกษาจากสวนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 7Ps) สรางคําถามในลักษระอันตรภาค (Interval) แบบมาตราวัดสวนประมาณคา 

Rating Scale โดยกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็นแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยใชคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  

 สวนท่ี 4 เปนขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการสมัครใชบริการบัตร

เอทีเอ็ม รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการใหบริการตาง ๆ ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาคา

รอยละ (Percentage)  

 จากนั้นนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ คําอธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของ

ลูกคาท่ีมีการทําธุรกรรมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานานอย ไดแก 
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เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือก

สมัครใชบัตรเอทีเอ็ม และขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบริการ

บัตรเอทีเอ็ม 

 

ผลการวิจัย 

ขอมูลคัดกรองกลุมตัวอยางท่ีมี และไมมี บัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส 

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมมีบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. จํานวน 125 คน คิดเปน    

รอยละ 62.50 และมีบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. แลว จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 37.50 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมมีบัตรเอทีเอ็ม ของ ธ.ก.ส. 

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย จํานวน 77 คน คิดเปน รอยละ 38.50 และ                 

เปนเพศหญิง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 51 ปข้ึนไป     

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 41- 50 ป  คิดเปนรอยละ 24.50                              

ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาคือ                  

มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 10 นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.50 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 14.00                  

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.50  รองลงมา คือ ประกอบอาชีพ

รับจาง/พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 5.00 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุดอยูท่ี 10,001 - 20,000 

บาท คิดเปนรอยละ 27.50 รองลงมา คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 

43.50 

 

ขอมูลพฤติกรรมการใชบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. สาขานานอย จังหวัดนาน   

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการเปนลูกคาของ ธ.ก.ส. มากกวา 5 ป     

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.00 รองลงมา คือ ระยะเวลา 1-3 ป คิดเปนรอยละ 6.00 โดยมาใชบริการ             

เฉลี่ยตอเดือน 1-3 ครั้ง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมา คือ ใชบริการนอยกวา 1 ครั้ง คิดเปน

รอยละ 18.50 ในการมาใชบริการสวนใหญเปนการทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางเคานเตอร

ธนาคาร มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.50 รองลงมา คือ เครื่องเอทีเอ็ม คิดเปนรอยละ 26.00 ซ่ึงสวนใหญ                      

ทํารายการประเภทเบิกถอนเงินสด มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมา คือ ฝากเงินสด คิดเปน               
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รอยละ 28.00 นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามมีการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคารอ่ืนดวย                  

โดยสวนใหญสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมา 

คือ ธนาคารกรุงไทย คิดเปนรอยละ 12.50 ซ่ึงเหตุผลสวนใหญท่ีเลือกสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของ

ธนาคารอ่ืนมากกวาของ ธ.ก.ส. เนื่องจากเหตุผลดานความสะดวก เชน จํานวนเครื่องเอทีเอ็มของ                

ธนาคารอ่ืนมีเพียงพอตอความตองการ และมีจุดใหบริการหลายแหง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.50 

รองลงมา เลือกเหตุผลดานตนทุน เชน คาธรรมเนียมการทําบัตรและคาธรรมเนียมรายปมีราคาถูกกวา  

คิดเปนรอยละ 13.50 

 

ขอมูลปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม ของ ธ.ก.ส. 

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาด            

ในภาพรวมมีความสําคัญระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ           

บัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. สามารถพกพาไดสะดวกมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.09, S.D = 0.71) ดานราคา ใหความสําคัญ

กับคาธรรมเนียมการสมัครแรกเขาราคา 100 บาท เปนราคาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.73,                       

S.D = 0.72) ดานบุคลากร ใหความสําคัญกับพนักงานมีความซ่ือสัตยสุจริตมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.06,             

S.D = 0.65) สวนดานกระบวนการ ใหบริการใหความสําคัญกับการผูกขอมูลบัตรเอทีเอ็มถูกตองตรงกับ

ขอมูลของลูกคา มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.88, S.D = 0.73) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหความสําคัญกับ                 

ตูเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. มีความปลอดภัยมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.98, S.D = 0.67) ท้ังนี้ เม่ือสอบถามความ

ตองการท่ีจะสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. มีมากนอยเพียงใด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ                

มีความตองการสมัครใชบริการในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.12, S.D = 0.78) 

 

ขอมูลปญหาและอุปสรรคการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. 

 พบวา สาเหตุท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส.         

คือ จํานวนเครื่องเอทีเอ็มไมเพียงพอและขัดของบอยครั้ง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา คือ 

การทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอ่ืนมีความสะดวก สบาย และรวดเร็วกวา คิดเปนรอยละ 21.50

โดยผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. คือ ใหมี

สิทธิพิเศษในการยกเวนคาธรรมเนียมการออกบัตรครั้งแรก สําหรับผูถือบัตรเอทีเอ็ม ประเภทบัตรทอง  

คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมา คือ การสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ เชน ชิงโชคสรอยคอทองคํา              

รถมอเตอรไซด คิดเปนรอยละ 31.50 
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สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. สาขานานอย จังหวัดนาน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการเปนลูกคาของ ธ.ก.ส. มากกวา 5 ป โดยมาใชบริการเฉลี่ย

ตอเดือน 1-3 ครั้ง สวนใหญเปนการทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางเคานเตอรธนาคาร และทํา

รายการประเภทเบิกถอนเงินสด นอกจากนี้ยังมีการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคารอ่ืนดวย โดย

สวนใหญสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือกสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม

ของธนาคารอ่ืนมากกวาของ ธ.ก.ส. เนื่องจากเหตุผลดานความสะดวก เชน จํานวนเครื่องเอทีเอ็มของ

ธนาคารอ่ืน มีเพียงพอตอความตองการ และมีจุดใหบริการหลายแหง 

 2. ผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม ของ ธ.ก.ส. 

พบวา ปจจัยทางการตลาดในภาพรวมมีความสําคัญระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญ             

กับบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. สามารถพกพาไดสะดวก  ดานราคา ใหความสําคัญกับคาธรรมเนียมการสมัคร  

แรกเขาราคา 100 บาท เปนราคาท่ีเหมาะสม ดานบุคลากร ใหความสําคัญกับพนักงานมีความซ่ือสัตย

สุจริต สวนดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญกับการผูกขอมูลบัตรเอทีเอ็มถูกตองตรงกับขอมูล

ของลูกคา และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหความสําคัญกับตูเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. มีความปลอดภัย 

ท้ังนี้ เม่ือสอบถามความตองการท่ีจะสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. มีมากนอยเพียงใด                          

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการสมัครใชบริการในระดับมาก 

 3. ผลการรวบรวมปญหาและอุปสรรคการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. พบวา                  

จํานวนเครื่องเอทีเอ็มไมเพียงพอและขัดของบอยครั้ง โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสมัครใช

บริการบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. คือ ใหมีสิทธิพิเศษในการยกเวนคาธรรมเนียมการออกบัตรครั้งแรก สําหรับ              

ผูถือบัตรเอทีเอ็ม ประเภทบัตรทอง   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาแนวทางการการเพ่ิมจํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของธนาคาร                

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานานอย จังหวัดนาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได

ดังนี้ 

 1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. สาขานานอย จังหวัดนาน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการทําธุรกรรมทางการเงินประเภทเบิกถอนเงินสดผานชองทางเคานเตอร
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ธนาคารมากท่ีสุด สําหรับเหตุผลท่ีเลือกสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคารอ่ืนมากกวาของ ธ.ก.ส. 

เนื่องจากมีความสะดวก เชน จํานวนเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารอ่ืนมีเพียงพอตอความตองการ และ                     

มีจุดใหบริการหลายแหง ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ สุวมิตร บุญแกว (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ี

สงเสริมใหผูบริโภคเลือกใชบริการ MOBILE BANKING ทดแทนการทําธุรกรรมทางการเงินผานเครื่อง 

ATM ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เครื่อง ATM ยังเปนชองทางการทําธุรกรรมลําดับแรก

ท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชบริการ เนื่องจากเครื่อง ATM สามารถใหบริการถอนเงินสดได

ตลอดเวลา ไมจําเปนจะตองเดินทางไปท่ีสาขาหรือหนาเคานเตอรของธนาคารใหเสียเวลา และขัดแยงกับ

งานวิจัยของ ฐิติลักษณ สมบุญ (2558) ไดศึกษาเรื่องการเลือกใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต สมารท

ไลฟธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช

ประโยชนในดานเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มมากท่ีสุด 

 2. จากผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม ของ ธ.

ก.ส.สาขานานอย จังหวัดนาน พบวา ปจจัยทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีความสําคัญระดับมาก มี 5 

ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานราคา และดาน

กระบวนการใหบริการ ตามลําดับ สามารถอธิบายไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจสมัคร

ใชบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. มากท่ีสุด เนื่องจากสามารถพกพาไดสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร

พรรณ แสงสวาง (2557) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบัตรบีเฟสต สมารท แรบบิท ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. จากผลการรวบรวมปญหาและอุปสรรคการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. สาขานา

นอย จังหวัดนาน พบวา จํานวนเครื่องเอทีเอ็มไมเพียงพอและขัดของบอยครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของสุวมิตร บุญแกว (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงเสริมใหผูบริโภคเลือกใชบริการ MOBILE BANKING 

ทดแทนการทําธุรกรรมทางการเงินผานเครื่อง ATM ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

 จากการศึกษาทางการเพ่ิมจํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของ ธ.ก.ส. สาขานานอย 

จังหวัดนาน สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารทางการตลาดและนําไปปรับปรุง พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาได ดังนี้ 
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 1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. สาขานานอย จังหวัดนาน             

พบวา ลูกคาสวนใหญยังคงใชบริการทางการเงินผานชองทางเคานเตอรธนาคารเปนหลัก ซ่ึงลูกคา            

สวนใหญมีอายุคอนขางมาก ไมเขาใจข้ันตอนในการทํารายการผานเครื่องเอทีเอ็ม ผูวิจัยแนะนําให จัดทํา

แผนพับ โบวชัวร และสื่อประชาสัมพันธ อธิบายข้ันตอนการทํารายการผานเครื่องเอทีเอ็ม เพ่ือใหลูกคา

ผูใชบริการสามารถศึกษาข้ันตอน การทํารายการทางการเงินไดอยางสะดวกและงาย รวมถึงจัดใหมี

พนักงานคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา ไวบริการใหแกลูกคาบริเวณสาขาของธนาคาร เพ่ือใหเกิดความคุนเคย

และจดจําข้ันตอนการทํารายการ จะชวยทําใหลูกคาเกิดความเขาใจและมีความตองการสมัครใชบริการ

บัตรเอทีเอ็ม ของ ธ.ก.ส. 

 2. จากผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม ของ ธ.

ก.ส.สาขานานอย จังหวัดนาน เนื่องจาก ลูกคายังไมคอยสมัครใชบัตรเอทีเอ็มในการทําธุรกรรมผาน

เครื่องเอทีเอ็ม ผูวิจัยแนะนําให ธนาคารจะตองจัดทํารายการสงเสริมการขาย จัดโปรโมชั่นท่ีนาสนใจ               

ท้ังรูปลักษณของบัตรเอทีเอ็ม โดยเพ่ิมประโยชนจากการใชงานบัตรเอทีเอ็มใหหลากหลายและเหมาะสม  

ท่ีนอกเหนือจากการเบิกถอนเงินสดเพียงอยางเดียว โดยจัดทําความรวมมือ (MOU) กับเครือขาย

พันธมิตรทางธุรกิจ โดยสามารถนําบัตรเอทีเอ็มไปใชบริการไดท่ีรานคาเครือขายท่ีรวมรายการ นอกจากนี้ 

อาจจะตองเพ่ิมประเภทบัตรเอทีเอ็ม เพ่ือเปนทางเลือกใหแกลูกคาในการสมัครใชงานใหหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน เชน กลุมนักเรียน นักศึกษา กลุมคนวัยทํางาน กลุมลูกคาเกษตรกร และกลุมนักธุรกิจ เปนตน 

 3. จากผลการรวบรวมปญหาและอุปสรรคการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. สาขานา

นอย จังหวัดนาน พบวา จํานวนเครื่องเอทีเอ็มไมเพียงพอและขัดของบอยครั้ง ผูวิจัยแนะนําให ธนาคาร

อาจจะตองพิจารณาการจัดหาเครื่องเอทีเอ็มใหเพ่ิมมากข้ึน โดยกระจายจุดใหบริการเครื่องเอทีเอ็มให

ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใหบริการ เปนการอํานวยความสะดวกในการใชบริการของลูกคาและประชาชนท่ัวไป 

นอกจากนี้ อาจจะตองพิจารณาในการหาเครือขายพันธมิตรท่ีเปนสถาบันการเงินอ่ืน เพ่ือจัดทําความ

รวมมือ (MOU) ในการใชเครื่องเอทีเอ็มรวมกันในลักษณะรวมศูนยโดยไมมีการระบุตูของสถาบันการเงิน 

เพ่ือลดตนทุนคาใชจายในการลงทุนจัดหาเครื่องเอทีเอ็มใหม และการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็ม 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ในการศึกษาครั้งตอไปเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานานอย จังหวัดนาน ควรทําการศึกษา 
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 1.  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. สาขานานอย จังหวัดนาน 

ผูวิจัยแนะนําใหทําวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมการใชบัตร

เอทีเอ็ม 

 2. จากผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรเอทีเอ็ม ของ ธ.

ก.ส.สาขานานอย จังหวัดนาน ผูวิจัยแนะนําใหทําวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสมัครใชบริการ                   

บัตรเอทีเอ็ม 

 3. จากผลการรวบรวมปญหาและอุปสรรคการสมัครใชบริการบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. สาขานา

นอย จังหวัดนาน ผูวิจัยแนะนําใหทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอการใชงานผานเครื่องเอทีเอ็ม 
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ปยะพร  ทองแท0 1 และลลิตา  หงษรัตนวงศ1 2 

Piyaporn Tongtae1 and Lalita Hongratanawong2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน : กรณีศึกษา ธนาคาร

ออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา วิเคราะหปญหา ผลกระทบ และปจจัย

เสี่ยงท่ีมีผลตอการชําระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตลอดจนศึกษาหาแนวทางปองกันและแกไขหนี้คางชําระ 

ติดตาม และควบคุมหนี้คางชําระบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใหอยูในเกณฑท่ีธนาคารกําหนด เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางลูกคาท่ีใช

บริการสินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารออมสิน จํานวน 392 ราย โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 13 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 

2562 และวิเคราะห (Data Analysis) โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงซอน (multiple regression analysis)  

จากผลการเก็บขอมูลหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต กับปจจัยดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระบัตรเครดิต

ของลูกคาธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ตัวแปรของหนี้คางชําระ (NPLs) บัตร

เครดิต กับปจจัยดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระบัตรเครดิตของลูกคาธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ท้ังสองมีความสัมพันธกัน มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R square) เทากับ 0.689 หมายความ

วา การเปลี่ยนแปลงของ “หนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร” ข้ึนอยูกับปจจัยดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ รอยละ 68.9 สวนคาสัมประสิทธิ์การ

พยากรณเม่ือปรับแลว (Adjusted R squarer) เทากับ 0.685สรุปวา ปจจัยดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ

สงผลทางดานลบตอหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงดานปจจัยดานผูใหกู (ธนาคาร) มีอิทธิพลตอการเกิดหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

รองลงมาคือ ปจจัยดานผูกู และปจจัยดานสภาพแวดลอม ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

คําสําคัญ: บัตรเครดิต, หนี้เสีย 
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Abstract 

 The objective of this study on the guidelines for the control of nonperforming loans (NPLs) of 

the Government Savings Bank Credit Cards : a case study of the Government Savings Bank, 

Phahonyothin Office, Bangkok was to  study and analyze the problems, effects and risk factors 

affecting the credit card repayment of the Government Savings Bank, as well as studying and 

looking for ways to prevent and resolve the nonperforming loans, monitoring and controlling the 

nonperforming loans of the Government Savings Bank credit card so that it meets the bank criteria. 

This research is a Quantitative Research. Data was collected by using a questionnaire from the 

sample of 392 customers using the Government Savings Bank credit card service by collecting 

data between 13 - 22 August 2019. The data was analyzed by using multiple regression analysis. 

     Based on the  results of NPLs of credit cards and various factors that cause the nonperforming 

loans of the credit card of the Government Savings Bank customers, Phahonyothin Office, 

Bangkok, it was found that both variables of  the nonperforming loans of the credit card of the 

Government Savings Bank customers, Phahonyothin Office, Bangkok are related. The Coefficient 

of Determination  (R square) is 0.689. It indicates that the change of nonperforming loans (NPLs)  

of the credit card of the Government Savings Bank customers, Phahonyothin Office, Bangkok 

depends on various factors causing nonperforming loans at 68.9 percent. The Adjusted R squarer 

is 0.685. It can be concluded that factors affecting the nonperforming loans have a negative effect 

on NPLs of the Government Savings Bank credit cards, Phahonyothin Office, Bangkok, with a 

significant level of 0.05. The factors of lenders (banks) have the most influence on NPLs, 

Government Savings Bank credit cards, Phaholyothin Office, Bangkok with statistical significance 

level of 0.05. Next is the  lenders  and the environmental factors, respectively, which are in 

accordance with the assumptions. 

  

Keywords: credit card, non profitable loans (NPLs) 

 

บทนํา 

ธนาคารออมสิน มีสถานะเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized Financial 

Institutions : SFLs) ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนา 

สงเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนตาง ๆ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ซ่ึง

ปจจุบันมีจํานวนสาขาท้ังหมด 1,063 แหงท่ัวประเทศ และดําเนินกิจการมาครบ 106 ป ซ่ึงตลอด
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ระยะเวลา 106 ป ท่ีผานมา ธนาคารออมสินทําหนาท่ีเปนสถาบันการเงินเพ่ือการออมแลว ยังคง

มุงม่ันในการทําหนาท่ีสืบสานสรางสรรค พัฒนาสังคมในทุกดานเพ่ือสรางความสุขใหกับคนไทย 

ธนาคารไดเปนเสาหลักสําคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศในหลายโครงการ เชน สินเชื่อประชารัฐเพ่ือประชาชน สินเชื่อแกไขปญหาหนี้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา บานประชารัฐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาชีพและสรางความรูทางการเงิน

แกผูประกอบการรายยอยฯ สัดสวนหนี้สินตอ  

ในสถานการณปจจุบัน GDP หรือ สัดสวนหนี้สินตอรายไดนั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีบงบอกถึงความ

เปราะบางของฐานะการเงินของครัวเรือน เนื่องมาจากระดับการกอหนี้นั้นจะสงผลกระทบตอ

ความสามารถในการชําระหนี้อ่ืน ๆ ดวย เชน สัดสวนมูลคาหนี้เม่ือเทียบกับมูลคาสินทรัพยทางการเงิน 

และสัดสวนภาระหนี้ตอเดือนเม่ือเทียบกับรายไดตอเดือน ซ่ึงมาตรฐานการใหสินเชื่อ ระดับความเสี่ยง

ท่ีสถาบันการเงินยอมรับได (Credit standard/risk appetite) เชน สัดสวนมูลคาสินเชื่อตอมูลคา

หลักทรัพยคํ้าประกัน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราเรงในการกอหนี้และคุณภาพสินเชื่อหรือวินัยการ

ใชสินเชื่อของภาคครัวเรือน คือหากมาตรฐานการใหสินเชื่อผอนคลายจะสงผลใหครัวเรือนกูเงินไดงาย

โดยไมจําเปนตองมีการออม ซ่ึงจะสุมเสี่ยงตอพฤติกรรมการเก็งกําไรในราคาสินทรัพย และการขาด

วินัยทางการเงินจนอาจนําไปสูปญหา NPL ในท่ีสุดได ประกอบกับคนไทยเริ่มเปนหนี้เร็วข้ึนและเปน

หนี้เสียตั้งแตอายุยังนอย โดยครึ่งหนึ่งของคนอายุประมาณ 30 ป มีหนี้จากสินเชื่ออุปโภคและหนี้บัตร

เครดิต ซ่ึงเปนกลุมคนวัยทํางานและอยูในชวงสรางรากฐานครอบครัว คนไทยเปนหนี้นาน โดย

ปริมาณหนี้ตอหัวเพ่ิมสูงข้ึนสําหรับคนในชวงอายุประมาณปลาย 20 – 30 และยังคงอยูในระดับสูง

ตลอดอายุการทํางาน ท่ีสําคัญระดับหนี้ไมไดลดลงแมจะเขาสูวัยใกลเกษียณ สะทอนถึงปญหาความ

ม่ันคงในชีวิต และนําไปสูปญหาNPL ไดในท่ีสุด ประกอบกับธุรกิจธนาคารมีการแขงขันท่ีสูงมากข้ึน ใน

ปจจุบันทุกธนาคารตางแขงขันการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนเลิศ เพ่ือสรางประสบการณเชิง

บวกใหกับลูกคา สําหรับธนาคารออมสินการท่ีมีผลิตภัณฑทางการเงินท่ีครอบคลุมและสนองตอความ

ตองการของลูกคาไดแลวนั้น การท่ีธนาคารจะตองควบคุม รักษาประสิทธิภาพของสินเชื่อใหมีคุณภาพ

ก็ถือเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก ซ่ึงจะเห็นไดวาในสภาวะเศรษฐกิจในชวงปท่ีผานมา สงผลใหหนี้ครัวเรือน

สูงมากข้ึน ซ่ึงความเปราะบางของภาคครัวเรือนยังสะทอนจากสัดสวนของคนท่ีติดอยูในวงจรหนี้เสีย 

ซ่ึงจะมีจํานวนไมนอยท่ีมีสถานะคางชําระเกินกวา 90 วัน ซ่ึงจะเปนสวนของกลุมลูกหนี้ท่ีตองถูก

เจาหนี้ติดตามทวงถามหรืออยูระหวางกระบวนการทางกฎหมาย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาคนควาในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนําแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมา

ใชเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้  
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แนวคิดและทฤษฎีปริมาณเงินใหกูยืม (Loanable Funds Theory) 

 ทฤษฎีปริมาณเงินใหกูยืม (Loanable Funds Theory) ไดมีการพัฒนาแนวความคิดมาจาก

ทฤษฎีของสํานักคลาสสิก โดยนําตัวท่ีเก่ียวของกับความเปนจริงของระบบเศรษฐกิจมาใชประกอบการ

วิเคราะหและไหความเห็นวาอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงแลวไมไดจายเพ่ือการออมแตเปนการจายสําหรับกู

เงิน ดังนี้น อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดยอุปสงคตอเงินกู (Demand for Loanable Funds) และ

อุปทานของเงินกู (Supply of Loanable Funds) (จรินทร เทศวานิช. 2552) 

 ในดานอุปสงคตอเงินกูท่ีสําคัญ ไดแก การลงทุน และการถือเงินไวเฉยๆ ซ่ึงการถืองเงินชนิดนี้

อาจจะมีคาเปนลบ โดยท่ัวไปแลวผูขอกูมักจะพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ดังนั้น เสนอุปสงคตอเงินกูจะ

ลาดลงจากซายไปขวา เม่ือกําหนดใหแกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ยและแกนนอนแสดงจํานวนเงินท่ีขอ 

แสดงวา ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยสูงความตองการเงินก็มีนอย ซ่ึงสามารถแสดงเสนอุปสงคไดในรูป ดังนี้ 

 

 
   แสดงลักษณะเสนอุปสงคของเงินกู 

 

 สวนทางดานอุปทานของเงินใหกูนั้น หมายถึง เงินใหกูท้ังหมดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแก

ผูบริโภค รัฐบาล และองคกรธุรกิจ ปกติอัตราดอกเบี้ยต่ํา ความตองการใหกูมีนอย และถาอัตรา

ดอกเบี้ยสูง ความตองการใหกูจะมีมากเสนอุปทานของเงินใหกูจะมีลักษณะลาดลงจากขาวไปซาย

คลายกับเสนอุปทานของสินคาและบริการ โดยกําหนดใหแกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ยและแสนนอน

แสดงอุปทานของเงินใหกู ดังนี้ 

 
  แสดงลักษณะเสนอุปทานของเงินกู 
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 เสนอุปสงคและอุปทานของเงินกูยืมจะเปนตัวกําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ โดยจะเกิดข้ึน 

ณ จุดตัดของเสนอุปสงคตอเงินกูและอุปทานของเงินกูและอัตราดอกเบี้ยจะเปนอัตราท่ีเหมาะสมท่ี

เกิดจากการใหกูในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึง ณ จุดนี้จะแสดงปริมาณอุปสงคเทากับอุปทาน ดังนี้ 

 

 
แสดงการกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลภาพของการใหกู 

 

 แตอยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดุลภาพในตลาดแตละแหงอาจมีความแตกตางกัน เชน สภาพการ

แขงขัน ลักษณะอุปทานของเงินใหกู ระยะเวลาในการใหกูไมเทากัน เปนตน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยดุล

ภาพของแตละประเภทการกูอาจแตกตางกันและไดมีหลายอัตรา ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดตางๆ 

เหลานี้ จะปรับหาดุลยภาพตรงท่ีอุปทานของเงินกูและอุปสงคตอเงินกูในตลาดนั้นๆ เทากันพอดี ถามี

อัตราดอกเบี้ยใดท่ีผิดไปจากอัตราดอกเบี้ยคุณภาพดังกลาว ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานอุปสงค 

และอุปทานของเงินกูจนกระท่ังอัตราดอกเบี้ยเขาสูดุลยภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการคางชําระหนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับมูลเหตุของการคางชําระหนี้ โดยวนิดา จันทวงศ (2550) กลาววา การดําเนินงาน

ธนาคาร คือการอํานวยสินเชื่อแกลูกคาท่ีมาขอสินเชื่อ แมวาไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูแลวก็

ตามแตยังมีปจจัยท่ีสงผลใหลูกหนี้ซ่ึงไมสามารถชําระหนี้คืนไดตามกําหนดท่ีระบุไวในสัญญา ซ่ึง

ธนาคารเองก็มีระบบตรวจสอบติดตามหนี้ภายหลังจากท่ีไดใหกูไปแลวนั้น ซ่ึงตองมีการหาวิธีการหรือ

มาตรการในการควบคุมหนี้คางชําระใหอยูในระดับท่ีไมเกินเปาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงมูลเหตุของการคาง

ชําระหนี้พอจะสรุปไดดังนี้ 

 2.1 มูลเหตุท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล 

คานิยมและเทคโนโลยี ภัยธรรามชาติ  

 2.2 มูลเหตุท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ไดแก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การประเมิน

ราคาหลักทรัพยท่ีไมเหมาะสม ระบบการติดตามและควบคุมหนี้ของธนาคารไมมีประสิทธิภาพ และ

การอํานวยสินเชื่อของธนาคารท่ีไมมีการกลั่นกรองท่ีดี  

 2.3 มูลเหตุท่ีเกิดจากตัวลูกหนี้ ไดแก การท่ีลูกหนี้นําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคของการกูยืม 

การยายถ่ินท่ีอยู การเปลี่ยนงาน การถูกเลิกจางงาน ทําใหไมสามารถรับภาระหนี้สินท่ีมีอยูได ลูกหนี้
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ถึงแกกรรม หรือเจ็บปวยเรื้อรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวหยารางทําใหภาระการใชจายในการ

ดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงได ลูกหนี้ใชจายฟุมเฟอย มีหนี้สินภายนอกมาก ลูกหนี้ทําการคาเกินตัวหรือ

หวังผลในธุรกิจมากเกินไป ภาระเงินงวดท่ีคาดไวอาจเกินความสามารถในการชําระหนี้ได การ

เปลี่ยนแปลงผูบริหาร เปนผลใหการดําเนินงานของธุรกิจชะงักได การตัดสินใจดําเนินงานตาง ๆ ไม

รวดเร็ว การทุจริตของผูบริหารกิจการ และลูกหนี้เจตนาบิดพลิ้วไมยอมชําระหนี้ หรือนําเงินไปชําระ

หนี้ภายนอกกอนนําเงินไปชําระคืนแกธนาคาร 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหการใหสินเช่ือ 

ธุรกิจบัตรเครดิตมีการเจริญเติบโตในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมากในแตละป การท่ีบัตรเครดิตไดรับ

ความนิยมในสังคมปจจุบันท้ังนี้เนื่องมากจาก การถือบัตรเครดิตจะชวยเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูท่ี

ถือบัตรเครดิต เพราะไมตองพกเงินสดติดตัวเปนจํานวนมาก ไมตองชําระเงินหลังซ้ือสินคาในทันที 

และไดรับสวนลดสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงหากตองการใชจายไมวาจะเปนการใชจาย

ภายในประเทศหรือตางประเทศ ผูถือบัตรบัตรเครดิตจะไดรับความสะดวกสบาย และท่ีสําคัญทาง

บริษัทผูออกบัตรจะเรียกเก็บเงินภายหลังท่ีมีการใชจายในรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงอาจเปนจํานวน 30-

45 วัน ตามขอตกลงของผูออกบัตรเครดิต ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหมีผูนิยมใชบัตรเครดิตกันอยาง

แพรหลายท้ังความสะดวกในดานการบริหารเงินสวนบุคคลของผูถือบัตรเครดิต เนื่องจากมีหลักฐาน

รายละเอียดการใชจายอยางครบถวนและชัดเจน สวนบทบาทของธุรกิจบัตรเครดิตในแงมุมของ

เศรษฐกิจนับไดวาเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการกระตุนการจับจายใชสอยในระบบเศรษฐกิจ 

(มัณฑิตา สกุลรัตนศักดิ์, 2560) 

โดยในป 2552 ธนาคารออมสินไดรวมดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตดวยวิธีการรวมดําเนินการกับ

ผูประกอบการรายอ่ืน (Co - Brand) กับบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคทีซี หลังจากนั้น

ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงความพรอมและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตดวยตัวเอง ซ่ึงเม่ือ

วันท่ี 1 เมษายน 2559 ธนาคารออมสินไดออกบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ภายใตแนวความคิด “สุข

แบบไทย ใชแบบพอเพียง” เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง โดยใชการสรางความรับรูแกลูกคาผานสื่อออนไลน โทรทัศน ใบปลิว แผนพับ เปนตน 

ลักษณะของผลิตภัณฑบัตรเครดิต (GSB Credit Card) เปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving 

Credit) ในรูปแบบบัตรเครดิต โดยธนาคารเปนผูออกบัตรท่ีมีสัญลักษณ “VISA” มอบใหแกผูถือบัตร 

เพ่ือใชสําหรับการชําระคาสินคาหรือคาบริการ หรือคาอ่ืนใดแทนการชําระดวยเงินสด ณ รานคาท่ีมี

เครื่องหมาย VISA พรอมใหสิทธิประโยชนในการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (Cash Advance) จาก

เครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ (ATM) ท่ีมีเครื่องหมายไดท่ัวโลก โดยบัตรเครดิตของธนาคารออมสินมีอยู 

3 ประเภท ไดแกบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) บัตรเครดิต

สําหรับกลุมลูกคา High End, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส (GSB Precious Credit Card) 
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สําหรับกลุมลูกคา Middle Income ท่ีมีรายไดตอเดือน 30,000 บาทข้ึนไป และบัตรเครดิตธนาคาร

ออมสิน พรีเม่ียม (GSB Premium Credit Card) บัตรเครดิตสําหรับลูกคากลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 

15,000 บาทข้ึนไป หรือกลุมท่ีเพ่ิงเริ่มทํางาน/มีเงินเดือนประจํา เพ่ือใหการใชจายในทุกวันเปนเรื่อง

งาย พรอมดวยสิทธิประโยชนตางๆ เพ่ือความคุมคาสําหรับทุกการใชจาย  

สําหรับ หลักเกณฑเง่ือนไขของผูสมัครบัตร จะตองมีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไปสําหรับบัตรหลัก 

อายุ 18 ปข้ึนไปสําหรับบัตรเสริม มีอายุงานไมนอยกวา 4 เดือน (กรณีบุคคลธรรมดาท่ีมีเงินเดือน

ประจํา) หากเปนเจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว จะตองดําเนินธุรกิจมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

ธนาคารฯ คิดคาธรรมเนียมบัตรต่ําท่ีสุด ในระบบสถาบันการเงิน โดยใหวงเงินบัตรสูงสุดไมเกิน 5 เทา

ของรายไดเฉลี่ยตอเดือน หรือไมเกินรอยละ 10 ของยอด และ/หรือเงินฝากเผื่อเรียก, สลากออมสิน 

ตราสารสิทธิ์ในหนี้ และ/หรือกองทุนท่ีธนาคารเปนตัวแทนจําหนาย ท่ีใชอางอิง แตไมเกินวงเงินสูงสุด

ท่ีธนาคารฯ กําหนดไวแตละประเภทของบัตร 

ญาโณทัย อนันตกูล (2558) ไดกลาวถึงแนวความคิดการประเมินและการพิจารณาสินเชื่อ

โดยวิธี 6c policy คือหลักการวิเคราะห 6c’s Credit หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณา มีดังนี้ อุปนิสัย

ของลูกค า  (CHARACTER) ความสามารถในการชํ าระหนี้  (CAPACITY) เ งินทุน (CAPITAL) 

หลักประกัน (COLLATERALS) สถานการณ (CONDITION) และประเทศ (COUNTRY) 

การวิเคราะหสินเชื่อ เปนข้ันตอนท่ีสําคัญกอนการอนุมัติสินเชื่อ ซ่ึงเปนการพิจารณาขอมูลท้ัง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของธุรกิจของผูขอสินเชื่อ เพ่ือชวยใหสถาบันบันการเงิน (ผูใหสินเชื่อ) 

ประมาณการถึงความสามารถท่ีจะจายชําระหนี้คืนของผูขอสินเชื่อเพ่ือชวยลดความเสี่ยงการเกิด

ปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได และปญหาหนี้สูญท่ีจะตามมา ท้ังนี้ในปจจุบันการวิเคราะหสินเชื่อนั้น

จะใชหลักนโยบาย 6c’s Credit นอกจากนี้ การวิเคราะหสินเชื่อยังถือไดวามีความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ จากภาวะเศรษฐกิจท่ีผานมาสวนหนึ่งเกิดจากปญหา

เก่ียวกับการวิเคราะหสินเชื่อ ตลอดจนเศรษฐกิจเขาสูภาวะฟนตัวและเกิดขยายตัวของเศรษฐกิจใน

การดําเนินการจัดการสินเชื่อของสถาบันการเงินก็คงไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงการเผชิญกับหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได และการยอมรับเพ่ือตัดหนี้สูญ อีกท้ังจากขอมูลแนวโนมในความตองการสินเชื่อของ

ธุรกิจมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากความตองการใชเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ รวมถึงปจจัยตางๆ

ท่ีเขามากระทบตอระบบสินเชื่อท้ังในดานของผูใหและผูขอสินเชื่อ เชนภาวะการแขงขันท่ีเขมขนมาก

ข้ึนของสถาบันการเงินดวยกันเอง และปญหาตางๆอันท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูขอสินเชื่อ 

จนทําใหเกิดความผิดพลาดของการวิเคราะหและพิจารณาใหสินเชื่อและเกิดการผิดนัดชําระหนี้ ดังนั้น

สถาบันการเงินจึงตองเพ่ิมความเขมงวดและรอบคอบมาก เพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพในการ

วิเคราะหและพิจารณาใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
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ซ่ึงธนาคารจะตองวิเคราะหสินเชื่อ เพ่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะไดรับการชําระ

คืนท้ังเงินตนและดอกเบี้ยวามีมากนอยเพียงใด เนื่องจากการใหสินเชื่อของธนาคารเปนสินทรัพยท่ีมี

ขนาดใหญท่ีสุดในงบดุลและเปนกิจกรรมหลักในการประกอบการของธนาคาร ซ่ึงจะมีผลกระทบ

โดยตรงตอฐานะทางการเงินของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงตองมีการทําความเขาใจถึงวิธีการ

วิเคราะหการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซ่ึงโดยปกติจะประกอบดวย การวิเคราะหท้ังในเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ  

หลักเกณฑการจัดช้ันลูกหนี้  

ประกาศ ธปท. เรื่องการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ , ธนาคารแหง

ประเทศไทย , 2561 ธนาคารใหหลักเกณฑการจัดชั้นหนี้และรับรูรายได ตามแนวทางของธนาคาร

แหงประเทศไทย โดยการกําหนดการจัดชั้นลูกหนี้ ซ่ึงมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 4.1 ลูกหนี้จัดชั้นปกติ (Pass) หมายถึง ลูกหนี้ท่ีไมผิดนัดชําระหนี้ หรือคางชําระตนเงิน หรือ

ดอกเบี้ยไมเกิน 1 เดือน 

 4.2 ลูกหนี้จัดชั้นกลาถึงเปนพิเศษ (Special Mention) หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงิน 

หรือดอกเบี้ย เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระ 

 4.3 ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน (Substandard) หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงิน หรือ

ดอกเบี้ย เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระ 

 4.4 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย (Doubtful) หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงิน หรือ ดอกเบี้ยเปน

ระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระ 

 4.5 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ (Doubtful Loss) หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงิน หรือ

ดอกเบี้ย เปนระยะเวาลารวมกันเกินกวา 12 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระ 

 4.6 ลูกหนี้จัดชั้นสูญ (Loss) หมายถึง ลูกหนี้ท่ีธนาคารไดใชสิทธิเรียกรองโดยสามควรเพ่ือให

ไดรับชําระหนี้ แตไมมีทางท่ีจะไดรับชําระหนี้แลว โดยพิจารณาตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

กระบวนการติดตามหนี้ การแกไขหนี้ และการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปนี้ (ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล, ธนาคารออมสิน)  

 5.1 เม่ือลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญา จํานวน 1 งวด ใหติดตามโดยวิธีการใด ๆ เชน 

โทรศัพท หรือไปพบปะกับลูกหนี้และผูคํ้าประกัน หรือผูจํานอง เพ่ือติดตามทวงถาม ยกเวนมีการจาง

บุคคลภายนอกติดตามแลว  

 5.2 เม่ือลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญาติดตอกัน จํานวน 2 – 3 งวด ทางธนาคารจะ

ดําเนินการ ออกหนังสือเตือน หรือติดตามโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือติดตามทวงถาม ยกเวนมีการจาง

บุคคลภายนอกติดตามแลว ในกรณีท่ีไมสามารถติดตามทวงถามหนี้ไดนั้น หรือหากวามีหนี้คางชําระ
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เกินกวา 3 เดือน ใหดําเนินการติดตามหนี้ หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของธนาคาร

ตอไป  

 แนวคิดเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารออมสิน 

 ธนาคารออมสินไดมีการจําแนกวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของหนี้คางชําระ 

(NPLs) ซ่ึงลูกหนี้ NPLs ของธนาคารสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมลูกหนี้ท่ียังไมถูก

ดําเนินคดี (กอนฟองศาล) และกลุมลูกหนี้ท่ีถูกดําเนินคดีแลว (หลังคําพิพากษาของศาล) โดยมีวิธี

ปฏิบัติ ดังนี้ (ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล , ธนาคารออมสิน) 

 กลุมลูกหนี้ท่ียังไมถูกดําเนินคด ี(กอนฟองศาล) ซ่ึงประกอบดวย 6 วิธี ไดแก การลดดอกเบี้ย

ผิดคางชําระ (Late chage) การขยายระยะเวลาชําระหนี้ การชําระดอกเบี้ยปกติ กรณีลูกหนี้ไม

สามารถชําระดอกเบี้ยคางชําระไดท้ังหมด การชําระดอกเบี้ยปกติบางสวน การปรับหนี้ระยะสั้นเปน

หนี้ระยะยาว  และการลดดอกเบี้ยคางชําระ (รวมดอกเบี้ยผิดนัดคางชําระ) 

 กลุมลูกหนี้ท่ีถูกดําเนินคดีแลว (หลังคําพิพากษาของศาล) ประกอบไปดวยวิธการ 7 วิธี ไดแก 

การผอนชําระหนี้ การแปลงหนี ้ชําระหนี้ปดบัญชี การรับโอนทรพัยสินชําระหนี้ การปลอดจํานอง  

การเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ผูคํ้าประกัน การปลดภาระหนี้ ภาระคํ้าประกัน ตองมีเหตุผลจําเปน

อยางยิ่ง เชน ลูกหนี้เปนบุคคลวิกลจริต บุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถท้ังโดย

พฤตินัยและนิตินัย(ศาลมีคําสั่ง) และการขายทรัพยหลักประกันเพ่ือชําระหนี ้กรณีท่ีมีผูประสงคจะซ้ือ

ทรัพยหลักประกันของลูกหนี้ NPLs ทุกกรณี ใหกูเงินไดตามระเบียบคําสั่งของสินเชื่อประเภทนั้น ๆ 

โดยตองตรวจสอบใหแนชัดวาผูซ้ือมีความตองการท่ีจะเปนประโยชนในทรัพยสินท่ีซ้ืออยางแทจริง

หรือไม ไมใชเปนการเอ้ือประโยชนใหกับลูกหนี้ หรือเปนการกระทําท่ีเบียดบังธนาคารเพ่ือ

ผลประโยชนอ่ืนใด 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

จากการศึกษางานวิจัย พบวา ผลงานท่ีใกลเคียงกัน สามารถนํามาใชสนับสนุนแนวคิดในการ

ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ มีดังตอไปนี้ 

 ศิวรักษ พุทซาคํา (2561) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเกิดสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิด

รายได(NPLs) ของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาวังสะพุง จ.เลย พบวา

ปจจัยดานอายุ ปจจัยดานสถานภาพสมรส ปจจัยดานการศึกษา ปจจัยดานอาชีพ และปจจัยดาน

วงเงินกูท่ีไดรับ มีผลตอการเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเชื่อธนาคารประชาชน และ

ดานพฤติกรรมมีความสัมพันธกับการเกิดหนี้คางชําระ ไดแก มีคาใชจายมากกวารายได ซ่ึงรายจาย

ของผูกูตอเดือนมีผลทําใหโอกาสท่ีลูกหนี้จะเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกัน  
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 อาทิตย แสนจู (2561) ไดศึกษาเก่ียวกับขอมูลลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้ และศึกษาปจจัย

ลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้ท่ีมีผลกระทบตอการเกิดหนี้คางชําระ (NPLs) ของลูกหนี้ ธนาคารออมสิน 

สาขาภูผามาน จังหวัดขอนแกน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเกิดหนี้คางชําระ (NPLs) ไดแก อาชีพ 

วงเงินกู ระยะเวลากู และประเภทหลักประกัน ซ่ึงปจจัยท้ัง 4 ปจจัยนั้นธนาคารควรใหความสําคัญ

และใหคาคะแนนความเสี่ยงจะเกิดหนี้สูญสูง เพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหแกลูกคา 

ซ่ึงจะเปนการปองกันและการแกไขปญหาหนี้คางชําระ (NPLs) ได สวนตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน จํานวนบุตร และเง่ือนไขการผอนชําระ ไมมีผลกระทบตอการเกิดหนี้

คางชําระ (NPLs) ของลูกหนี ้  

 อภิญญา เสลา (2561) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงใหเกิดหนี้คางชําระของลูกคาธนาคารออมสินเขตสุ

ราษฎรธานี 2 และเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการแกปญหาการกอใหเกิดหนี้คางชําระของลูกคาธนาคาร

ออมสิน เขตสุราษฎรธานี 2 พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล มีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ ในสวนของ

ปจจัยท่ีสงใหเกิดหนี้คางชําระดานผลิตภัณฑอยูในเกณฑระดับมาก โดยสูงสุด การใชวงเงินเปนไปตาม

วัตถุประสงค ชองทางการรับชําระหนี้มีหลากหลาย และดานการบริการ อยูในเกณฑระดับมาก ซ่ึง

ผูใชบริการสินเชื่อธนาคารออมสินเขตสุราษฎรธานี 2 มีการเกิดหนี้คางชําระอยูในเกณฑระดับสูง ซ่ึง

มาจากท่ีลูกหนี้ประสบปญหาทางการเงินทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรงเวลา ไมมีการวางแผนทาง

การเงินท่ีดีพอทําใหมีความสามารถในการชําระหนี้ไมดี เงินเดือนไมเพียงพอตอภาระหนี้สินท่ีตองผอน

ชําระและมีประวัติชําระหนี้ลาชา 

 ปยะมาศ หนอนาค (2558) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดหนี้คางชําระ ของสินเชื่อ

สวัสดิการขาราชการตํารวจ ธนาคารออมสินเขตเชียงราย พบวาปจจัยดานคุณสมบัติท่ัวไปท่ีมี

ความสัมพันธกับการเกิดหนี้คางชําระ ไดแก อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา รายได และจํานวนบุตร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการกูยืมเงิน ดานผลิตภัณฑ ดานการบริการ มีความสัมพันธกับการเกิดหนี้คางชําระ 

ไดแก การท่ีไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันในการกูยืมเงิน ระยะเวลาในการอนุมัติ และการบริการ

ชําระหนี้โดยการหักเงินเดือน ทําใหการกูยืมเงินของขาราชการตํารวจเกิดข้ึนไดอยางงายดาย และดาน

พฤติกรรมมีความสัมพันธกับการเกิดหนี้คางชําระ ไดแก มีภาระคาใชจายมากกวารายได 

 กัญชริญา รังทะษี (2561) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอปริมานหนี้คางชําระสินเชื่อเคหะ ของ

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 3 พบวา มีปจจัยท้ัง 5 ตัว มีผลตอปริมาณหนี้คางของธนาคารออมสิน

เขตเชียงใหม 3 คือ ปริมาณสินเชื่อเคหะคงเหลือของธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม 3 (LOAN) อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายยอยชั้นดี (MRR) อัตราเงินเฟอ (INF) ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด

เชียงใหม (CPI) และอัตราการวางงานในภาคเหนือ (UEM) ซ่ึงอัตราการวางงานจะสงผลใหปริมาณหนี้

คางชําระของธนาคารเปนไปในทิศทางเดียวกันเพราะ ถาอัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนแสดงวาสภาะ
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เศรษฐกิจเริ่มตกต่ํา สงผลตอรายไดของลูกหนี้ ลูกหนี้ไมมีรายไดสงชําระหนี้ใหกับธนาคาร ทําให

ปริมาณหนี้คางชําระเพ่ิมข้ึนดวย 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษา วิเคราะหปญหา ผลกระทบ และปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการชําระหนี้บัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางปองกันและแกไขหนี้คางชําระ ติดตาม และควบคุมหนี้คางชําระบัตร

เครดิตธนาคารออมสิน ใหอยูในเกณฑท่ีธนาคารกําหนด 

 

วิธีการศึกษา  

ในการดําเนินการวิจัย เรื่องแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต กรณีศึกษา

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร กําหนดระเบียบวิธีวิจัย เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบไปดวยการวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกหัวหนา

หนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากกลุม

ตัวอยางลูกคาท่ีใชบริการสินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารออมสิน จํานวน 392 ราย ประกอบกับการทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของรายงานประจําปธนาคารออมสิน ขาวสารประชาสัมพันธ

ตาง ๆ ภายในและภายนอกของธนาคารออมสิน และขอมูลท่ีเปนหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต

ธนาคารออมสินจากฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล สวนปฏิบัติการพัฒนาหนี้ลูกคาบัตรเครดิต ธนาคาร

ออมสินวิเคราะหและนําเสนอ เปนลักษณะพรรณนาและบรรยายในแตละเรื่องตามวัตถุประสงคใน

การวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 19,788 ราย สวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจะใชสูตร

ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซ่ึงกําหนดความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง (e) = 0.05 

ตามสูตร ดังนี้ 
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 n  =   
N

1+Ne
2 

   

 โดยกําหนดให 

 n  = จํานวนกลุมตัวอยาง 

 N  = จํานวนประชากรท้ังหมด 

 e  = คาความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง (0.05) 

 เม่ือนํามาแทนคาจะได  

 จํานวนกลุมตัวอยาง =         
19,788

1+19,788(0.05)
2 

 

 จํานวนกลุมตัวอยาง =         392.07 

  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันท่ี 13 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จะกําหนดไมควรนอยกวา จํานวน 392 ราย โดยจะเลือกกลุม

ตัวอยางลูกหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เพราะจะไดทราบถึงสาเหตุหรือปญหาแหงการเกิดหนี้คางชําระบัตรเครดิตจากลูกคาท่ีใชบริการสินเชื่อ

บัตรเครดิตและมีหนี้คางชําระกับทางธนาคารโดยตรง โดยจะทําการสอบถามกลุมตัวอยางโดยวิธีการใช

แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บแบบการกระจายตัวตามวันท่ีสาขาเปดทําการ 5 วัน ผูศึกษาจึงเลือกทําการแจก

แบบสอบถามในวันจันทร – วันศุกร จํานวนวันละ 50 ชุด  

 

ตารางแสดงวัน เวลา และจํานวน การแจกแบบสอบถาม 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวนแบบสอบถาม 

วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 10.00 – 16.30 น. 50 

วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2562 10.00 – 16.30 น. 50 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 10.00 – 16.30 น. 50 

วันศุกรท่ี 16 สิงหาคม 2562 10.00 – 16.30 น. 50 

วันจันทรท่ี 19 สิงหาคม 2562 10.00 – 16.30 น. 50 

วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 10.00 – 16.30 น. 50 
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วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2562 10.00 – 16.30 น. 46 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม 2562 10.00 – 16.30 น. 46 

รวม 392 

  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

วิธีเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดจัดเก็บขอมูลท่ีใชในการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 วิธี โดยใช

วิธีเก็บขอมูลการตอบแบบสัมภาษณจากหัวหนาหนวยงานและพนักงานสวนปฏิบัติการพัฒนาหนี้ลูกคา

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน และการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางลูกคาท่ีใชบริการ

สินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 การสรางแบบสอบถามลูกคาท่ีใชบริการสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเปนคําถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการเงิน และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ไดแก 

คาใชจาย ภาระหนี้สินของผูกู รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน ดานพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ไดแก การชําระ

หนี้บัตรเครดิตในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา จํานวนบัตรเครดิตท่ีถืออยู ลักษณะการใชบัตรเครดิต วงเงินการ

ใชบัตรเครดิต การมีสภาพคลองทางการเงินหลังจากใชบัตรเครดิต 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยดานผูกู ปจจัยดานผูใหกู(ธนาคาร) และปจจัยดาน

สภาพแวดลอม 

 สวนท่ี 4 การสรางแบบสอบถามแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคาร

ออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามมาประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติ และการวิเคราะห

เชิงอนุมาน โดยการนําปจจัยตาง ๆ ทางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดานการเงิน ปจจัยท่ีกอใหเกิด

หนี้คางชําระสินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในดานการวิเคราะหความสามารถในการ

ชําระหนี้ของลูกหนี้ ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอการท่ีทําใหเกิดปญหาหนี้คางชําระ โดยใชวิธีการวิเคราะห

ถดถอยเชิงซอน (multiple regression analysis) ตลอดจนขอมูลและเอกสารอางอิงจากสื่อตางๆ เพ่ือ

นํามาใชในการสรุปผลการวิเคราะห ประกอบกับการวิเคราะหผังกางปลา 
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สมมุติฐานในการศึกษา 

ปจจัยตาง ๆ ทางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดานการเงิน ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อ

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ มีผลกระทบตอการท่ีทําใหเกิด

ปญหาหนี้คางชําระ 

     การศึกษาเรื่องแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 

ตัวแปรตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปจจัยสวนบุคค 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ                                       

4. อาชีพ 

5. ระดับการศึกษา 

6. รายไดของผูกู 

7. สมาชิกในครอบครัวท่ีอยูในความดูแล 

- ปจจัยทางการเงิน 

1. คาใชจายของผูกู 

2. ภาระหนี้สินของผูกู 

3. รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 

- พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต 

1. การชําระหนี้ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 

2. จํานวนบัตรเครดิตท่ีถืออยู 

3. วงเงินในการใชบัตรเครดิต 

4  ลักษณะการใชบัตรเครดิต 

 

 

 

แนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs)  

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ตัวแปรตาม 
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต กรณีศึกษาธนาคารออมสิน 

สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณเชิงลึกหัวหนาหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ พบวา ทามกลางการใชชีวิตในสังคมปจจุบันท่ีใหความสําคัญกับวัตถุนิยมเปนหลัก นอกจากนี้

การมีมาตรการจากผูผลิตและผูขายท่ีออกมากระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ สงผลใหผูคน

ในสังคมจับจายซ้ือของเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับปญหาคาครองชีพท่ีสูงข้ึนซ่ึงไมสอดคลองกับรายไดท่ี

ไดรับทําใหคนไทยเปนหนี้เพ่ิมข้ึน จากการกอหนี้สินโดยไมจําเปน แตขณะเดียวกันความสามารถในการ

ชําระหนี้ลดลงซ่ึง “ปญหาหนี้สิน” ถือเปนปญหาท่ีสําคัญของคนไทย การเจรจาประนอมยอมความท้ังท่ี

ยังสามารถเจรจากันได ท่ีมักเรียกกันวาการประนอมหนี้ ไดแก การยืดระยะเวลาการจายหนี้ออกไปดวย

การลดจํานวนเงินท่ีตองผอนชําระในแตละเดือนลง การขายทรัพยเพ่ือชําระหนี้บางสวน หรืออ่ืนๆ 

แลวแตกรณีไป เปนแนวทางท่ีธนาคารดําเนินการเพ่ือรักษาสภาพลูกหนี้ไว ประกอบกับการพิจารณา

แนวทางในการใหสินเชื่อสวนบุคคลเปนรายบุคคล  

ซ่ึงแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต จากกลุมตัวอยางลูกคาท่ีใชบริการ

สินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารออมสิน จํานวน 392 ราย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

52.6 และเพศชาย รอยละ 47.4กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป รอยละ 45.4 รองลงมาเปนอายุ

ไมเกิน 30 คิดเปนรอยละ 25.0 กลุมอายุ 51 – 60 ป รอยละ 16.6 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 41 – 50  ป 

รอยละ 8.2 และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุมากกวา 60 ป รอยละ 4.8 เปนอันดับสุดทาย กลุมตัวอยางท่ีมี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 66.3 รองลงมาเปนกลุมท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

รอยละ 12.0 การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 11.7 และมีการศึกษาในระดับปวส./อนุปริญญาตรี 

รอยละ 9.9 เปนอันดับสุดทาย กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 49.2 รองลงมามีสถานภาพ

สมรส รอยละ 45.9 สถานภาพแยกกันอยู รอยละ 1.9 สถานภาพหยาราง รอยละ 1.5 และสถานภาพ

หมาย รอยละ 1.5 เปนอันดับสุดทาย  

กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดเปนกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอย

ละ 44.6 รองลงมาเปนกลุมท่ีมีอาชีพพนักงานหรือลูกจางบริษัท รอยละ 41.6 กลุมท่ีมีอาชีพเจาของ

กิจการ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 7.1 และกลุมท่ีมีอาชีพอาชีพขาราขการเกษียณอายุ รอยละ 6.6 

เปนอันดับสุดทาย  

กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดเปนกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 

บาท  รอยละ 34.4 รองลงมาเปนกลุมท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท รอยละ 19.4 กลุมท่ีมี
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 – 45,000 บาท รอยละ 16.8 กลุมท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 

35,000 บาท รอยละ 13.8 กลุมท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 45,001 – 55,000 บาท รอยละ 8.7 กลุมท่ีมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 – 65,000 บาท รอยละ 5.4 และกลุมท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 

60,001 บาท รอยละ 1.5 เปนอันดับสุดทาย 

การวิเคราะหปจจัยทางการเงิน และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ของลูกคาธนาคารออมสิน 

สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดเปนกลุมตัวอยางท่ีมี

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท  รอยละ 51.7 รองลงมาเปนกลุมท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยตอ

เดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 24.5 กลุมท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 

14.8 กลุมท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 บาท รอยละ 5.4 และกลุมท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยตอ

เดือน 30,001 – 40,000 บาท รอยละ 3.6  เปนอันดับสุดทาย 

กลุมตัวอยางไดรับวงเงินกูท่ีไดรับอนุมัติจากธนาคาร 20,001 – 50,000 บาท  รอยละ 24.2 

รองลงมาเปนกลุมท่ีไดรับวงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติจากธนาคารไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 20.9 กลุมท่ี

ไดรับวงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติจากธนาคารมากกวา 300,000 รอยละ 20.2 กลุมท่ีไดรับวงเงินกูท่ีไดรับ

การอนุมัติจากธนาคาร 50,001 – 100,000 บาท รอยละ 15.8 กลุมท่ีไดรับวงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติจาก

ธนาคาร 100,001 – 150,000 บาท รอยละ 8.9 กลุมท่ีไดรับวงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติจากธนาคาร 

200,001 – 250,000  บาท รอยละ 5.1 กลุมท่ีไดรับวงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติจากธนาคาร 150,001 – 

200,000 บาท รอยละ 3.3 กลุมท่ีไดรับวงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติจากธนาคาร 250,001 – 300,000 บาท 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 เปนอันดับสุดทาย 

จํานวนหนี้คางชําระของกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดเปนกลุมตัวอยางท่ีมีหนี้คางชําระเฉลี่ย

ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 55.1 รองลงมาเปนกลุมท่ีมีหนี้คางชําระเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 

100,000 บาท รอยละ 15.6 กลุมท่ีมีหนี้คางชําระเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท รอยละ 14 

กลุมท่ีมีหนี้คางชําระเฉลี่ยตอเดือน 70,001 – 100,000 บาท รอยละ 6.9 กลุมท่ีมีมีหนี้คางชําระเฉลี่ยตอ

เดือน 30,001 – 50,000 บาท รอยละ 6.6 กลุมท่ีมีหนี้คางชําระเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 70,000 บาท 

รอยละ 1.8 เปนอันดับสุดทาย 

ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมาลูกคาชําระหนี้บัตรเครดิตเต็มจํานวนใน 3 เดือนท่ีผานมารอยละ 68.6 

และจํานวนบัตรเครดิตในครอบครองของลูกคา 1 ใบ รอยละ 31.1 รองลงมาเปนกลุมท่ีมีจํานวนบัตร

เครดิตในครอบครอง 2 ใบ รอยละ 29.6 กลุมท่ีมีจํานวนบัตรเครดิตในครอบครอง 3 ใบ รอยละ 21.9 

และกลุมท่ีมีจํานวนบัตรเครดิตในครอบครอง มากกวา 3 ใบ รอยละ 17.3 เปนอันดับสุดทาย 
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กลุมตัวอยางท่ีมีการใชบัตรเครดิตในกรณี ใชแทนเงินสดในการซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ มีรอย

ละ 44.6 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางท่ีมีมีการใชบัตรเครดิตในกรณี ใชผอนชําระสินคา รอยละ 22.8 กลุม

ตัวอยางท่ีมีมีการใชบัตรเครดิตในกรณี ใชเม่ือเงินสดหมด รอยละ 17.3 กลุมตัวอยางท่ีมีมีการใชบัตร

เครดิตในกรณี ถอนเงินสดจากตู ATM เพ่ือใชในยามฉุกเฉิน รอยละ 9.9 และกลุมตัวอยางท่ีมีมีการใช

บัตรเครดิตในกรณี ใชเปนสวนลดในการซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ รอยละ 5.4 เปนอันดับสุดทาย 

กลุมตัวอยางท่ีมีการใชจายวงเงินผานบัตรเครดิตโดยใช ข้ึนอยูกับความตองการในการซ้ือสินคา 

มีรอยละ 50.3 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางท่ีมีการใชจายวงเงินผานบัตรเครดิตโดยใช ใชจายโดยมี

ขีดจํากัด กับปริมาณเงินท่ีหาไดในแตละเดือน รอยละ 29.1 และกลุมตัวอยางท่ีมีการใชจายวงเงินผาน

บัตรเครดิตโดยใช เต็มวงเงินท่ีทางธนาคารกําหนด รอยละ 20.6 เปนอันดับสุดทาย 

กลุมตัวอยางท่ีมีการวางแผน โดยการกําหนดวงเงินท่ีจะใชจายผานบัตรเครดิตอยางชัดเจน มี

จํานวน รอยละ 77.8 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางท่ีไมเคยมีการวางแผนในการใชจายผานบัตรเครดิต รอย

ละ 22.2   

กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดเปนกลุมตัวอยางท่ีเม่ือหลังจากเปนสมาชิกบัตรเครดิต ทําให

การจับจายใชสอยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คงเดิม รอยละ 52.8 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางท่ีเม่ือหลังจาก

เปนสมาชิกบัตรเครดิต ทําใหการจับจายใชสอยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพ่ิมข้ึน รอยละ 40.3 และกลุม

ตัวอยางท่ีเม่ือหลังจากเปนสมาชิกบัตรเครดิต ทําใหการจับจายใชสอยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอยลง 

รอยละ 6.9 เปนอันดับสุดทาย 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ในดานผูกู ในระดับมาก ไดแก ภาระคาใชจายในครอบครัวสูงข้ึน รายไดลดลง และมี

ภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง ในระดับปานกลาง ไดแก วางงาน / ออกจากงาน หยารางกับคูสมรส เกิด

อุบัติเหตุกับบุคคลในครอบครัว ผูกูเสียชีวิต ใชเงินกูไมตรงกับวัตถุประสงคของการกู จํานวนเงินงวดสง

ชําระมีการปรับเพ่ิมสูงข้ึน และไมทราบวิธีการชําระคืนเงินกู และดานผูใหกู (ธนาคาร) ในระดับปานกลาง 

ไดแก ธนาคารไมไดชี้แจงรายละเอียดในการชําระคืนเงินกูการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกูทําใหเงินงวดปรับ

เพ่ิมข้ึนและผูกูตองรับภาระการผอนชําระหนี้เพ่ิมสูงข้ึนพนักงานไมอธิบายเง่ือนไขในสัญญาเงินกู และ

วงเงินอนุมัติไมเหมาะสมตอความตองการโดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง และปจจัยดาน

สภาพแวดลอท่ีมีผลตอ ในระดับมาก ไดแก สภาพเศรษฐกิจไมดี สินคาอุปโภค บริโภคราคาสูงข้ึน น้ํามัน

ราคาแพงข้ึน อัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงข้ึน และในระดับปานกลาง คือ เกิดภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง พายุ 

น้ําทวม โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยระดับมาก 



 

1163 
 

แนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.61, S.D. = 0.884) โดย

แนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก ไดแก การยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ และการลดอัตรา

ดอกเบี้ย ในระดับปานกลาง ไดแก การขยายเวลาชําระหนี้ การผอนผันลดจํานวนเงินในการผอนชําระตอ

เดือน การลดเงินตนหรือลดดอกเบี้ย การพักชําระหนี้ และการโอนทรัพยชําระหนี้ 

  ผล Multiple linear regression analysis ทดสอบอิทธิพลของปจจัยดานตาง ๆ ท่ีกอใหเกิด

หนี้คางชําระกับแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปร 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 
   

B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. 

Tole 

ranc

e 

VIF 

คาคงท่ี 0.275 0.120  2.302 0.022   

1. ปจจัยดานผูกู 0.279 0.083 0.272 3.346 0.001 0.120 8.352 

2. ปจจัยดานผูใหกู 

(ธนาคาร) 
0.525 0.105 0.493 5.022 0.000 0.082 12.202 

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม 0.210 0.059 0.224 3.534 0.000 0.197 5.073 

R = 0.830     

R Square = 0.689   

Adjusted R Square = 0.685 

Durbin-watson = 2.062 

F = 27.104 

Sig. = 0.000 

ตัวแปรตาม  คือ แนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

                     จังหวัดกรุงเทพมหานคร             

* P-value < 0.05 
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จากผลการทดสอบอิทธิพลของปจจัยดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระกับแนวทางการควบคุม

หนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผลการ

ทดสอบดังนี้ 

1. ผลการทดสอบอิทธิพลของปจจัยดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ ปจจัยดานผูกูกับแนว

ทางการควบคุมหนี้ค างชําระ (NPLs)  บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จั งหวัด

กรุงเทพมหานคร มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา ปจจัยดานผูกูมีอิทธิพลกับ

แนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

2. ผลการทดสอบอิทธิพลของปจจัยดานตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ ปจจัยดานผูใหกู 

(ธนาคาร) กับแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา ปจจัยดานผูใหกู 

(ธนาคาร) มีอิทธิพลกับแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3.  ผลการทดสอบอิทธิพลของปจจัยดานตางๆ ท่ีกอให เ กิดหนี้ค างชําระ ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม กับแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม มีอิทธิพลกับแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ถาเพ่ิมปจจัยดานผูกู 1 หนวย ในขณะท่ีปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี หนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานครจะเพ่ิมข้ึน เปน 0.272 หนวย และถาเพ่ิม

ปจจัยดานผูใหกู (ธนาคาร)  1 หนวย ในขณะท่ีปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี หนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานครจะเพ่ิมข้ึน เปน 0.493 หนวย และถาเพ่ิม

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 1 หนวย ในขณะท่ีปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี หนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคาร

ออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานครจะเพ่ิมข้ึน เปน 0.224 หนวย  

สรปุในภาพรวม พบวา ปจจัยดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระกับแนวทางการควบคุมหนี้คางชําระ 

(NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึง

ดานปจจัยดานผูใหกู (ธนาคาร) มีอิทธิพลตอการเกิดหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 
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สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รองลงมาคือ 

ปจจัยดานผูกู และปจจัยดานสภาพแวดลอม ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับศิว

รักษ พุทซาคํา (2561) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเกิดสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง ท่ีพบวาตัวแปรจํานวน 5 ปจจัย ไดแก 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และวงเงินกูท่ีไดรับ มีลักษณะสงผลตอสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิด

รายได (NPLs) 

การวิเคราะหแผนภูมิกางปลา พบวา ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต ของลูกคา

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ท่ีตองเรงดําเนินการแกไข และเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ี

องคกรตองตระหนักถึง คือ การตรวจสอบประวัติการชําระหนี้ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทาง

การเงิน และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตลอดจนความเสี่ยงในกลุมอาชีพและคุณสมบัติเฉพาะดานตางๆ 

ของผู กู  การประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกู และพิจารณาความเปนไปไดทางธุรกิจ 

ความสามารถของผูกู ประกอบกับธนาคารควรมีการจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมในการอบรมพนักงานเจาหนาท่ี

วิเคราะหสินเชื่อในเรื่องของ ความรูดานสินเชื่อบัตรเครดิต เพ่ือใหพนักงานมีความรูดานสินเชื่ออยางมือ

อาชีพสามารถแจงเง่ือนไขตางๆ แนะนํา ใหความรู ใหกับลูกคาไดทราบอยางละเอียด ทําใหลูกคาเกิด

ความเขาใจเง่ือนไขตางๆ ไดเปนอยางดี และควรสรางทัศนคติในดานการบริการลูกคาควบคูไปดวย และ

การมีระบบการติดตามและทวงถามหนี้อยางรัดกุม ใหมีการติดตามทวงถามตั้งแตระยะแรกๆ เพ่ือเปน

การกระตุนใหลูกคาตระหนักถึงภาระหนี้สินในอนาคต และมีการติดตามพฤติกรรมความเปนอยูของลูกคา

อยางละเอียด เพ่ือใหทราบถึงสถานการณของลูกคาท่ีมีแนวโนมจะเกิดปญหาหนี้คางชําระได ซ่ึงถาหาก

วาธนาคารไดรับทราบขอมูลของลูกคาอยางรวดเร็วและทันถวงที  ธนาคารก็จะสามารถแกไขปญหาได

อยางทันถวงที เพ่ือเปนการลดหนี้คางชําระลงได 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

แนวทางเลือกการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตของลูกคาธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ธนาคารจะตองมีกระบวนการติดตามทวงถามหนี้อยางรัดกุม ตองมีการดําเนินการกับกลุมลูกหนี้ท่ี

เปนหนี้คางชําระตั้งแตระยะแรกๆ เพ่ือเปนการกระตุนใหลูกหนี้ไดมีการตระหนักถึงภาระหนี้สินในสวนนี้ 

มีการติดตามพฤติกรรมของลูกหนี้อยางละเอียด เพ่ือเปนใหทางธนาคารไดทราบถึงปญหาของลูกหนี้ท่ีมี
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แนวโนมจะกอใหเกิดหนี้คางชําระข้ึนได การจัดใหมีพนักงานในกลุมนี้อยางเพียงพอ และทันถวงที เพ่ือ

ปองกนไมใหเกิดหนี้คางชําระข้ึนในอนาคต  

ขอดี เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการเกิดหนี้คางชําระตั้งแตระยะแรกๆ ทําใหลูกหนี้มีความ

ตระหนักถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนหากมีประวัติหนี้คางชําระกับทางธนาคาร ทําใหลูกหนี้มีความกระตือรือรน 

เห็นถึงความสําคัญในการชําระหนี้คืนใหกับธนาคารมากยิ่งข้ึน 

ขอเสีย ความยุงยากในการปฏิบัติงาน และใชระยะเวลานานในการสรางความรูความเขาใจกับลูกหนี้ 

2.  ปจจัยทางการเงินและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดานความรูเก่ียวกับสินเชื่อบัตรเครดิต และการบริการดานตาง ๆ ของธนาคารทุก 6 เดือน และอบรม

พนักงานในเรื่องการใหคําแนะนําและการใหบริการดานสินเชื่อ และการใหความรูดานสินเชื่อแกลูกคา 

ขอดี พัฒนาดานความรูความสามารถใหทันกับเทคโนโลยีสมัยใหมและเพ่ือใหพนักงานสามารถให

ขอมูลกับลูกคาไดอยางถูกตอง 

3.  ปจจัยดานผูกู โดยเพ่ิมชองดวนใหกับลูกคาท่ีทํารายการชําระหนี้ สินเชื่อตางๆ เพ่ือความสะดวก

รวดเร็ว จัดพนักงานตอนรับไวคอยใหบริการดานการแนะนําการทําธุรกรรมเบื้องตน และการจัดทําขอมูล 

ความรูในเรื่องเง่ือนไขของสินเชื่อบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม ความรูเก่ียวกับการจาย

ชําระหนี้ใหแกลูกคาสวนใหญ โดยการใชชองทางการสื่อสารท่ีเขาถึงไดงาย ไดแก อินเตอรเน็ต การ

ติดตามจุดประชาสัมพันธตางๆ การใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย ทําใหลูกคามีความรูและเขาใจมากยิ่งข้ึน 

ขอเสีย สรางความสะดวกในการติดตอเขาใชบริการ รวมท้ังสรางความประทับใจในการใหบริการแก

ลูกคาและทําใหลูกคาไดเขาถึงขอมูลไดมีความรูทางดานสินเชื่อมากยิ่งข้ึน 

4.  ปจจัยดานผูใหกู (ธนาคาร) โดยการจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมการอบรมพนักงานในเรื่องของการ

พิจารณาสินเชื่ออยางมืออาชีพ และการพัฒนาพนักงานติดตาม ทวงถามหนี้ ใหมีทักษะการติดตามทวง

ถามหนี้ใหมีทักษะการเจรจาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ขอดี พนักงานไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการพิจารณาสินเชื่อ และไดรับความรูในเรื่อง

ของการพิจารณาสินเชื่อ การติดตามทวงถามหนี้ เทคนิคการเจรจาติดตามหนี้ตางๆ เพ่ือใหการพิจารณ

สินเชื่อแกลูกคาไดเปนมืออาชีพ และมีทักษะการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนมืออาชีพ 

ขอเสีย พนักงานอาจเกิดความเบื่อหนายจากการฝกอบรมซํ้าๆ 

5.  ปจจัยดานสภาพแวดลอม โดยประชุมหารือรวมกันระหวางเจาหนาท่ีฝายตางๆ ในการออก

มาตรการรองรับหากเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ ทําใหลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได เพ่ือเปนมาตรการรองรับ
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ความเดือดรอนใหกับลูกหนี้สวนนี้ และเพ่ือเปนแนวทางปกกันไมใหลูกหนี้ท่ีประสบภัย กลายเปนหนี้สูญ

ไปเนื่องจากไมมีความสามารถในการชําระหนี้ ซ่ึงจะเกิดผลกระทบกับทางธนาคารตอไป 

ขอดี สรางความรูความเขาใจในการออกมาตรการรองรับเม่ือเกิดสภาวะการณท่ีไมคาดคิด เพ่ือ

เตรียมความพรอมในการรับมือเม่ือเกิดเหตุการณอยางทันถวงที และอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา 

ขอเสีย พนักงานเสียเวลา 

ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการควบคุมหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิต ของลูกคาดังนี้ 

1. ธนาคารควรมีแนวนโยบาย และระเบียบการอนุมัติสินเชื่อท่ีรัดกุมมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการควบคุม

และดูและผูท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานในดานเก่ียวกับการวิเคราะหสินเชื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง

ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ใหปฏิบัติไดไปตามแนวนโยบายท่ีทางธนาคารกําหนด 

2. ธนาคารควรจัดใหมีการอบรมใหพนักงานใหมีความรู ความเขาใจ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถใหแกพนักงาน ทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ธนาคารจะตองมีกระบวนการติดตามทวงถามหนี้อยางรัดกุม 

4. ควรมีการศึกษาหนี้คางชําระในสาขาตาง ๆ ของธนาคาร รวมดวย และจะตองมีการเพ่ิมปจจัยท่ี

อาจจะกอใหเกิดหนี้คางชําระของลูกหนี้ใหมีปจจัยท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือจะทําใหมีการสํารวจ

ขอมูลและทราบถึงปจจัยท่ีจะทําใหเกิดหนี้คางชําระไดอยางถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึน 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators)  

1. จํานวนหนี้คางชําระ (NPLs) บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ลดนอยลง  

2. จํานวนลูกหนี้ท่ีมีการติดตาม ทวงถามหนี ้จากทางธนาคารใหลูกหนี้กลับมาชําระหนี้มีปริมาณเพ่ิม

มากข้ึน 

3. จํานวนลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตมีปริมาณลดนอยลง 

4. ผลกําไรของทางธนาคารเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องมาจากลูกหนี้ของทางธนาคารมีประสิทธิภาพมากข้ึนจาก

มาตรการการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
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แนวทางการแกปญหาการเลื่อนช้ันของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ที่ไมกอใหเกดิรายได (NPL)  

The solution guidelines on debtors’ debt classification as  

Non-performing loan (NPL) 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการแกปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได (NPL) มีวัตถุประสงคเพ่ือสาเหตุและแนวทางการแกปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ี

ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ทําการวิจัยเชิงคุณภาพกับผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสินศูนยควบคุมและ

บริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2  จํานวน 4 คน และลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) จํานวน  10 ราย ผล

การศึกษา พบวา สาเหตุของลูกหนี้ท่ีไดเลื่อนชั้นจากลูกหนี้คางชําระเปนลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

เพราะลูกหนี้ไมมาเขารับสภาพหนี้ดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงลูกหนี้ท่ีไมยอมเขารับการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ อาจเพราะตั้งใจไมจายหนี้ เพ่ือจะเขารับการไกลเกลี่ยหนี้ท่ีศาลกับลูกหนี้ท่ีไมไดรับเอกสารท่ี

ติดตอใหเขามารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมถึงปญหาสวนตัวของลูกหนี้ แนวทางในการแกปญหา คือ 

(1) การสรางมาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี้ เชน การขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้  การลด

จํานวนเงินผอน การลดอัตราดอกเบี้ย การลดเงินตน และการพักชําระดอกเบี้ย (2) การปรับปรุงข้ันตอนการ

ทํางานและระบบติดตามการทวงหนี้ และ (3) การบริหารจัดการความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ   

 

คําสําคัญ: ปญหาการเลื่อนชั้น/ลูกหนี้คางชําระ/หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

 

Abstract 

 This study goal is to explore causes and solutions of debt classification as Non-

performing loan (NPL). The data was collected from four persons of GSB’s board of 

directors and employees and ten debtors who have not made the scheduled payment 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: n_godzilla@hotmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: anuchat_cha@utcc.ac.th 
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for a specified period which classified it as an NPL. The study’s results stated that causes 

of NPL were the debtors has made zero payments and not engaging in debt restructuring 

– where the last resort is debt mediation in court, and the debtors who have not receiving 

the debt restructure documents, also personal problem of debtors themselves. In 

conclusion, the solutions are provided; 1) creates debtors’ motivation to repayment such 

as expanding installments period, principal and interest rate reduction; 2) improves 

business and debt collection process; and 3) credit risk management on loans.    

 

Keywords: Debtors’ debt / Classification / Non-performing loan (NPL) 

 

บทนํา 

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได หรือ Non-Performing Loan เรียกงายๆ วา NPLs คือ สินเชื่อท่ีไม

กอใหเกิดรายไดหรือท่ีเรียกกันวาหนี้เสีย โดยเกิดจากการท่ีลูกหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืน

ใหสถาบันการเงินเปนระยะเวลาติดตอกัน 12 เดือน สถาบันการเงินนั้นจะมองวาเปนหนี้เสียทันที โดย

หากตัวบุคคลถูกตีวาติด NPLs จะสงผลตอความนาเชื่อถือทางการเงิน ซ่ึงจากปริมาณการใหสินเชื่อของ

ธนาคารออมสินท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนทุกป สงผลใหโอกาสท่ีจะเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เพ่ิม

สูงข้ึนเชนกัน การปลอยสินเชื่อท่ีดอยคุณภาพในปริมาณมาก นอกจากจะสงผลกระทบทําใหเกิดปญหา

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) แลว ธนาคารยังตองกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญหรือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เพ่ิมข้ึน ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนั้น หากธนาคารมีการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญเปน

จํานวนมาก ก็จะสงผลกระทบตอผลกําไรของธนาคาร จนผลการดําเนินงานของธนาคารขาดทุน ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการแกปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPL)  เพ่ือปองกันไมใหลูกหนี้ท่ีคางชําระ กลายเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได รวมถึงการมีแนวทางในการ

พิจารณาการปลอยสินเชื่อ เพ่ือปองกันการเกิดหนี้คางชําระของลูกหนี้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) 

1. เพ่ือมีแนวทางใหธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 แกปญหาการ

เลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL)   
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 2. เพ่ือมีแนวทางในการพิจารณาการปลอยสินเชื่อสินเชื่อแกไขปญหาหนี้นอกระบบในการ

ปองกันการเกิดหนี้คางชําระของลูกหนี้ในอนาคต 

  3. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได (NPL)  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan: NPLs) 

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได หรือ (Non-Performing Loan: NPL) หมายถึง เงินใหกูยืมและ

ลูกหนี้ท่ีคางชําระเงินตนและหรือดอกเบี้ยนับจากวันท่ีครบกําหนดชําระเงินตามงวดท่ีกําหนดในสัญญา 

สําหรับเงินใหกูยืมและไดทวงถามหรือเรียกใหชําระหนี้แลวเปนระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน โดยพิจารณา

การคางชําระเปนรายสัญญา (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2542) 

การจัดช้ันลูกหนี้ 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการระงับการรับรูดอกเบี้ยคางรับ

เปนรายได การจัดชั้นลูกหนี้ การกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดชั้น และมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหเขา

สูมาตรฐานสากลภายในป พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับท่ี 3 

โดยในหลักเกณฑใหมกําหนดใหแบงการจัดชั้นลูกหนี้ออกเปน 5 ระดับ ตามคุณภาพหนี้ ซ่ึงเรียกวาการ

จัด Classified ของลูกหนี้ประกอบดวย ลูกหนี้ปกติ ลูกหนี้กลาวถึงเปนพิเศษ ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวา

มาตรฐาน ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย และลูกหนี้จัดชั้นสูญ ซ่ึงมีนิยามและหลักเกณฑการกันสํารองดังนี้ (ธนาคาร

แหงประเทศไทย, 2542) 

Classified 1 คือลูกหนี้ปกติท่ีไมผิดนัดชําระหนี้และไมมีสัญญาณใดๆ แสดงวาจะมีการผิด

นัดชําระหนี้อันจะเปนเหตุใหสถาบันการเงินไดรับความเสียหาย ไดแกลูกหนี้ท่ีคางชําระดอกเบี้ยหรือตน

เงินไมเกิน 1 เดือน นับแตวันท่ีครบกําหนดชําระ ใหสถาบันการเงินกันเงินสํารองโดยแสดงเปนรายการ

หักจากรายการสินทรัพย (Contra-asset Account) ในงบดุล และเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ใน

อัตรารอยละ 1 ของลูกหนี้ปกติ 

Classified 2 คือลูกหนี้ ท่ีกลาวถึงเปนพิเศษ เปนลูกหนี้ ท่ีไมมีสัญญาณวาจะเกิดความ

เสียหายแตมีฐานะหรือผลการดําเนินงานออนลง ซ่ึงหากไมไดรับการแกไขในเวลาอันควรจะทําให

ความสามารถในการชําระหนี้ออนลงไปอีกจนไมสามารถชําระดอกเบี้ย หรือตนเงินไดตามกําหนด ไดแก 

ลูกหนี้ท่ีคางชําระ ดอกเบี้ยหรือตนเงินเกินกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน นับแตวันครบกําหนดชําระ ให
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สถาบันการเงินกันเงินสํารองโดยแสดงเปนรายการหักจากรายการสินทรัพย (Contra-asset Account) 

ในงบดุล และเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ในอัตรารอยละ 2 ของลูกหนี้ท่ีกลาวถึงเปนพิเศษ 

Classified 3 คือลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน เปนลูกหนี้ท่ีมีโอกาสท่ีจะ กอใหเกิดความ

เสียหายหากปจจัยจุดออนไมมีการแกไข หรือแหลงท่ีมาหลักของการชําระหนี้อาจไมเพียงพอ อัน

เนื่องมาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้มีความไมแนนอน สถาบันการเงินจําเปนตองใช

แหลงท่ีมาอ่ืน หรือใชหลักประกันในการชําระหนี้ ไดแก ลูกหนี้ท่ีคางชําระดอกเบี้ยหรือตนเงินเกินกวา 3 

เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นับแตวันท่ีครบกําหนดชําระ ใหสถาบันการเงินกันเงินสํารองโดยแสดงเปน

รายการหักจาก รายการสินทรัพย (Contra-asset Account) ในงบดุล และเปนคาใชจายในงบกําไร

ขาดทุน ในอัตรารอยละ 20 ของลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 

Classified 4 คือลูกหนี้จัดชั้นสงสัย เปนลูกหนี้ท่ีมีคุณภาพดอยกวาลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวา

มาตรฐาน หรือคาดวาจะไมสามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระคืนไดครบถวน ไดแก ลูกหนี้ท่ีคางชําระดอกเบี้ย

หรือตนเงินเกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันครบกําหนดชําระ ใหสถาบันการเงินกันเงิน

สํารองโดยแสดงเปนรายการหักจากรายการสินทรัพย (Contra-asset Account) ในงบดุล และเปน 

คาใชจายในงบกําไรขาดทุน ในอัตรารอยละ 50 ของลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 

Classified 5 คือ ลูกหนี้จัดชั้นสูญ (ดําเนินคดี) เปนลูกหนี้ท่ีไมมีความสามารถในการชําระ

หนี้ไดโดยสิ้นเชิง หรือลูกหนี้ท่ีคางชําระดอกเบี้ยหรือตนเงินเกินกวา 12 เดือน นับแตวันครบกําหนดชําระ 

ใหสถาบันการเงินกันเงินสํารองโดยแสดงเปนรายการหักจากรายการสินทรัพย (Contra-asset 

Account) ในงบดุล และเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ในอัตรารอยละ 100 ของลูกหนี้จัดชั้นสูญ หรือ

ตัดออกจากบัญชี 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชลธิชา สุวรรณพิทักษ (2560) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุง

โครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคล กรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน หนวยบริหาร

คุณภาพสินทรัพย พัทยากลาง ผลการศึกษาเชิงพรรณนาพบวา ตัวแปรดานสถานภาพสมรส  ตัวแปรดาน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตัวแปรจํานวนเงินผอนชําระตอเดือน ตัวแปรดานประเภทหลักประกัน ปจจัยดาน

ความสามารถในการชําระหนี้ และปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญ และสามารถ

อธิบายการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคล บริษัท ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพยพัทยากลางได ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 
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ทับทิม แกววันนา (2560) แนวทางในการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา ปจจัยภายนอกสงผลกระทบท้ังดาน

บวกและลบตอการแกไขปญหาการลดหนี้ NPL ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการแกไขปญหาการ

ลดหนี้คือ เทคโนโลยี ซ่ึงเปนเครื่องมือในการติดตาม ทวงถามหนี้ และการชําระหนี้ สาเหตุสําคัญท่ีทําให

เกิดหนี้ NPL คือ ลูกหนี้ท่ีมีภาระคาใชจายในครอบครัวสูง และนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค การขยาย

ระยะเวลาชําระหนี้เปนทางออกของปญหาท่ีลูกหนี้เคยปฏิบัติ 

วรรณา เมษะมาน (2557) ทําการศึกษาเรื่อง “การติดตามหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารออมสินภาค 7” ความคิดเห็นของพนักงานติดตามหนี้ตอปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดหนี้ คางชําระใน

ดานลูกหนี้คือ ลูกหนี้มีหนี้สินหลายทาง กิจการของลูกหนี้ขาดทุน และลูกหนี้มีภาระใชจายในครอบครัว

สูง สําหรับปจจัยดานธนาคารคือการดําเนินการติดตามหนี้ของธนาคารไมตอเนื่องและพนักงานไมได 

ควบคุมการติดตามหนี้อยางทันทวงทีและสุดทายปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายนอกคือการท่ีสภาวะ 

เศรษฐกิจชะลอตัว ในสวนของวิธีการติดตามหนี้พนักงานติดตามหนี้ทุกรายใชวิธีโทรศัพท รองลงมาคือ 

การติดตามหนี้โดยออกไปพบลูกหนี้ ความถ่ีในการติดตามหนี้ประมาณ 1–3 ครั้งตอเดือน สวนวิธีการ

แกไขปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีพนักงานติดตามหนี้นิยมเลือกใชคือ การขยายระยะเวลาชําระหนี้  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 

  การกําหนดผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยผูวิจัยเลือกใหหลักการกําหนดโดยไมอาศัยความ

นาจะเปน (Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ (Section manger) ท้ังนี้

กําหนดคุณลักษณะของผูใหขอมูลสําคัญท่ีตองศึกษา คือ 

  1. ผูบริหารของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 จํานวน 2 ราย  

  2. เจาหนาท่ีดูแลเก่ียวกับลูกหนี้คางชําระของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ 

เขตเชียงใหม 2 จํานวน 2 ราย 

  3. ลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขต

เชียงใหม 2 จํานวน  10 ราย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ดําเนินการโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบงโครงคําถาม

ออกเปน 3 สวน ไดแก 
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  1. คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และ

ตําแหนง 

  2. คําถามเก่ียวกับสาเหตุของปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได (NPL) 

  3. คําถามเก่ียวกับแนวทางการแกปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPL) ไดแก การสรางมาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี้  การปรับปรุงข้ันตอนการ

ทํางานและระบบติดตามการทวงหนี้ และการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ   

คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายไดตอเดือน 

  4. คําถามเก่ียวกับสาเหตุของปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPL) ของศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน เขต 9  ประกอบดวย  

ดานอุปนิสัยของลูกคา  ดานความสามารถในการชําระหนี้  ดานวัตถุประสงคของการกู 

  5. คําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะการแกปญหาลูกหนี้คางชําระ ไดแก 1. การสราง

มาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี้  2. การปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและระบบติดตามการทวงหนี้ 

และ 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

      การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการเรียบเรียงขอมูลท่ีบันทึกจากการสัมภาษณดวยวิธีการ

ถอดเทปรายละเอียดและสรุปความในแตละประเด็นของคําถามในเครื่องมือ ชุดนําขอมูลท่ีไดนํามา

จําแนกและจัดหมวดหมูออกเปนระบบ (Typology and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสวนประกอบ (Componential Analysis) และเนื้อหา (Content 

Analysis) และนําขอมูลมาวิเคราะหสาเหตุและผล (Causeand Effect Analysis) และนําเสนอผลการ

วิ เคราะหขอมูลในรูปแบบการพรรณนา แลวไดนํามาตรวจสอบความนาเชื่ อ ถือของขอมูล

(Trustworthiness) ดังนี้ 

1. ผูสัมภาษณสรางความสัมพันธอันดีตอผูใหสัมภาษณเพ่ือใหเกิดความไววางใจในตัว

ผูทําการวิจัยซ่ึงจะมีผลตอความถูกตองและเปนจริงของขอมูล 

2. การยืนยันความถูกตองของขอมูล (Member Checking) โดยการนําขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณท่ีไดจดบันทึกอยางละเอียดและอธิบายอยางชัดเจนนํากลับไปผูใหสัมภาษณยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลวาขอมูลเปนจริงตรงกับความรูสึกของผูใหสัมภาษณหรือไม 
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3.  ตรวจสอบความไววางใจไดของขอมูล (Dependability) โดยการนําขอมูลไป

ตรวจสอบกับอาจารยท่ีปรึกษางานนิพนธเพ่ือยืนยันความถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 

4. ความสามารถในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช (Transferability) โดยการเขียน

ระเบียบวิธีการวิจัยการวิเคราะหขอมูลและบริบทท่ีตองการศึกษาอยางชัด เพ่ือเปนการเพ่ิมความ

นาเชื่อถือของการวิจัยในการท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชในบริบทท่ีใกลเคียงกัน 

5. การยืนยันผลการวิจยั (Conformability) โดยการท่ีผูทําการวิจัยจะเก็บเอกสารตาง ๆ

ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยไวเปนอยางดีพรอมสําหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพ่ือยืนยันวาขอมูลท่ีไดไม

มีความลําเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูวิจัย 

การวิเคราะห (Data Analysis) 

     วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผานสถิติเชิงพรรณา 

 

ผลการศึกษา 

สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการเล่ือนช้ันของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPL) 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 14 ราย สามารถสรุปประเด็นสําคัญ ตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการสัมภาษณสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการเลื่อนชั้นของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPL)ของกลุมตัวอยาง 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการเล่ือนช้ันของลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPL) 
จํานวน 

1. ลูกหนี้ปฏิเสธการเขามารับปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารออมสิน 14 

2. ลูกหนี้ตั้งใจไมชําระหนี้ เพ่ือรอรับการไกลเกลี่ยในชั้นศาล 11 

3. ลูกหนี้เขาใจเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้ผิด 8 

4. ลูกหนี้ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ เชน รายไดลดลง ไมมีเงินพรอมชําระ

หนี้ 

14 
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5. ลูกหนี้ตกงาน 9 

6. ลูกหนี้มีปญหาดานสุขภาพ 5 

7. จํานวนพนักงานธนาคารออมสินในการติดตามลูกหนี้มีจํากัด 11 

 

 สรุปไดวา กลุมผูใหขอมูลหลักกลุมท่ี 1 คิดวา สาเหตุของลูกหนี้ท่ีไดเลื่อนชั้นจากลูกหนี้คาง

ชําระเปนลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) เพราะลูกหนี้ไมมาเขารับสภาพหนี้ดวยการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ ซ่ึงลูกหนี้ท่ีไมยอมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ อาจเพราะตั้งใจไมจายหนี้ เพ่ือจะเขารับการไกล

เกลี่ยหนี้ท่ีศาล กับลูกหนี้ท่ีไมไดรับเอกสารท่ีติดตอใหเขามารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ นอกจากนี้อาจ

เกิดจากตัวลูกหนี้เองท่ีมีความตั้งใจไมชําระหนี้ และมีปญหาสวนตัว เชน ขาดรายได ตกงาน หรือเจ็บปวย 

สอดคลองกับการใหขอมูลของกลุมผูใหขอมูลหลักกลุมท่ี 2 ท่ีไมจายหนี้คางชําระ เพราะรายไดท่ีลดลง 

จากปญหาการขาดทุนของธุรกิจ การตกงาน การมีปญหาในดานสุขภาพ การมีหนี้สินหลายทาง 

ผลการวิเคราะหแนวทางเลือกในการแกไขปญหา 

1. การสรางมาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี้ 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 14 ราย สามารถสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการสัมภาษณการสรางมาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี้ 

การสรางมาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี ้ จํานวน 

1. สํารวจความตองการของลูกหนี้ถึงมาตรการท่ีตองการ และเหมาะสม 4 

2. การลด/พัก/งดเวนการชําระดอกเบี้ย  14 

3. การลดเงินตน 14 

4. ขยายเวลาชําระหนี้ 14 

5. ยกเลิกคาปรับ 14 

 



 

1177 

 

จากการวิเคราะหขอมูลผลการสัมภาษณ พบวา ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ 

เขตเชียงใหม 2 ควรมีการสรางมาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี้ ดังนี้ 1) จัดทําโครงการท่ีเนน

ชวยเหลือลุกหนี้ในดานการขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้ จากเดิมใหระยะเวลา 5 ป ปรับเพ่ิมเปน 10 

– 20 ป ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แตละราย 2) การผอนผันลดเงินงวดในการผอนชําระเทากับ

ดอกเบี้ยรายเดือน ซ่ึงการปรับลดคางวดในการผอนชําระใหลดลงเหลือเทากับดอกเบี้ยรายเดือนเปน

ระยะเวลา 1 ป ไมตองชําระดอกเบี้ย และไมลดเงินตน  การลดอัตราดอกเบี้ย โดยจะลดอัตราดอกเบี้ยใน

สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนวิธีผอนปรนใหแกลูกหนี้ โดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงจากในสัญญาเงิน

ใหกูยืมฉบับเดิม 3) การลดอัตราดอกเบี้ย ในสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยลง

จากในสัญญาใหกูยืมเงินฉบับเดิม ซ่ึงการลดอัตราดอกเบี้ยเปนการลดคางวดในการผอนชําระและจูงใจให

ลูกหนี้เขามาชําระหนี้และปฏิบัติตามเง่ือนไข 4) การลดเงินตน การยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ 

เปนการยกหนี้บางสวนใหกับลูกหนี้ ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจใหลูกคาเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 5) 

การพักชําระดอกเบี้ย ลูกหนี้ท่ียินยอมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือ จะไดรับสิทธิการพักชําระ

ดอกเบี้ย อยางนอย 1 – 2 ป และคางวดท่ีชําระจะเปนการชําระเงินตนท้ังหมด จะสามารถกระตุนให

ลูกคาเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได 

แตอยางไรก็ตามในการเลือกใชมาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี้จะตองทําควบคูกับการ

พิจารณาคุณลักษณะของลูกหนี้แตละรายตลอดจนความตั้งใจจริงและความนาเชื่อถือท่ีจะชําระหนี้คืน 

รวมไปถึงความสามารถในการชําระหนี้ นอกจากการพิจารณาคุณลักษณะของลูกหนี้แลว การพิจารณา

หลักประกันถือเปนสวนสําคัญท่ีขาดไมไดในการพิจารณาลูกหนี้สอดคลองกับงานวิจัยของทับทิม แกววัน

นา (2560) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการแกไขปญหาการลดหนี้คือ 

เทคโนโลยี ซ่ึงเปนเครื่องมือในการติดตาม ทวงถามหนี้ และการชําระหนี้ สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดหนี้ 

NPLคือ ลูกหนี้ท่ีมีภาระคาใชจายในครอบครัวสงู และนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค การขยายระยะเวลา

ชําระหนี้เปนทางออกของปญหาท่ีลูกหนี้เคยปฏิบัติ และสอดคลองกับงานวิจัยของอุษา อมรรัชยาวิจารณ 

(2559) ผลการศึกษาสาเหตุท่ีผิดนัด คือ เหนียวหนี้ เกิดจากความจําเปนในครอบครัว สวนเพ่ือน และ

ญาติพ่ีนองจะเปนบุคคลใหความชวยเหลือในการชําระหนี้นอกระบบ สวนดานแนวทางการแกไขปญหา

ของภาครัฐบาล มีความคิดเห็นระดับมาก ในโครงการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

มากกวาสินเชื่อ Nano-Finance นอกจากนี้ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลตอการเกิดหนี้นอกระบบแตกตางกัน และพฤติกรรมการ
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กูยืมเงินมีความสัมพันธกับรายได คาใชจายดานแรงจูงใจและสิ่งกระตุน ดานสังคม และดานการ

ประชาสัมพันธของแหลงเงินกู 

  ขอดี ลูกหนี้ตัดสินใจเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้และเกิดความตองการชําระหนี้ 

  ขอเสีย  ธนาคารออมสินมีรายไดจากการจัดเก็บดอกเบี้ยและคาปรับลดลง 

2. การปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและระบบติดตามการทวงหนี้ 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 14 ราย สามารถสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการสัมภาษณการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและระบบติดตามการทวงหนี้ 

การปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและระบบติดตามการทวงหนี้ จํานวน 

1. เพ่ิมจํานวนพนักงานในการติดตามทวงหนี้ 8 

2. สวนกลางควรมีระบบการติดตามท่ีชวยเหลือในกรณีลูกหนี้ท่ีมียอดหนี้เกิน 

10 ลาน ซ่ึงถือเปนลูกหนี้รายใหญใหญ 

2 

3. ควรมีระบบท่ีจะรักษาความปลอดภัยใหกับพนักงานในการติดตามทวงหนี้ 14 

4. ปรับปรุงขอมูลลูกหนี้ทุกป ท้ัง เบอรโทรศัพท ท่ีอยู สถานท่ีทํางาน 14 

 

จากผลการสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการแกปญหาการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน

และระบบติดตามการทวงหนี้ สิ่งแรกท่ีธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 ควร

พัฒนาและปรับปรุง คือ การแกปญหาเก่ียวกับจํานวนพนักงานท่ีไมเพียงพอ และทํางานหลายหนาท่ี ท้ัง

ยังขาดประสบการณในการติดตาม ทวงถามหนี้ และการใชงานระบบชําระหนี้ ทําใหลูกหนี้บางกลุม

เปลี่ยนสถานะจากลูกหนี้คางชําระเลื่อนเปนลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได  ในสวนการติดตามและทวงถาม

ลาชา เนื่องจากมีพนักงานนอยดูบัญชีลูกหนี้ไดไมครบ ดังนั้น ควรมีแบงหนาท่ีพนักงานใหชัดเจน และมี

พนักงานติดตามทวงถามหนี้ ในแตละสาขา ใหพนักงานเขาฝกอบรม ท้ังการเจรจากับลูกหนี้ การใช

ระบบงาน และการใหความรูเก่ียวการบริหาร/จัดการ โดยธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ 

เขตเชียงใหม 2 ตองจัดอบรม/สัมมนาเฉพาะหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการทํางาน รวมกับ

การจัดทีมออกเดินตลาดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) เปนการออกไปพบลูกหนี้ถึงบานหรือสถานท่ี

ทํางาน เพ่ือใหความรูดานการบริหาร ดานการจัดการ และความรูในการชําระหนี้เพ่ือไมใหเกิดเปนหนี้
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เสีย หรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคาร โดยศูนยบริหารหนี้ จะทําไดตองไดรับการสนับสนุน

จากศูนยบริหารหนี้ เพ่ือความสะดวกของพนักงานในการออกติดตามหนี้ท่ีเกิดข้ัน  

นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงและสํารวจขอมูลสถานท่ีทํางาน สถานท่ีพักอาศัย เบอร

โทรศัพทลูกหนี้ทุกปเพ่ือธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 มีขอมูลท่ีใชในการ

ติดตามทวงหนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา เมษะมาน (2557) ทําการศึกษาเรื่อง “การติดตามหนี้ท่ี

ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารออมสินภาค 7” ความคิดเห็นของพนักงานติดตามหนี้ตอปจจัยสําคัญท่ีทํา

ใหเกิดหนี้ คางชําระในดานลูกหนี้คือ ลูกหนี้มีหนี้สินหลายทาง กิจการของลูกหนี้ขาดทุน และลูกหนี้มี

ภาระใชจายในครอบครัวสูง สําหรับปจจัยดานธนาคารคือการดําเนินการติดตามหนี้ของธนาคารไม

ตอเนื่องและพนักงานไมได ควบคุมการติดตามหนี้อยางทันทวงทีและสุดทายปจจัยดานสิ่งแวดลอม

ภายนอกคือการท่ีสภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัว ในสวนของวิธีการติดตามหนี้พนักงานติดตามหนี้ทุกรายใช

วิธีโทรศัพท รองลงมาคือ การติดตามหนี้โดยออกไปพบลูกหนี้ ความถ่ีในการติดตามหนี้ประมาณ 1–3 

ครั้งตอเดือน สวนวิธีการแกไขปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีพนักงานติดตามหนี้นิยมเลือกใชคือ การขยาย

ระยะเวลาชําระหนี้  

ขอดี เพ่ือพัฒนาพนักงานธนาคารออมสินใหมีความเชี่ยวชาญในการติดตามลูกหนี้ 

และมีความชํานาญในสายงานมากยิ่งข้ึน 

ขอเสีย ธนาคารออมสินมีตนทุนในการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาพนักงานและจัด

จางพนักงานเพ่ิม 

3. การบริหารจัดการความเส่ียงในการปลอยสินเช่ือ 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 14 ราย สามารถสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการสัมภาษณการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ 

การบริหารจัดการความเส่ียงในการปลอยสินเช่ือ จํานวน 

1. ธนาคารออมสินควรมีการพิจารณาการปลอยสินเชื่อตามเง่ือนไขและ

มาตรการท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

14 

2. ข้ันตอนการวิเคราะหสินเชื่อยังไมเปนไปตามหลักเกณฑจริง ซ่ึงเกิดจาก

การเนนเปายอดสินเชื่อแตละสาขามากเกินไป 

6 
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3. ตองการใหสวนกลางมีการแลกเปลี่ยนขอมูลลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPL) กับสถาบันการเงินทุกแหง เพ่ือเก็บเปนขอมูลท่ีใชรวมกัน 

10 

จากผลการสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ พบวา 

ธนาคารออมสินควรมีการพิจารณาการปลอยสินเชื่อตามเง่ือนไขและมาตรการท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

ไมควรจะเรงเปาสินเชื่อเพราะอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการพิจารณาได อีกท้ังสวนกลางมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) กับสถาบันการเงินทุกแหง เพ่ือเก็บเปนขอมูลท่ีใช

รวมกัน โดยการอนุมัติสินเชื่อ เจาหนาท่ีตองยึดหลักการวิเคราะหสินเชื่อ 5 C  ไดแก Character , 

Capacity,  Capital,  Collateral, Condition อยางเครงครัด ไดแก 

1. ความเต็มใจชําระหนี้ และอุปนิสัย (Character) เปนสิ่งท่ีสําคัญอันดับตนๆ สําหรับ

การพิจารณาการใหสินเชื่อ เพราะถาลูกคา/ลูกหนี้ ขาดความซ่ือสัตย ความจริงใจแลว ก็ยอมมีโอกาสเกิด

หนี้สูญแกทางธนาคารมาก ปกติแลวถาเปนลูกหนี้รายใหมธนาคารจะพิจารณาชื่อเสียง ฐานะการศึกษา 

อุปนิสัยครอบครัว ความซ่ือสัตย การท่ีจะทราบอุปนิสัยท่ีแทจริงของผูกูไดโดยความสําคัญอยางใกลชิด 

ซ่ึงความซ่ือสัตยเปนหลักสําคัญของอุปนิสัย 

2. ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการพิจารณาให

สินเชื่อ ลูกหนี้ท่ีแมอยากจะชําระหนี้สักเพียงใด หากปราศจากซ่ึงความสามารถในการชําระหนี้แลว ยอม

ไมเกิดการชําระหนี้ ดังนั้นการใหกูยืม และการใหเครดิตของธนาคารจะตองประเมินความสามารถในการ

ชําระหนี้ของลูกหนี้เปนประเภทตางๆ  

3. ทุนท่ีจะนํามาลง (Capital) สิ่งของทรัพยสินเงินทองท่ีผูประกอบการนํามาลงทุนไว

ในธุรกิจ ธุรกิจอาจดําเนินการไดโดยไมมีการกูยืม ทําใหมีเงินทุนหมุนเวียนนอย เปนผลใหกําไรของ

กิจการนอยตามไปดวย ดังนั้นผูประกอบการจึงทําการกูยืมตามกําลังความสามารถของตน แต

ขณะเดียวกันถามีการใชเงินกูยืมสูง (Leverage) ธุรกิจอาจประสบปญหา เนื่องจากกําไรท่ีธุรกิจไดรับสวน

ใหญจะตองนําไปชําระคืนเงินกูแกธนาคาร และถากําไรของธุรกิจนั้นนอยธุรกิจนั้นอาจขาดทุน ปกติแลว

เงินทุน เทากับ มูลคาของทรัพยสินท้ังหมดของกิจการหักดวยหนี้สินท้ังหมด ถากิจการใดมีหนี้สินมากกวา

เงินทุนท่ีลงได หมายความวา เจาหนี้มีอัตราเสี่ยงสูงเพราะเจาหนี้ไดลงทุนมากกกวาเจาของกิจการ  ดังนั้น

เงินทุนของผูขอกูจึงเปรียบเสมือนเกราะใหความปลอดภัย (Margin of safety) กับธนาคาร ซ่ึงโดยปกติ

แลวธนาคารจะยอมใหกิจการกูท่ีอัตราสวนของหนี้ตอเงินทุนไมเกิน 3 เทา 

4. หลักประกัน (Collateral) โดยปกติกอนท่ีธนาคารจะอนุมัติเงินใหกับลูกคา ธนาคาร

มักจะใหลูกคาผูขอกูเงินวางหลักทรัพยเปนประกันไวกับธนาคาร  ท้ังนี้เพ่ือชดเชยกับจุดออนท่ีเห็นได
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ชัดเจนในดานความเสี่ยง เชน ความสามารถของผูกูท่ียังไมไดพิสูจนหรือเพ่ือปองกันความเสี่ยงตอหนี้สูญ

ท่ีอาจเกิดข้ึน แตอยางไรก็ตามหลักประกันไมอาจท่ีจะมาชดเชยกับจุดออนทางดานความซ่ือสัตยเพราะ

ถาหากผูขอกูขาดความซ่ือสัตยแลวยอมหมายถึงความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก โดยท่ัวไปแลวเรามักจะ

เขาใจวาการกูเงินจากธนาคารตองมีท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสรางมาคํ้าประกันแตความจริงแลวยังมีสิ่งอ่ืนๆ ท่ี

ใชคํ้าประกัน 

5. ภาวการณ (Condition) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อาจมีผล

กระทบกระเทือนตอการบริโภคสินคาวิธีการจําหนาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลใน

การควบคุม ยกเลิกการสงเสริมการเพ่ิมภาษีเพ่ิมกฎขอบังคับ ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบถึงความสามารถใน

การชําระหนี้ของลูกคาสอดคลองกับงานวิจัยของประพาภรณ จินาอินทร (2561) ศึกษาตัวแบบการ

จัดการความเสี่ยงการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา ปจจัย

ความเสี่ยงจากผูกูเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยสรุปในภาพรวมเฉลี่ย และทุกดานมี

ความสําคัญมาก ลําดับแรกคือ ดาน หลักประกัน ดานอุปนิสัยของลูกคาดานความสามารถในการชําระ

หนี้ ดานสถานการณ ดานวัตถุประสงคของการกู  ดานเงินทุน มีความสําคัญมากเรียง ตามลําดับ และ 

ปจจัยท่ีใชในการจัดการความเสี่ยงในการใหสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภาพรวมเฉลี่ย

และทุกดานสําคัญมาก หากพิจารณาลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ย พบวา ลําดับแรก คือ ดาน

กระบวนการใหสินเชื่อ ดานระบบการควบคุมการใหสินเชื่อ ดานกระบวนการจัดการสินเชื่อ (การวัดและ

การติดตามความเสี่ยง) และดานสภาพแวดลอมการใหสินเชื่อ และ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา

ปจจัยความเสี่ยงจากผูกูเงินมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีใชในการจัดการความเสี่ยงในการใหสินเชื่อของ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดานสภาพแวดลอมการใหสินเชื่อ  ดานกระบวนการใหสินเชื่อ ดาน 

กระบวนการจัดการสินเชื่อ ดานระบบการควบคุมการใหสินเชื่อ  

 ขอดี จํานวนลูกหนี้คางชําระ และ ลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลดลง 

 ขอเสีย ธนาคารออมสินอาจตองเพ่ิมระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและ

ปริมาณสินเชื่อท่ีผานการอนุมัติลดลง 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูวิจัยไดเสนอแนวทางเลือกในการแกปญหาการเลื่อนชั้นของ

ลูกหนี้คางชําระเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ไว 3 แนวทาง คือ 1. การสรางมาตรการกระตุนให

ลูกหนี้ใหชําระหนี้ 2. การปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและระบบติดตามการทวงหนี้ และ 3. การบริหาร
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จัดการความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ แตแนวทางเลือกท่ีเหมะสมตอการนํามาปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การ

สรางมาตรการกระตุนใหลูกหนี้ใหชําระหนี้  เนื่องจากเปนแนวทางเลือกท่ีลูกท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

มีความตองการมากท่ีสุด  

  

ขอเสนอแนะ 

1. ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 ควรมีแบงหนาท่ีพนักงานให

ชัดเจน และมีพนักงานติดตามทวงถามหนี้ ในแตละสาขา ใหพนักงานเขาฝกอบรม ท้ังการเจรจากับลูกหนี้ 

การใชระบบงาน และการใหความรูเก่ียวการบริหาร/จัดการ โดยธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหาร

หนี้ เขตเชียงใหม 2 ตองจัดอบรม/สัมมนาเฉพาะหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการทํางาน 

รวมกับการจัดทีมออกเดินตลาดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) เปนการออกไปพบลูกหนี้ถึงบานหรือ

สถานท่ีทํางาน เพ่ือใหความรูดานการบริหาร ดานการจัดการ และความรูในการชําระหนี้เพ่ือไมใหเกิด

เปนหนี้เสีย หรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคาร โดยศูนยบริหารหนี้ จะทําไดตองไดรับการ

สนับสนุนจากศูนยบริหารหนี้ เพ่ือความสะดวกของพนักงานในการออกติดตามหนี้นอกจากนี้ควรมีการ

ปรับปรุงและสํารวจขอมูลสถานท่ีทํางาน สถานท่ีพักอาศัย เบอรโทรศัพทลูกหนี้ทุกปเพ่ือธนาคารออมสิน

ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 มีขอมูลท่ีใชในการติดตามทวงหนี้ 

 2. ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ การ

แกปญหาเก่ียวกับจํานวนพนักงานท่ีไมเพียงพอ และทํางานหลายหนาท่ี ท้ังยังขาดประสบการณในการ

ติดตาม ทวงถามหนี้ และการใชงานระบบชําระหนี้ ทําใหลูกหนี้บางกลุมเปลี่ยนสถานะจากลูกหนี้คาง

ชําระเลื่อนเปนลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได  ในสวนการติดตามและทวงถามลาชา เนื่องจากมีพนักงาน

นอยดูบัญชีลูกหนี้ไดไมครบ ดังนั้น ควรมีแบงหนาท่ีพนักงานใหชัดเจน และมีพนักงานติดตามทวงถามหนี้ 

ในแตละสาขา ใหพนักงานเขาฝกอบรม ท้ังการเจรจากับลูกหนี้ การใชระบบงาน และการใหความรูเก่ียว

การบริหาร/จัดการ โดยธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 ตองจัดอบรม/

สัมมนาเฉพาะหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการทํางาน รวมกับการจัดทีมออกเดินตลาดหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPL) เปนการออกไปพบลูกหนี้ถึงบานหรือสถานท่ีทํางาน เพ่ือใหความรูดานการ

บริหาร ดานการจัดการ และความรูในการชําระหนี้เพ่ือไมใหเกิดเปนหนี้เสีย หรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPL) ของธนาคาร โดยศูนยบริหารหนี้ จะทําไดตองไดรับการสนับสนุนจากศูนยบริหารหนี้ เพ่ือความ

สะดวกของพนักงานในการออกติดตามหนี้ท่ีเกิดข้ัน นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงและสํารวจขอมูล
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สถานท่ีทํางาน สถานท่ีพักอาศัย เบอรโทรศัพทลูกหนี้ทุกปเพ่ือธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหาร

หนี้ เขตเชียงใหม 2 มีขอมูลท่ีใชในการติดตามทวงหนี้ 

 3. ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม 2 ควรสรางมาตรการ ดังนี้ 

3.1) จัดทําโครงการท่ีเนนชวยเหลือลุกหนี้ในดานการขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้ จาก

เดิมใหระยะเวลา 5 ป ปรับเพ่ิมเปน 10 – 20 ป ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แตละราย  

3.2) การผอนผันลดเงินงวดในการผอนชําระเทากับดอกเบี้ยรายเดือน ซ่ึงการปรับลดคางวด

ในการผอนชําระใหลดลงเหลือเทากับดอกเบี้ยรายเดือนเปนระยะเวลา 1 ป ไมตองชําระดอกเบี้ย และไม

ลดเงินตน  การลดอัตราดอกเบี้ย โดยจะลดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนวิธีผอนปรน

ใหแกลูกหนี้ โดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงจากในสัญญาเงินใหกูยืมฉบับเดิม  

3.3) การลดอัตราดอกเบี้ย ในสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยลงจาก

ในสัญญาใหกูยืมเงินฉบับเดิม ซ่ึงการลดอัตราดอกเบี้ยเปนการลดคางวดในการผอนชําระและจูงใจให

ลูกหนี้เขามาชําระหนี้และปฏิบัติตามเง่ือนไข 

3.4) การลดเงินตน การยกเวนคาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ เปนการยกหนี้บางสวนใหกับ

ลูกหนี้ ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจใหลูกคาเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

3.5) การพักชําระดอกเบี้ย ลูกหนี้ท่ียินยอมเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือ จะไดรับ

สิทธิการพักชําระดอกเบี้ย อยางนอย 1 – 2 ป และคางวดท่ีชําระจะเปนการชําระเงินตนท้ังหมด จะ

สามารถกระตุนใหลูกคาเขารับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได 
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แนวทางดานการจัดการความสัมพันธของลูกคาเพ่ือลดความเสี่ยงของการคืนถาดรอง

สินคาจากลูกคาของบริษัท กรณีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ถาดรอง Flex Cable Assembly 

Using Customer Relationship Management to Minimize the Risk of 

Returning Product Tray from a Customer of a Company: A Case  

Study of Industrial Product of Flex Cable Assembly Tray 
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บทคัดยอ 

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับต่ํา

ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานทางธุรกิจขององคกรและเพ่ือกําหนดแนวทางดานการตลาดท่ีสามารถ

แกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคา FCA VLA ในระดับต่ํา โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ

ผูวิจัยและการสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณผูใหขอมูลหลักเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ มีผูใหขอมูล

หลักท้ังสิ้น 11 ราย ครอบคลุมทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ โดยแบงกลุมผูใหขอมูลหลักเปน 2 กลุมคือ กลุม

ของบริษัทเอชเค (ประเทศไทย) จํากัด และกลุมของลูกคาบริษัท XXX โดยนํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพ

ดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปแนวทางดานการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือแกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับต่ําโดยใชทฤษฎีการจัดการ

ความสัมพันธของลูกคา 2 แนวทางคือ การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา โดยการใชกลยุทธการ

ปรับเปลี่ยนราคาในสวนการหักกลบลบกันทุกสิ้นไตรมาสเนื่องจากบริษัทและลูกคามีฐานะเปนท้ังลูกหนี้

และเจาหนี้ของกันและกัน ประกอบกับลูกคามีความออนไหวสูงตอการชําระหนี้ในรูปแบบของเงิน 

ประการถัดมาคือการพัฒนาดานกระบวนการสื่อสารกับลูกคา โดยการจัดใหมีการประชุมทางไกลกับ

ลูกคาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง มีการกําหนดวันและเวลาประชุมท่ีแนนอน โดยผูเขารวมประชุมจะเปน
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ผูเก่ียวของในกระบวนการคืนถาดรองสินคาโดยตรงซ่ึงทําใหบริษัทสามารถติดตามความคืบหนาของการ

คืนถาดรองสินคาอยางใกลชิด ทันเวลา และไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน  

 

คําสําคัญ: การจัดการความสัมพันธของลูกคา การลดความเสี่ยง การคืนถาดรองสินคา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถาดรองสินคา  

 

Abstract  

        The objectives of this study were to find the causes of problems which a customer 

returned product trays with a low level which impacted a company's operations and to 

determine marketing approaches to solve the problems which a customer returned FCA 

VLA trays with a low level. Data collection instrument of this study were the researcher 

and in-depth interview to collect qualitative data from a company and a customer totally 

11 key informants who concerned with product trays returning process. Key informants 

were divided into 2 groups: HK (Thailand) Co., Ltd. and XXX Company who was a 

customer of the company. The collected data were analyzed by content analysis 

method. From this research study, the researcher recommended efficient marketing 

approaches to solve the problems which the customer returned product trays with a low 

level by using customer relationship management theory with 2 solutions. The first 

solution was developing value proposition with price-adaptation strategy by offsetting 

the costs at the end of each quarter as two companies were accounts receivable and 

accounts payable of each other and the customer was very sensitive to pay by cash. The 

second solution was improving communication process with the customer by 

communicating with the customer constantly by setting up the conference call at least 

once a week with specific date and time with the attendees who directly concerned with 

product trays returning process which help the company and the customer to follow up 

on the status of product trays returning closely and to get the correct information in a 

timely manner. 
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Keywords: Customer Relationship Management, Minimize the Risk, Returning Product 

Tray, Industrial Product, Product Tray.  
 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

        บริษัท เอชเค (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูใหบริการแบบครบวงจรในการผลิตหัวอานสําหรับ

ฮารดดิสกไดรฟ ไดแก APFA, ACA, FCA ใหแกผูผลิตฮารดดิสกไดรฟชั้นนําของโลก เชน Seagate, WD, 

HGST, Toshiba เปนตน ซ่ึงฮารดดิสกไดรฟ (Hard Disk Drive: HDD) เปนอุปกรณสําหรับใชจัดเก็บและ

บริหารขอมูลในระบบคอมพิวเตอร โดยบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO9001, 

ISO14001, OHSAS18001, ISO22301, RBA สินคาของบริ ษัทคือ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึ ง เปน

สวนประกอบของหัวอานสําหรับฮารดดิสกไดรฟเรียกวา FCA VLA ซ่ึงมีขนาดใหญกวาสินคาตัวอ่ืนของ

บริษัท ลูกคาจึงตองการใหใชถาดรองสินคาท่ีมีความหนาพิเศษและรองรับแรงกดทับไดดี บริษัทใชถาด

รองสินคาตามขอกําหนดของลูกคาโดยเลือกใชถาดรองสินคาท่ีผลิตจากพลาสติก S681LC ซ่ึงสามารถนํา

กลับมาใชซํ้าได 10 ครั้ง กอนจําหนายเปนขยะอุตสาหกรรมตอไป บริษัทเริ่มจําหนาย FCA VLA ใน

รูปแบบการผลิตจํานวนมากตั้งแตเดือนเมษายน 2561 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2562 แผนกลูกคาสัมพันธ บริษัทเอชเค (ประเทศไทย) จํากัด)  ปญหาท่ีพบคือลูกคาคืนถาด

มทวงถามอยางสมํ่าเสมอรองสินคาในระดับต่ํา บริษัทไดพยายา  แตจํานวนถาดรองสินคาท่ีสงคืนบริษัทยัง

ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไวคือ  100% โดยลูกคาคืนถาดรองสินคาเพียง 48.3% ทําใหบริษัทตองซ้ือ

ถาดรองสินคาใหมเขามาอยางตอเนื่องเพ่ือชดเชยถาดรองสินคาท่ีไมไดคืนและสามารถสงสินคาตามคําสั่ง

ซ้ือของลูกคาไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทรวมคาถาดรองสินคาเขาไปในราคาสินคา FCA 

VLA โดยคํานวณบนพ้ืนฐานการหมุนเวียนถาดรองสินคาครบ 10 รอบ ซ่ึงหากลูกคาไมคืนถาดรองสินคา

ท่ีคางสงคืนสะสมท้ังสิ้น 51.7% หรือจํานวน 52,155 ชิ้น (ขอมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 แผนก

ลูกคาสัมพันธ บริษัทเอชเค (ประเทศไทย) จํากัด) กําไรจากสินคา FCA VLA ท่ีบริษัทไดรับจะลดลง 

6.68% ของกําไรท้ังหมดหรือจํานวน 4,715,671.28 บาท ผูวิจัยจึงไดจัดทําการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษา

สาเหตุของปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับต่ําท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานทางธุรกิจของ

องคกรและเพ่ือกําหนดแนวทางดานการตลาดท่ีสามารถแกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคา FCA 

VLA ในระดับต่ํา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับต่ําท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานทาง

ธุรกิจขององคกร 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางดานการตลาดท่ีสามารถแกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคา FCA VLA ใน

ระดับต่ํา  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. การจัดการความสัมพันธกับลูกคา     

        Kotler และ Keller (2016: 168) อธิบายวา การจัดการความสัมพันธกับลูกคา (CRM) หมายถึง 

กระบวนการจัดการขอมูลของลูกคารายบุคคลและทุกจุดท่ีมีการติดตอสื่อสารกับลูกคาอยางระมัดระวัง

เพ่ือใหลูกคาเกิดความภักดีสูงสุด การจัดการความสัมพันธกับลูกคามีความสําคัญ เนื่องจากตัวขับเคลื่อน

หลักในดานความสามารถในการสรางกําไรของบริษัทคือ คุณคารวมของลูกคาของบริษัท การจัดการ

ความสัมพันธกับลูกคายังสามารถทําใหบริษัทใหบริการท่ียอดเยี่ยมแกลูกคาไดทันทีผานการบริหารขอมูล

ของลูกคารายบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ จากขอมูลของลูกคาท่ีบริษัทมี ทําใหบริษัทสามารถสราง

ขอเสนอ บริการ โปรแกรม ขอความ และสื่อ ไดตามความตองการของลูกคา 

        Buttle (2009: 15) อธิบายวา การจัดการความสัมพันธกับลูกคา (CRM) เปนกลยุทธธุรกิจท่ีสําคัญ 

ซ่ึงเปนตัวประสานระหวางกระบวนการตาง ๆ หนาท่ี และเครือขายภายนอก เพ่ือสรางและสงมอบคุณคา

ใหแกลูกคาเปาหมายโดยเกิดผลกําไร โดยมีพ้ืนฐานอยูบนขอมูลคุณภาพสูงของลูกคาและมีเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาเก่ียวของ  

2. หวงโซคุณคาของการจัดการความสัมพันธของลูกคา (The CRM Value Chain) 
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              ภาพท่ี 1 หวงโซคุณคาของการจัดการความสัมพันธของลูกคา 

 
  ท่ีมา: Buttle (2009: 20) 

 

        หวงโซคุณคาของการจัดการความสัมพันธของลูกคา (The CRM Value Chain) เปนแบบจําลองท่ี

สรางข้ึนโดย Buttle (2009: 20) ซ่ึงประกอบไปดวยสวนงานหลัก 5 สวน (Primary Stage) และสวนงาน

เสริม 4 สวน (Supporting Conditions) ซ่ึงมุงไปสูเปาหมายสุดทายคือการเพ่ิมความสามารถในการทํา

กําไรของลูกคา 

สวนงานหลัก (ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ, 2562: ออนไลน) ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้   

2.1 การวิเคราะหขอมูลลูกคา บริษัทอาจจําแนกลูกคาในเชิงกลยุทธไดหลายรูปแบบ โดยในเบื้องตนนั้น

บริษัทสามารถเริ่มจากการระบุกลุมลูกคาออกเปน 3 ระดับ คือ (1) ระดับอุตสาหกรรม (Sector) จะเปน

การมองภาพรวม ซ่ึงเหมาะกับการจําแนกกลุมลูกคาในรูปแบบ B2B วา ลูกคาสวนใหญของบริษัทอยูใน

กลุมอุตสาหกรรมใด (2) ระดับกลุมเปาหมาย (Segment) จะเปนการเนนวา กลุมลูกคาใดเปนกลุมลูกคา

ท่ีมีศักยภาพในการท่ีบริษัทจะดําเนินกลยุทธการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยกลุมลูกคาดังกลาวจะ

เปนกลุมยอยในอุตสาหกรรมหนึ่ง (3) ระดับบุคคล (Individual) ในระดับนี้ จะเปนการระบุรายละเอียด

ของลูกคาแตละราย เพ่ือบริษัทจะไดทราบวาลูกคารายใดท่ีบริษัทควรจะใหความสําคัญเพ่ือทําการตลาด

แบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one marketing)  

2.2 การเขาถึงและใกลชิดกับลูกคา หลังจากท่ีบริษัทไดเลือกกลุมเปาหมายท่ีจะดําเนินการทํา CRM แลว

นั้น บริษัทจะตองทําความรูจักกับลูกคาใหดีข้ึน ซ่ึงกระบวนการในการเขาถึงและใกลชิดลูกคาจะเริ่มจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของลูกคา และการนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนในการ
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ดําเนินงาน ซ่ึงวิธีการเขาถึงขอมูลลูกคาสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบคือ ขอมูลจากเครื่องสแกนสินคา 

ขอมูลจากบัตรสมาชิก เอกสารแจงการรองทุกข การวิจัยตลาด ขอมูลภูมิประชากรศาสตรจาก

แหลงขอมูลของรัฐและเอกชน  

2.3 การพัฒนาเครือขาย ในความเปนจริงแลวเครือขายเปนเรื่องสําคัญมาก เนื่องจากธุรกิจในปจจุบัน

ไมไดแขงขันระหวางบริษัทกับบริษัท แตเปนการแขงขันกันระหวางเครือขายของธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย 

พนักงานของบริษัท เจาของบริษัท ผูลงทุน ผูขายปจจัยการผลิต พันธมิตรทางการคา และลูกคา 

เนื่องจากบริษัทท่ีมีเครือขายท่ีเขมแข็งและใหความรวมมือรวมใจกันเปนอยางดีจะสามารถสงมอบคุณคา

ใหกับลูกคาไดตามท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

2.4 การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา เม่ือบริษัทเขาใจความตองการของลูกคาอยางถองแทและมีการ

สรางกระบวนการทํางานท่ีสอดคลองกันกับหนวยงานท้ังภายนอกและภายในองคกร ในข้ันตอนนี้ บริษัท

จะสามารถสรางสรรคและสงมอบคุณคาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของบริษัทข้ึนมาได โดยคุณคาท่ีจะสง

มอบใหกับลูกคามีไดหลากหลายรูปแบบ คือ ดานพนักงาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลท่ีตั้ง ตรา

ยี่หอ รูปแบบการบริการ และการติดตอสื่อสาร  

2.5 การจัดการความสัมพันธกับลูกคา การสรางความสัมพันธใกลชิดกับลูกคานั้น บริษัทสามารถทําได 4 

รูปแบบหลัก ดังนี้  

        2.5.1 การใหรางวัล (Reward Model) เปนแนวคิดในการทําใหลูกคาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดย

การใหรางวัลกับลูกคานั้น ๆ ซ่ึงรางวัลนี้จะทําข้ึนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แนวคิดการใหรางวัลเปน

แนวคิดท่ีรูจักกันในรูปแบบของการทําการตลาดความถ่ี (Frequency marketing program) หรือ

โปรแกรมการสรางความจงรักภักดี (Loyalty Program)  

        2.5.2 การเพ่ิมคุณคา (Value-added Model) เปนการสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยการให

ประโยชนเพ่ิมเติมไปจากประโยชนท่ีลูกคาไดรับจากสินคาและการบริการท่ีลูกคาไดจายเงินซ้ือสินคา              

        2.5.3 การใหความรู (Educational Model) การสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยการใหความรู

เฉพาะดานหรือทักษะใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนตอลูกคา 

        2.5.4 การทําสัญญา (Contractual Model) รูปแบบการสรางความสัมพันธกับลูกคารูปแบบนี้จะ

เปนไปตามเง่ือนไขการทําสัญญาระหวางบริษัทกับลูกคา โดยบริษัทจะผูกมัดลูกคาโดยการกําหนดให

ลูกคาทําสัญญา เชน การเปดรับสมาชิก โดยอาจใหลูกคาจายคาสมาชิกเปนรายเดือน รายป การดําเนิน

ธุรกิจในรูปแบบของ Franchise การเขารวมในโปรแกรมทางการตลาดท่ีบริษัทจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมการขาย 
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เชน การสมัครสมาชิกเพ่ือใหไดรับสวนลดในการซ้ือสินคาและบริการ หรือการเปนสมาชิกจะไดของแถม

หรือสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดข้ึนเปนระยะ 

สวนงานเสริม (Supporting Conditions) (ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ, 2562: ออนไลน) ประกอบดวย 4 สวน 

ดังนี้    

2.1 ภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคกร นโยบายและขอแนะนําควรตองมาจากผูนําองคกร และการสราง

วัฒนธรรมท่ียึดถือลูกคาเปนศูนยกลางใหเกิดข้ึนภายในองคกรเปนสิ่งสําคัญ การมีปฏิสัมพันธกับลูกคาใน

ทุกจุดติดตอสื่อสาร ตองสะดวกและงาย และเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีตองทําใหแนใจวาพฤติกรรมของ

พนักงานจะสรางอิทธิพลเชิงบวกใหแกลูกคา 

2.2 ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลลูกคาท่ีมีคุณภาพสูงเปนสิ่งสําคัญในการทํา CRM โดยองคกร

จําเปนตองมีการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห รักษา ปรับปรุง เพ่ือนําเสนอคุณคาใหม ๆ โดยขอมูลจะถูก

นํามาใชในทุกแผนกขององคกร 

2.3 บุคลากร วิธีการท่ีบุคลากรขององคกรมีปฎิสัมพันธกับลูกคาเปนหนึ่งในสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของ CRM 

ดังนั้น พนักงานจึงควรไดรับการฝกอบรมในการมีปฎิสัมพันธกับลูกคาเพ่ือสรางปฎิสัมพันธเชิงบวก 

นอกจากนี้ พนักงานจําเปนตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการรับมือกับสถานการณในทุกรูปแบบ เพ่ือให

ลูกคารูสึกวาองคกรใหความเอาใจใสกับลูกคาขององคกร 

2.4 กระบวนการทางธุรกิจ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

        2.4.1 แนวราบและแนวดิ่ง คือ การท่ีผูบริหารและพนักงานในองคกรมีความเขาใจตรงกัน และ

พนักงานขององคกรไดรับการฝกฝนเพ่ือใหเขาใจลูกคามากข้ึน 

        2.4.2 Front Office และ Back Office โดย Front Office ทําหนาท่ีในการเก็บรวมรวมขอมูลตาง 

ๆ ของลูกคา โดยผานทางชองทางการติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน ติดตอผานทางอินเตอรเน็ต 

ทางโทรศัพท หรือติดตอผานพนักงานขายโดยตรง ซ่ึงหนวยงานนี้จะใกลชิดกับลูกคามากท่ีสุด และ

สามารถเขาถึงขอมูลของลูกคาไดมากท่ีสุด ขณะท่ี Back Office ทําหนาท่ีในการนําขอมูลมาใชในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ เชน การดูแลทางการเงิน การควบคุมสินคาคงคลัง การกระจายสินคา และ

งานทางดานทรัพยากรมนุษย  

        2.4.3 กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน โดยรายละเอียดไดระบุไวในหวงโซคุณคาของการ

จัดการความสัมพันธของลูกคาดังท่ีกลาวไวขางตน 

3. แผนผังการไหลของกระบวนการ (Process Flowchart) 
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        ชลชัย นิงสานนท,  ณัฐฐา ยนตรจิตภักดี และวัลลภา เถาแตง (2562: ยอหนาท่ี 1-3) อธิบายวา ผัง

งาน (Flowchart) คือ แผนภาพท่ีใชสําหรับลําดับข้ันตอนวิธีการทํางานแบบเปนลําดับ โดยการทํางานจะ

เริ่มจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ ซ่ึงเราสามารถใชผังงานเปนเครื่องมือในการตรวจสอบลําดับ

ของข้ันตอนดวยวิธีการไลตรวจสอบรายการเพ่ือหาขอผิดพลาดของรายการไดอีกดวย โดยโครงสรางของ

ผังงานมี 3 แบบ แบบท่ี 1: การทํางานแบบลําดับ (Sequence) เปนการเขียนใหทํางานจากบนลงลาง 

เขียนคําสั่งเปนบรรทัดและทําทีละบรรทัดจากบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดลางสุดและไมมีทางแยกไปทิศทาง

ใด แบบท่ี 2: การเลือกกระทําตามเง่ือนไข (Selection) เปนการตัดสินใจหรือเลือกตามเง่ือนไข คือเขียน

ข้ันตอนเพ่ือนําคาไปเลือก โดยปรกติจะมีเหตุการณใหทํา 2 กระบวนการคือ เง่ือนไข ใช (Yes) และ ไมใช 

(No) แบบท่ี 3: การทําซํ้า (Repetitive work tasks) คือการทํากระบวนการหนึ่งหลายครั้งโดยมีเง่ือนไข

ในการควบคุม 

4. กลยุทธการปรับเปล่ียนราคา   

        Kotler และ Keller (2016: 504) ไดอธิบายถึงกลยุทธการตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร 

(Geographical Pricing) เกิดข้ึนเม่ือลูกคาไมตองการชําระคาสินคาเปนเงินสด แตชําระเปนสินคาแทน 

ซ่ึงเรียกวา การคาตางตอบแทน (Countertrade) โดยบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะถูกบังคับให

ยอมรับเง่ือนไขนี้ หากตองการทําธุรกิจ ซ่ึงการคาตางตอบแทนมีสัดสวน 15-20% ของการคาท่ัวโลกและ

มีหลายรูปแบบคือ (1) Barter คือ ผูซ้ือและผูขายแลกเปลี่ยนสินคากันโดยตรง โดยไมใชเงินและไมมี

บุคคลท่ีสาม (2) Compensate Deal คือ ผูขายจะไดรับคาสินคาเปนเงินสดบางสวน สวนท่ีเหลือจะเปน

สินคา (3) Buyback Arrangement คือ ผูขายขายโรงงาน อุปกรณ และเทคโนโลยีใหบริษัทแหงหนึ่งใน

ตางประเทศและตกลงท่ีจะรับคาสินคาเปนเงินสดบางสวน และสวนท่ีเหลือจะเปนสินคาท่ีผลิตจาก

โรงงานแหงนั้น (4) Offset คือ การหักกลบลบกัน เชน ผูขายจะไดรับเงินสดเต็มจํานวนจากการขาย

สินคาไปยังตางประเทศ แตตกลงจะนําเงินจํานวนนั้นไปซ้ือสินคาชนิดอ่ืนในมูลคาท่ีเทากันแทนจากผูซ้ือ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. Maleki และ Reimche (2011) ไดศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกสสําหรับบรรจุภัณฑท่ีสามารถนํา

กลับมาใชใหมได: กรณีศึกษาการวิเคราะหการไหลเวียนทางกายภาพและขอมูล ซ่ึงเปนโครงการวิจัยท่ี

ดําเนินการในนามของบริษัท Midwest Assembly and Manufacturing (MANN) โดยบริษัทไดใชบรรจุ

ภัณฑท่ีนํากลับมาใชใหมไดของตนเองในการลําเลียงสินคามาจากผูขายปจจัยการผลิตรายตาง ๆ แต

เนื่องจากการติดตามการคืนบรรจุภัณฑท่ีไมมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงประสบปญหาบรรจุภัณฑหายและ
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กระทบการผลิตเปนครั้งคราว รวมถึงกระทบการผลิตในฝงผูขายปจจัยการผลิตเชนกัน โดยวัตถุประสงค

ของการวิจัยครั้งนี้คือเพ่ิมประสิทธิภาพการในการตรวจสอบและจัดการกับบรรจุภัณฑท่ีสามารถนํา

กลับมาใชใหมได  กิจกรรมการวิจัยคือการวิเคราะหและการตรวจสอบการจัดทําเอกสารท้ังในสวนการ

ไหลเชิงกายภาพและการไหลของขอมูลท่ีเก่ียวของกับบรรจุภัณฑซ่ึงสัมพันธกับเทคโนโลยีท่ีสามารถระบุ

และติดตามบรรจุภัณฑไดโดยอัตโนมัติ จากการวิจัยไดใหแนวทาง 3 ประการเพ่ือลดและกําจัดปญหาตาง 

ๆ ดังนี้ 

1.1 พัฒนาการสื่อสารและการไหลของขอมูลโดยเพ่ิมความสามารถของเครือขายผูขายปจจัยการผลิต 

ผานระบบคอมพิวเตอรท่ีมีอยู ซ่ึงชวยปรับปรุงการติดตามจํานวนของบรรจุภัณฑและท่ีตั้งของบรรจุภัณฑ

ในระบบโลจิสติกส การปรับปรุงดังกลาวจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนใหกับบริษัท ผูใหบริการ

ขนสงและผูขายปจจัยการผลิต ซ่ึงผลลัพธสุดทายคือการลดจํานวนชิ้นสวนขาดสง การขนสงลาชาและลด

คาใชจายการขนสงท่ีมากเกินไป  

1.2 การจัดทําสัญญาความรับผิดของผูขายปจจัยการผลิต (Liability Contracts) รวมกับการระบุ

ขอความทางกฎหมายบนใบตราสงสินคา ซ่ึงสัญญาดังกลาว จะชวยลดการสูญหายและความเสียหายของ

บรรจุภัณฑได เนื่องจากในสัญญาดังกลาวระบุใหผูขายปจจัยการผลิตตองคืนบรรจุภัณฑของบริษัทและ

ตองชําระหนี้กรณีท่ีบรรจุภัณฑสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการขาดความเอาใจใส   

1.3 การนําระบบบงชี้ อัตโนมัติมาใช (Automatic Identification Technology) โดยการติดแถบ

บารโคดเพ่ือบงชี้และติดตามบรรจุภัณฑแตละชิ้น  

        จากขอสรุปท้ังสามประการจะชวยใหบริษัทสามารถติดตามและทราบตําแหนงของบรรจุภัณฑใน

ระบบขนสง รักษาระดับสินคาคงคลังของบรรจุภัณฑไดอยางถูกตอง และชวยลดจํานวนบรรจุภัณฑสูญ

หาย ลดจํานวนบรรจุภัณฑท่ีไหลเวียนในระบบขนสงท้ังหมด ซ่ึงนําไปสูการลดคาใชจาย นอกจากนี้ยัง

ชวยใหผูขายปจจัยการผลิตปรับปรุงการขนสงและลดคาใชจายดานการจัดการอันเนื่องมาจากการจัดการ

ของสินคาจํานวนมาก ชวยลดคาขนสงและการชะงักงันในระบบการผลิตอันเนื่องมาจากสินคาขาดสง 

2. นุกุล ศรีเมืองแกว (2554) ไดศึกษาการจัดการความรวมมือระหวางผูผลิตกับผูสงมอบและลูกคาในหวง

โซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต  โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของ

กิจกรรมดานการบริหารความสัมพันธกับผูสงมอบและลูกคา จากมุมมองของผูผลิตในอุตสาหกรรมผลิต

ชิ้นสวนยานยนต เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้ เปนแบบสอบถาม โดยทําการเก็บขอมูล 4 สวนคือ 

วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน อุปสรรคในการสรางความสัมพันธ และกิจกรรมท่ีผูสงมอบและลูกคาเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงานของผูผลิต จากการวิเคราะหแบบสอบถาม 178 ชุด พบวา ผูตอบ
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แบบสอบถามสวนใหญใหระดับความสําคัญของวัตถุประสงคหลักในการสรางความสัมพันธระหวางผูสง

มอบและลูกคาคือ การเพ่ิมผลกําไร สวนปจจัยท่ีสนับสนุน และอุปสรรคท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ ความ

ไววางใจซ่ึงกันและกันและขาดความเขาใจในแนวคิด ดานกิจกรรมท่ีผูผลิตตองการใหผูสงมอบและลูกคา

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานมากท่ีสุดคือ การแลกเปลี่ยนขอมูล นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ใหเห็น

วา ผูผลิตใหระดับความสําคัญของกิจกรรมความสัมพันธกับลูกคามากกวาผูสงมอบ  

        แมวาการศึกษานี้จะเปนเพียงการศึกษาเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมยานยนต แตอยางนอยก็ได

นําเสนอแนวคิด ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูผลิตท้ังในอุตสาหกรรมยานยนตหรือในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน 

ๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมดานการบริหารความสัมพันธของตนเองกับผูสงมอบและลูกคาให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. Wang (2015) ไดศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความสัมพันธกับลูกคา กลยุทธและการนําไปใชในแต

ละอุตสาหกรรมแตกตางกันอยางไร วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือสรางกรอบแนวความคิดท่ีมุงเนน

กระบวนการซ่ึงมองการจัดการความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) ใน

เชิงกลยุทธ โดยระบุกระบวนการทํางานขามสายงานท่ีสําคัญมีความสัมพันธกับการพัฒนากลยุทธ CRM 

ในอุตสาหกรรมคาปลีก อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ  

        การจัดการความสัมพันธกับลูกคามีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ตอบริษัทตาง ๆ เนื่องจากบริษัท

ตองการเพ่ิมผลกําไรผานความสัมพันธกับลูกคาท่ียาวนานข้ึน ในชวงไมก่ีปมานี้ หลายบริษัทไดลงทุนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อยางหนัก เพ่ือจัดการความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาใหดีข้ึน ท้ังกอนซ้ือ 

ร ะหว า ง ซ้ื อ  แล ะหลั ง ซ้ื อ  (Bohling, Bowman, Lavalle, Mittal, Narayandas, Ramani, and 

Varadarajan, R 2006) ผลการวิจัยพบวา CRM จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เม่ือถูกออกแบบใหเขากับ

ความตองการเฉพาะของแตละบริษัท และกลยุทธ CRM จะประสบความสําเร็จไดนั้นจําเปนตองไดรับ

การสนับสนุนจากทีมผูบริหาร จากระดับบนสูระดับลาง การรวมวัฒนธรรมท่ีมองลูกคาเปนศูนยกลางเขา

ไปเปนสวนหนึ่งของการทํางานในแตละวันของพนักงานแตละคน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-Depth Interview) ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธีการศึกษา ดังนี้  

        เครื่องมือทําวิจัย เครื่องมือหลักท่ีใชในการวิจัยคือ ตัวผูวิจัยเอง การสัมภาษณเชิงลึก สมุดจด

บันทึก  
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        การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แนวคําถามในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดสรางคําถามจากแนวคิด 

ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และนําแนวคําถามท่ีสรางข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเพ่ือตรวจสอบความ

ตรงดานเนื้อหา ความครอบคลุมของคําถาม ความเหมาะสม แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ จึงนําไปทดสอบใชสัมภาษณกับเพ่ือนรวมงานซ่ึงมีคุณสมบัติในการใหขอมูลเก่ียวกับ

งานวิจัยนี้ จํานวน 3 ราย เพ่ือทดสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของคําถาม แลวนําคําตอบท่ีไดมา

พิจารณาเพ่ือใหทราบถึงขอบกพรองของผูสัมภาษณ และเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข

กอนนําไปใชจริง 

        ผูใหขอมูลหลัก ผูใหขอมูลหลักในงานวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีคัดเลือกตัวอยางผูใหขอมูลหลักดวยวิธีการ

เลือกตัวอยางผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคุณสมบัติของผูใหขอมูลหลักท้ัง 11 

ราย คือ เปนผูดํารงตําแหนงระดับหัวหนางานท่ีเก่ียวของโดยตรงกับกระบวนการหมุนเวียนถาดรองสินคา

ระหวางบริษัทเอชเคและกลุมของลูกคาบริษัท XXX และครอบคลุมทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ โดยแบงกลุม

ผูใหขอมูลหลักเปน 2 กลุมคือ (1) กลุมของบริษัทเอชเค (ประเทศไทย) จํากัด มีประสบการณทํางาน

ระหวาง 8-18 ป จํานวน 6 ราย โดยมีระดับตําแหนงดังนี้ ผูบริหารฝายลูกคาสัมพันธ ผูจัดการแผนก

ตรวจรับสินคา หัวหนางานแผนกบรรจุภัณฑ เจาหนาท่ีอาวุโสฝายคุณภาพสินคา เจาหนาท่ีอาวุโสฝาย

จัดซ้ือ เจาหนาท่ีอาวุโสแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) กลุมของลูกคาบริษัท XXX ซ่ึงเปนลูกคาเพียงราย

เดียวท่ีสั่งผลิต FCA VLA กับบริษัทเอชเค มีประสบการณทํางานระหวาง 6-15 ป จํานวน 5 ราย โดยมี

ระดับตําแหนงดังนี้  ผูจัดการฝายจัดซ้ือ หัวหนางานฝายรวบรวมบรรจุภัณฑจากฝายผลิต วิศวกรอุตสา

หการอาวุโส ผูจัดการคลังสินคาหลักสวนขาออก หัวหนาอาวุโสฝายประกันคุณภาพ 

        การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยใช

แบบสัมภาษณเชิงลึกซ่ึงเกิดจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โดยสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเปนรายบุคคลและใชคําถามปลายเปด (Open Ended Question) ใน

ลักษณะถามทีละคําถามและใหผูใหขอมูลตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และผูวิจัยไดจด

บันทึกบทสัมภาษณในระหวางการสัมภาษณ ใชเวลาการสัมภาษณประมาณ 60-90 นาทีตอคนตอครั้ง 

จนกวาผูวิจัยจะไดขอมูลตามประเด็นท่ีศึกษาเปนหลัก และจะหยุดสัมภาษณเม่ือไมพบขอสงสัยเพ่ิมเติม 

ขอมูลมีความครบถวนหรืออ่ิมตัว (Saturation of Data) หลังจากนั้นผูวิจัยทําการเขียนรายงานสรุปการ

สัมภาษณเชิงลึกของกลุมผูใหขอมูลหลัก และทําการตรวจสอบขอมูลท่ีใชในงานวิจัยดวยการตรวจสอบ

ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดวยวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) โดย

หลังจากผูวิจัยเขียนรายงานสรุปการสัมภาษณเชิงลึกแลว ไดนํารายงานดังกลาวกลับไปใหผูใหขอมูลหลัก
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แตรายอานทบทวนเพ่ือยืนยันความถูกตองครบถวนของขอมูลในรายงาน ท้ังนี้ คําถามสําหรับแบบ

สัมภาษณเชิงลึกเพ่ือใชในการเก็บรวมรวมขอมูลมีดังนี้         

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ เชน ตําแหนงงาน ประสบการณการทํางาน หนาท่ีและความ

รับผิดชอบ   

สวนท่ี 2: คําถามสําหรับกลุมบุคลากรของบริษัทเอชเค (ประเทศไทย) จํากัด มีดังนี้ 

2.1 การรับทราบปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคา FCA VLA ในระดับต่ํากวาเกณฑท่ีบริษัทเอชเคกําหนด  

2.2 สาเหตุของปญหาในมุมมองของบริษัทเอชเคท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับต่ํา 

2.3 การปรับปรุง พัฒนาการจัดการความสัมพันธกับลูกคาในสวนงานหลัก  

2.4 การปรับปรุง พัฒนาการจัดการความสัมพันธกับลูกคาในสวนงานเสริม  

2.5 ขอเสนอแนะแนวทางดานการตลาดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

คําถามสําหรับกลุมของลูกคาบริษัท XXX มีดังนี้ 

2.1 การรับทราบปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคา FCA VLA ในระดับต่ํากวาเกณฑท่ีบริษัทเอชเคกําหนด 

2.2 สาเหตุของปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาใหกับบริษัทเอชเคในระดับต่ํา 

2.3 ความตองการใหบริษัทเอชเค ปรับปรุง พัฒนาการจัดการความสัมพันธกับลูกคาในสวนงานหลัก  

2.4 ความตองการใหบริษัทเอชเค ปรับปรุง พัฒนาการจัดการความสัมพันธกับลูกคาในสวนงานเสริม 

2.5 ขอเสนอแนะแนวทางดานการตลาดอ่ืน ๆ สําหรับบริษัทเอชเค 

        การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยผูวิจัยไดนําขอมูลจาก

รายงานสรุปการสัมภาษณเชิงลึกของกลุมผูใหขอมูลหลักท้ัง 2 กลุมคือ กลุมของบริษัทเอชเค และกลุม

ของลูกคาบริษัท XXX โดยนําคําตอบท่ีไดจากแตละฝายมาแยกเปนประเด็น จากนั้นทําการจับคูคําตอบ

ของท้ังสองฝายในแตละประเด็น และเลือกคําตอบท่ีท้ังสองฝายเห็นพองตองกันดวยเสียงสวนมาก 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย และงบประมาณของแตละแนวทางเลือก เพ่ือใชกําหนด

แนวทางดานการตลาดท่ีสามารถแกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับต่ําไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ท้ังนี้ การวิเคราะหเชิงเนื้อหา คือ การบรรยายเนื้อหาของ

ขอความหรือเอกสารโดยใชวิธีการเชิงปริมาณอยางเปนระบบและเนนความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) 

อิงกรอบทฤษฎี  โดยการบรรยายจะเนนเนื้อหาตามท่ีปรากฏ ไมเนนการตีความหรือการหาความหมายท่ี

ซอนไว (กิริยา สังขทองวิเศษ, 2558: ออนไลน) 

        จากการเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมของบริษัทเอชเค (ประเทศไทย) จํากัด 

และกลุมของลูกคาบริษัท XXX ไดขอมูลตามตาราง ดังนี้  
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กลุมท่ี 1: กลุมของบริษัทเอชเค (ประเทศไทย) จํากัด ผูใหขอมูลหลักจํานวน 6 ราย 

หัวขอ คารอยละของคําตอบท่ีเห็นพองตองกัน 
การศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับตํ่า 

1. การรับทราบปญหา 100% 

2. สาเหตุของปญหาในมุมมองของบริษัทเอชเค  

  2.1 บริษัทไมมีการกําหนดความรับผิดชอบของลูกคา

อยางชัดเจน กรณีท่ีลูกคาไมคืนถาดรองสินคา 

67% 

  2.2 การคัดแยกถาดรองสินคาในฝงของลูกคาอาจมี

ปญหา 

33% 

การกําหนดแนวทางดานการตลาดท่ีสามารถแกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับตํ่า 

3. การปรับปรุง พัฒนาการจัดการความสัมพันธกับ

ลูกคาในสวนงานหลัก 

 

  3.1 การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา: การใชกล

ยุทธดานราคาในสวนการหักกลบลบกัน เน่ืองจาก

ลูกคามีความออนไหวสูงตอการชําระหน้ีในรูปแบบ

ของเงิน  

33% 

  3.2 การพัฒนาเครือขาย: การใหบุคคลท่ีสามเขาไป

รวบรวมถาดรองสินคาจากโรงงานของลูกคาและนํา

กลับมาท่ีบริษัท  

50% 

  3.3 การพัฒนาเครือขาย: การใหสวนลดราคาสินคา

กับลูกคา  

16.7% 

  3.4 การจัดการความสัมพันธกับลูกคา: การจัดทํา

สัญญาใหลูกคาชําระคาถาดรองสินคาท่ีคางสงคืน  

33% 

4. การปรับปรุง พัฒนาการจัดการความสัมพันธกับ

ลูกคาในสวนงานเสริม 

 

  4.1 ดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ: การบันทึก

ยอดการคืนสินคาและยอดคงคางสะสมในระบบ

สวนกลางของบริษัทเอชเคและสรุปผลใหลูกคาอยาง

นอยสัปดาหละครั้ง  

50% 

  4.2 ดานกระบวนการ: จัดใหมีการประชุมทางไกลกับ

ลูกคาในกรอบเวลาท่ีชัดเจน เชน ทุกสัปดาหหรือทุก

50% 
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หัวขอ คารอยละของคําตอบท่ีเห็นพองตองกัน 
สองสัปดาห เพ่ือติดตามปญหาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  

  4.3 ไมออกความเห็น 33% 

5. ขอเสนอแนะแนวทางดานการตลาดอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติม 

 

  5.1 การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา: การใหลูกคา

เปนผูควบคุมการจัดซื้อถาดรองสินคาเอง (Self-

service) และจัดสงเขามาในบริษัทเอชเค เน่ืองจาก

ปจจุบันลูกคาไดเขามาควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบสําคัญ

ท่ีมีราคาสูงหลายตัวของบริษัท เพ่ือควบคุมปริมาณ

สินคาคงคลังและคาใชจายในการจัดซื้อวัตถุดิบ 

16.7% 

 

กลุมท่ี 2: กลุมของลูกคาบริษัท XXX ผูใหขอมูลหลักจํานวน 5 ราย 

หัวขอ คารอยละของคําตอบท่ีเห็นพองตองกัน 
การศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับตํ่า 

1. การรับทราบปญหา 100% 

2. สาเหตุของปญหาในมุมมองของบริษัทเอชเค  

  2.1 บุคลากรในการคัดแยกถาดรองสินคาของบริษัท

มีจํานวนจํากัด  

80% 

  2.2 พ้ืนท่ีในการพักถาดรองสินคาในพ้ืนท่ีการผลิต

สินคามีจํากัด ขณะท่ีมีถาดรองฯหลากหลายชนิดจาก

ผูขายปจจัยการผลิตหลายราย ทําใหถาดรองสินคา

อาจปะปนกันงาย 

20% 

การกําหนดแนวทางดานการตลาดท่ีสามารถแกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับตํ่า 

3. ความตองการใหบริษัทเอชเคปรับปรุง พัฒนาการ

จัดการความสัมพันธกับกลุมของลูกคาบริษัท XXX 

ในสวนงานหลัก 

 

  3.1 การพัฒนาเครือขาย: การใหบริษัทเอชเคเขามา

รวบรวมถาดรองสินคาจากโรงงานและนํากลับไปท่ี

บริษัทเอชเค โดยเปนการจางบุคคลท่ีสามหรือใช

บุคลากรของบริษัทเอชเค 

100% 
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หัวขอ คารอยละของคําตอบท่ีเห็นพองตองกัน 
  3.2 การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา: บริษัทเอชเค 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจัด

ใหมีบุคลากรเขามารวบรวมถาดรองสินคาจากบริษัท 

XXX 

20% 

4. ความตองการใหบริษัทเอชเคปรับปรุง พัฒนาการ

จัดการความสัมพันธกับกลุมของลูกคาบริษัท XXX 

ในสวนงานเสริม 

 

  4.1 ดานกระบวนการ: จัดใหมีการประชุมทางไกล

อยางนอยสัปดาหละครั้ง เพ่ือติดตามปญหา ความ

คืบหนาและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

100% 

5.  ขอเสนอแนะแนวทางดานการตลาดอ่ืน ๆ 

สําหรับบริษัทเอชเค 

 

  5.1 การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา: ใหบริษัทเอช

เคถือวาถาดรองสินคาท่ีไมไดสงคืนบริษัทเอชเคจัดเปน

สวนลดใหแกบริษัท XXX   

60% 

  5.2 ไมระบุความคิดเห็น 40% 

 

จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางเลือกในการแกไขปญหา 4 แนวทาง ดังนี้  

แนวทางท่ี 1: การพัฒนาเครือขาย โดยการมอบหมายใหบริษัทภายนอกทําหนาท่ีเก็บรวบรวมถาดรอง

สินคาจากลูกคามายังบริษัทเอชเค  

ขอดี คือ บริษัทเอชเคสามารถนําถาดรองสินคากลับคืนสูบริษัทไดตามเปาหมายคือ 100% ซ่ึงชวยลด

ภาระตนทุนบางสวนของบริษัทเอชเคลงได ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและเพ่ิมผลประกอบการ

ของบริษัทเอชเค ขอเสีย คือ เพ่ิมภาระตนทุนการดําเนินงานของบริษัทเอชเค เนื่องจากการจางบริษัท

ภายนอกคือ บริษัท ABC ใหทําหนาท่ีคัดแยกและบรรจุถาดรองสินคาพรอมจัดสงในบริเวณคลังสินคา

หลักสวนขาออกของลูกคา ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 800.59 บาทตอ 1 รอบการขนสง โดยมี

การขนสงเฉลี่ยปละ 104 ครั้ง หรือคิดเปนคาใชจายประมาณ 83,261.40 บาทตอป ขณะท่ียอดขายสินคา

ของบริษัทเอชเคตั้งแตเดือนมกราคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 พบวาสินคา FCA เปนสินคาท่ีสราง

รายไดใหกับบริษัทนอยท่ีสุด 
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แนวทางท่ี 2: การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา โดยการใชกลยุทธการปรับเปลี่ยนราคาในสวนการหัก

กลบลบกัน (Offset)  

ขอดี คือ บริษัทเอชเคไดรับคาถาดรองสินคาคืนเต็มจํานวน สามารถรักษาผลกําไรของบริษัทและรักษา

ความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและบริษัทไวได เนื่องจากลูกคามีความออนไหวสูงตอการชําระหนี้ใน

รูปแบบของเงิน ขอเสีย คือ เพ่ิมภาระงานใหกับผูท่ีเก่ียวของคือ เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือ ซ่ึงปจจุบันเปนผูรับ

ขอมูลจํานวนถาดรองสินคาท่ีลูกคาสงคืนบริษัทเอชเคจากหองตรวจนับถาดรองสินคา และคํานวณสินคา

คงคลังของถาดรองสินคาเพ่ือบริหารการสั่งซ้ือ โดยภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนคือ การคํานวณยอดคงคางสะสมให

ออกมาเปนจํานวนเงิน กอนสงตอขอมูลไปใหฝายลูกคาสัมพันธเพ่ือรายงานขอมูลใหลูกคาทราบ และสง

ตอใหฝายบัญชีในการนํารายการลูกหนี้และเจาหนี้รายเดียวกันมาหักลางยอดคงเหลือท่ีมีอยู แลวแสดง

ยอดเงินสุทธิเพ่ือสะทอนสถานะของลูกหนี้หรือเจาหนี้ในงบดุลตอไป 

แนวทางท่ี 3: การจัดการความสัมพันธกับลูกคาโดยการทําสัญญากับลูกคา ซ่ึงระบุความรับผิดชอบของ

ลูกคาในการชําระหนี้ใหแกบริษัทเอชเค กรณีท่ีลูกคาไมสามารถคืนถาดรองสินคาใหแกบริษัทเอชเคได

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ขอดี คือ สัญญาการคืนถาดรองสินคาและลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทซ่ึงมีผลทางกฎหมาย เนื่องจาก

ลูกคาตองรับผิดชอบภาระหนี้กรณีท่ีทําถาดรองสินคาสูญหายและไมสามารถสงคืนบริษัทเอชเคได

ครบถวนเม่ือสิ้นไตรมาส ทําใหลูกคามีความเอาใจใสในการสงคืนถาดรองสินคาอยางตอเนื่องเพ่ือให

เปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทเอชเคกําหนด ขอเสีย คือ สัญญาการคาดังกลาวอาจทําใหลูกคาลดคะแนน

ของบริษัทเอชเคในสวนการประเมินผูขายปจจัยการผลิต (Supplier Performance) ซ่ึงจะสงผลตอ

ปริมาณคําสั่งซ้ือสินคาในอนาคตท่ีบริษัทเอชเคจะไดรับจากลูกคา เนื่องจากปจจุบัน ลูกคาไมตอง

รับผิดชอบภาระหนี้ท่ีเกิดจากกรณีดังกลาวขางตน 

แนวทางท่ี 4: การพัฒนาดานกระบวนการสื่อสารกับลูกคา โดยการจัดใหมีการประชุมทางไกลกับลูกคา

อยางนอยสัปดาหละ1 ครั้ง 

ขอดี คือ บริษัทเอชเคสามารถติดตามความคืบหนาและสถานการณการคืนถาดรองสินคาอยางใกลชิด

และทันเวลาและไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน เนื่องจากสมาชิกท่ีเขารวมประชุมของบริษัทเอชเคและ

ลูกคาเปนผูมีสวนเก่ียวของในกระบวนการคืนถาดรองสินคาโดยตรง ขอเสีย คือ เพ่ิมภาระงานใหกับผูท่ี

เก่ียวของ โดยพนักงานท่ีมีหนาท่ีเขารวมประชุมตองเตรียมขอมูลกอนเขาประชุมและตองสละเวลาการ

ทํางานสวนหนึ่งเพ่ือเขารวมประชุมเปนประจําในวันและเวลาท่ีกําหนด 
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        จากแนวทางเลือกในการแกไขปญหาท้ัง 4 แนวทางขางตน ผูวิจัยไดเลือกแนวทางท่ี 2 และ

แนวทางท่ี 4 ดวยเหตุผลดังนี้  

แนวทางท่ี 2: เนื่องจากลูกคามีความออนไหวสูงตอการชําระหนี้ในรูปแบบของเงิน การขอใหลูกคาชําระ

คาถาดรองสินคาโดยตรงเนื่องจากลูกคาทําสูญหายหรือไมไดสงคืนตามเปาหมาย อาจทําใหลูกคาลด

คะแนนของบริษัทเอชเคในสวนการประเมินผูขายปจจัยการผลิต ซ่ึงจะสงผลตอปริมาณคําสั่งซ้ือสินคาใน

อนาคตจากลูกคา ขณะท่ีแนวทางท่ี 2 ทําใหบริษัทเอชเคไดรับคาถาดรองสินคาคืนเต็มจํานวน บริษัท

สามารถรักษาผลกําไรของบริษัทไวได ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและ

บริษัทไวได และแนวทางดังกลาวไมไดเพ่ิมตนทุนการดําเนินงานใหกับบริษัทเอชเค 

แนวทางท่ี 4: แนวทางนี้ทําใหบริษัทเอชเคสามารถติดตามความคืบหนาและสถานการณการคืนถาดรอง

สินคาอยางใกลชิดและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน เนื่องจากสมาชิกท่ีเขา

รวมการประชุมท้ัง 2 ฝาย เปนผูมีสวนเก่ียวของในกระบวนการคืนถาดรองสินคาโดยตรง และแนวทาง

ดังกลาวไมไดเพ่ิมตนทุนการดําเนินงานใหกับบริษัทเอชเค 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. สาเหตุของปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับต่ําท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานทางธุรกิจของ

องคกรคือ  

1.1 บริษัทเอชเคไมมีการกําหนดความรับผิดชอบของลูกคาอยางชัดเจนในกรณีท่ีคืนถาดรอง

สินคาต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด และบุคลากรของบริษัทลูกคาท่ีจัดไวสําหรับคัดแยกถาดรองสินคานั้นมี

จํานวนจํากัดหรือไมเพียงพอกับปริมาณและความหลากหลายของถาดรองสินคาท่ีถูกสงออกมาจากพ้ืนท่ี

การผลิตในแตละวัน ขณะท่ีลูกคาไมตองการจางพนักงานเพ่ิม เนื่องจากจะกระทบตอตนทุนการ

ดําเนินงาน 

1.2 ในดานการพัฒนาการจัดการความสัมพันธของลูกคาในสวนงานหลักนั้น บริษัทเอชเคยังขาด

การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคาในดานกลยุทธราคา เนื่องจากลูกคามีความออนไหวสูงตอการชําระหนี้

ในรูปแบบของเงิน และบริษัทเอชเคยังขาดการพัฒนาเครือขายกับผูขายปจจัยการผลิตในดานการเก็บ

รวบรวมถาดรองสินคาจากลูกคาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการลูกคา  

1.3 ในดานการพัฒนาการจัดการความสัมพันธของลูกคาในสวนงานเสริมนั้น บริษัทเอชเคขาด

การพัฒนาในดานกระบวนการสื่อสารกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ ไมมีการประชุมทางไกลโดยมีกรอบเวลาท่ี 
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ชัดเจนเพ่ือติดตามปญหา ความคืบหนา และการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นระหวางบริษัทเอชเค

และลูกคา 

2. แนวทางดานการตลาดท่ีสามารถแกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคา FCA VLA ในระดับต่ํา 

ประกอบไปดวย 2 แนวทาง ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา โดยการใชกลยุทธการปรับเปลี่ยนราคาในสวนการหัก

กลบลบกัน เนื่องจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทเอชเคและลูกคาท่ีมีฐานะเปนท้ังลูกหนี้และ

เจาหนี้ของกันและกัน ประกอบกับลูกคามีความออนไหวสูงตอการชําระหนี้ในรูปแบบของเงิน โดย

แนวทางนี้ไมมีคาใชจายแตอยางใด  

2.2 การพัฒนาดานกระบวนการสื่อสารกับลูกคา โดยการจัดใหมีการประชุมทางไกลกับลูกคา

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ซ่ึงทําใหบริษัทสามารถติดตามความคืบหนาและสถานการณการคืนถาดรอง

สินคาอยางใกลชิดและทันเวลา และไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน เนื่องจากสมาชิกท่ีเขารวมการประชุม

ของบริษัทและลูกคาเปนผูมีสวนเก่ียวของในกระบวนการคืนถาดรองสินคาโดยตรง โดยแนวทางนี้ไมมี

คาใชจายแตอยางใด 

 

อภิปรายผล 

        จากการศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาแนวทางดานการจัดการความสัมพันธของลูกคาเพ่ือลดความเสี่ยงของ

การคืนถาดรองสินคาจากลูกคาของบริษัท กรณีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถาดรอง Flex Cable Assembly 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  

1. ผลวิจัยพบวาสาเหตุของปญหาท่ีลูกคาคืนถาดรองสินคาในระดับต่ําท่ีสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานทางธุรกิจขององคกร ไดแก (1) บริษัทเอชเคไมมีการกําหนดความรับผิดชอบของลูกคาอยาง

ชัดเจนในกรณีท่ีคืนถาดรองสินคาต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด และบุคลากรของบริษัทลูกคาท่ีจัดไวสําหรับคัด

แยกถาดรองสินคานั้นมีจํานวนจํากัดหรือไมเพียงพอกับปริมาณและความหลากหลายของถาดรองสินคาท่ี

ถูกสงออกมาจากพ้ืนท่ีการผลิตในแตละวัน ขณะท่ีลูกคาไมตองการจางพนักงานเพ่ิม เนื่องจากจะกระทบ

ตอตนทุนการดําเนินงาน (2) ในดานการพัฒนาการจัดการความสัมพันธของลูกคาในสวนงานหลักนั้น 

บริษัทเอชเคยังขาดการพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคาในดานกลยุทธราคา เนื่องจากลูกคามีความ

ออนไหวสูงตอการชําระหนี้ในรูปแบบของเงิน และบริษัทเอชเคยังขาดการพัฒนาเครือขายกับผูขายปจจัย

การผลิตในดานการเก็บรวบรวมถาดรองสินคาจากลูกคาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการลูกคา (3) ในดาน

การพัฒนาการจัดการความสัมพันธของลูกคาในสวนงานเสริมนั้น บริษัทเอชเคขาดการพัฒนาในดาน
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กระบวนการสื่อสารกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ ไมมีการประชุมทางไกลโดยมีกรอบเวลาท่ี ชัดเจนเพ่ือ

ติดตามปญหา ความคืบหนา และการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นระหวางบริษัทเอชเคและลูกคา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Maleki และ Reimche (2011) ซ่ึงไดศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกสสําหรับ

บรรจุภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได: กรณีศึกษาการวิเคราะหการไหลเวียนทางกายภาพและขอมูล 

โดยบริษัทไดใชบรรจุภัณฑท่ีนํากลับมาใชใหมไดของตนเองในการลําเลียงสินคามาจากผูขายปจจัยการ

ผลิตรายตาง ๆ แตเนื่องจากการติดตามการคืนบรรจุภัณฑท่ีไมมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงประสบปญหา

บรรจุภัณฑหายและกระทบการผลิตเปนครั้งคราว รวมถึงกระทบการผลิตในฝงผูขายปจจัยการผลิต

เชนกัน จากการวิจัยไดสรุปแนวทาง 3 ประการเพ่ือลดและกําจัดปญหาตาง ๆ คือ (1) พัฒนาการสื่อสาร

และการไหลของขอมูลโดยเพ่ิมความสามารถของเครือขายผูขายปจจัยการผลิตผานระบบคอมพิวเตอรท่ี

มีอยู (2) การจัดทําสัญญาความรับผิดของผูขายปจจัยการผลิต (3) การนําระบบบงชี้อัตโนมัติมาใช 

2. ผลวิจัยท่ีพบดานแนวทางดานการตลาดท่ีสามารถแกไขปญหากลุมลูกคาคืนถาดรองสินคา 

FCA VLA ในระดับต่ํา ไดแก  

2.1 การพัฒนาขอเสนอทางดานคุณคา โดยการใชกลยุทธการปรับเปลี่ยนราคาในสวน

การหักกลบลบกันตามภาพท่ี 2 เนื่องจากปจจุบันรูปแบบการดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทและลูกคาท่ีมี

ฐานะเปนท้ังลูกหนี้และเจาหนี้ของกันและกัน และลูกคามีความออนไหวสูงตอการชําระหนี้ในรูปแบบของ

เงิน ซ่ึงแนวทางนี้ทําใหบริษัทเอชเคไดรับคาถาดรองสินคาคืนเต็มจํานวน บริษัทสามารถรักษาผลกําไร

ของบริษัทไวได ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและบริษัทไวได และแนวทาง

ดังกลาวไมไดเพ่ิมตนทุนการดําเนินงานใหกับบริษัทเอชเค ซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธการปรับเปลี่ยนราคา

ของ Kotler และ Keller (2016: 504) ในดานการตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร เกิดข้ึนเม่ือลูกคาไม

ตองการชําระคาสินคาเปนเงินสด แตชําระเปนสินคาแทน โดยการต้ังราคาตามแนวภูมิศาสตรมีหลาย

รูปแบบ โดยหนึ่งในรูปแบบดังกลาวคือ การหักกลบลบกัน 
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ภาพท่ี 2 ผังปฏิบัติงานการดําเนินการหักกลบลบกัน 

     
ท่ีมา: แผนกลูกคาสัมพันธ บริษัท เอชเค (ประเทศไทย) จํากัด พ.ศ. 2562 

 

2.2 การพัฒนาดานกระบวนการสื่อสารกับลูกคา โดยการจัดใหมีประชุมทางไกลกับ

ลูกคาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้งผานโปรแกรม Cisco WebEx Meetings ซ่ึงเปนโปรแกรมการประ

ชุมสายผานเว็บและวิดีโอท่ีบริษัทเอชเคและลูกคาใชรวมกันในปจจุบันตามภาพท่ี 3 ซ่ึงแนวทางนี้ทําให

บริษัทเอชเคสามารถติดตามความคืบหนาและสถานการณการคืนถาดรองสินคาอยางใกลชิดและทันเวลา 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน เนื่องจากสมาชิกท่ีเขารวมการประชุมเปนผูมีสวน

เก่ียวของในกระบวนการคืนถาดรองสินคาโดยตรง และแนวทางดังกลาวไมไดเพ่ิมตนทุนการดําเนินงาน

ใหกับบริษัทเอชเค สอดคลองกับงานวิจัยของนุกุล ศรีเมืองแกว (2554) ซ่ึงไดอธิบายวา ปจจัยท่ีสนับสนุน

และอุปสรรคท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการจัดการความรวมมือระหวางผูผลิตกับผูสงมอบและลูกคาในหวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต คือ ความไววางใจซ่ึงกันและกันและขาดความเขาใจในแนวคิด ดาน

กิจกรรมท่ีผูผลิตตองการใหผูสงมอบและลูกคาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานมากท่ีสุดคือ การ

แลกเปลี่ยนขอมูล 
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ภาพท่ี 3 ผังปฏิบัติงานการประชุมทางไกลกับลูกคา       

  
 ท่ีมา: แผนกลูกคาสัมพันธ บริษัท เอชเค (ประเทศไทย) จํากัด พ.ศ. 2562 

 

ท้ังนี้ แนวทางเลือกท้ังสองแนวทางขางตน เปนแนวทางเฉพาะของบริษัทเอชเคสําหรับการ

จัดการความสัมพันธกับกลุมของลูกคาบริษัท XXX ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือประหยัดตนทุน 

ทรัพยากร เวลาและมีประสิทธิผล คือการเพ่ิมจํานวนถาดรองสินคาคืนสูบริษัทใหเปนไปตามเปาหมายคือ 

100%  ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ Wang (2015) ซ่ึงได

ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความสัมพันธกับลูกคา กลยุทธและการนําไปใชในแตละอุตสาหกรรม

แตกตางกันอยางไร ผลการวิจัยพบวา CRM จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เม่ือถูกออกแบบใหเขากับความ

ตองการเฉพาะของแตละบริษัท และกลยุทธ CRM จะประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองไดรับการ

สนับสนุนจากทีมผูบริหารจากระดับบนสูระดับลาง การรวมวัฒนธรรมท่ีมองลูกคาเปนศูนยกลางเขาไป

เปนสวนหนึ่งของการทํางานในแตละวันของพนักงานแตละคน นอกจากนี้ บริษัทยังมีปจจัยแหง

ความสําเร็จท่ีจะเปนสวนประกอบท่ีสงผลใหบริษัท XXX คืนถาดรองสินคาใหกับบริษัทเอชเคเปนตาม

เปาหมายคือ 100% มีดังตอไปนี้  

1. บริษัทเอชเคเปนผูใหบริการแบบครบวงจรในการผลิตหัวอานสําหรับฮารดดิสกไดรฟใหกับ

กลุมของลูกคาบริษัท XXX มานานกวา 15 ป โดยสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาท้ังในดาน

สินคา ราคา และชองทางการจําหนาย โดยในดานสินคา บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาตาม

ความตองการของลูกคาไดอยางเฉพาะเจาะจง เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะดานนี้ 

และมีเครื่องมือท่ีครบครัน เชน การใหบริการหองปฏิบัติการวัสดุวิทยา (Material Science Laboratory)  

ในดานราคา บริษัทเอชเคสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในการลดราคาสินคาใหแกลูกคาทุก
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ไตรมาส รวมถึงการใหสวนลดราคาในดานอ่ืน ๆ เชน ราคาเครื่องจักรท่ีลูกคารวมลงทุน ในดานชองทาง

การจัดจําหนาย บริษัทมีโรงงานผลิตสินคาท่ีใกลกับโรงงานลูกคาจึงชวยเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคาและ

ชวยลดคาใชจายในดานการขนสงสินคาของบริษัทเอชเคไดเปนอยางดี และเนื่องจากบริษัทมีแผนท่ีจะปด

โรงงานในตางประเทศและยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย จึงชวยเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขัน

ใหแกบริษัทในดานการบริหารตนทุนการจัดสงเหนือคูแขงรายอ่ืน ๆ ในตลาด ซ่ึงโรงงานของคูแขงมีท่ี

ตั้งอยูไกลออกไป ดวยลักษณะความสัมพันธและปจจัยตาง ๆ ขางตนซ่ึงสงผลใหลูกคาไดรับประโยชน

เชนกัน ทําใหลูกคามีความไววางใจในบริษัทตลอดมา เพ่ิมโอกาสในการไดรับความรวมมือจากลูกคาใน

การคืนถาดรองสินคามายังบริษัทใหเปนไปตามเปาหมายคือ 100% 

2. บุคลากรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงบริษัทมีวัฒนธรรมองคกรท่ี

มุงเนนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกองคกรเพ่ือความสําเร็จของกลุม และการให

ความสําคัญกับลูกคา ลักษณะเชนนี้จะทําใหบริษัทสามารถสรางความรวมมือกับลูกคาในการคืนถาดรอง

สินคาใหเปนตามเปาหมาย      

 

ขอเสนอแนะ  

1. งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

หมุนเวียนถาดรองสินคาหรือบรรจุภัณฑอ่ืน ๆ ระหวางบริษัทและลูกคา  

2. ธุรกิจท่ีกลาวถึงในงานวิจัยชิ้นนี้ เปนธุรกิจดานการผลิตหัวอานสําหรับฮารดดิสกไดรฟ ซ่ึงมีความ

เฉพาะตัวสูงและมีลูกคาท่ีมีศักยภาพในตลาดโลกเพียงไมก่ีราย ลูกคาจึงมีอํานาจการตอรองสูง โดยใน

การศึกษาครั้งตอไป อาจมีการทําการวิจัยในสวนของคูแขงขันทางธุรกิจในดานพันธมิตรเชิงกลยุทธ ซ่ึง

อาจทําใหไดแนวทางการแกไขปญหาท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส ธนาคารออมสิน  

สาขาอเวนิว รัชโยธิน 

The Guidelines to Increase of electronic card products of            

Government Savings Bank of Avenue Ratchayothin Branch 

 

ภิณญาพัชญ ชิ้นไพบูลย01 และฐานิตา ฆองฤกษ1 2 

Pinyapat Chinpaiboon1 and Thanita Kongrerk2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาหาสาเหตุของปญหาของยอดผลิตภัณฑบัตร

อิเล็กทรอนิกสท่ีลดลง และ 2) เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน พรอมเสนอแนวทางท่ีสามารถแกไข

ไดจริง จากการศึกษาพบวาปญหายอดผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีลดลง มีสาเหตุมาจากความคิดเห็น

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจดานราคา ดานของกระบวนการ ข้ันตอนการสมัครใช

บริการ และปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีตองดําเนินการแกไข โดยทางเลือกในการแกปญหาเพ่ือ

การเพ่ิมยอดผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดกําหนดทางเลือกเพ่ือแกไขปญหาไวท้ังหมด 3 

ทางเลือก คือ (1) ใชแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในดานของ

กระบวนการและดานชองทางการจัดจําหนาย เพ่ือเพ่ิมชองทางและลดข้ันตอนในการสมัครใชบริการ

ตามท่ีลูกคาแตละกลุมสะดวก (2) ใชแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ใน

ดานของราคา เพ่ือลดปญหาในดานราคาคาธรรมเนียมการสมัครใชบริการ (3) ใชการกําหนดกลยุทธ

ระดับธุรกิจ (Business Strategy) โดยใช TOWS Matrix เพ่ือพิจารณาถึงปจจัยท้ังภายนอกและภายใน

ขององคกร และจัดทําแผนกลยุทธในระดับตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหา จากการประเมิน ขอดีขอเสียในแตละ

ทางเลือก ผูวิจัยเสนอใหเลือกใชแนวทางท่ี 2 โดยใชแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ในดานของราคา ซ่ึงแนวทางเลือกท่ี 2 นี้ สามารถสรางแรงจูงใจในการสมัครใชบริการ

ผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกสใหกับลูกคาได สามารถวัดผลไดจริง และเปนทางเลือกท่ีสามารถปฏิบัติได

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท กลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: y.pinyapat@gmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัย, E-mail: thanita_kon@utcc.ac.th 
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ทันที เพ่ือใหแนวทางการแกไขปญหานี้บรรลุผลสําเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเสนอท้ังแผนการปฏิบัติงาน 

(Action Plan) ดัชนีวัดความสําเร็จ ตลอดจนแผนสํารอง 

 

คําสําคัญ: แนวทางการเพ่ิมยอดผลิตภัณฑ, บัตรอิเล็กทรอนิกส, ธนาคารออมสิน,  

 

Abstract 

 This study to find out how to increase your e-card product. Government Savings 

Bank Avenue Ratchayothin Branch The objective is to find out the cause of the problem 

of lower electronic card products and to find solutions that arise and offer practical 

solutions. Studies have found that a lower amount of electronic card product issues. This 

is due to the feedback on the marketing mix that affects price decisions. The side of the 

process.  The application process and channel issues that need to be corrected by the 

solution for increasing your e-ticket product. The researchers have defined an alternative 

solution to solve all three issues: (1) Use marketing Mix concepts and theories in the field 

of process and distribution channels to increase the channel and reduce the process of 

applying the service to each customer. (2) Use marketing compound concept and theory 

(marketing Mix) in the field of price to reduce problems in price. Subscription fee (3) Use 

business strategy assignments using TOWS Matrix to determine the internal and internal 

factors of the organization, and to plan different levels of strategy to solve problems 

from the assessment. Advantages and disadvantages of each choice researchers offer to 

choose a second approach using marketing compound concept and theory (marketing 

Mix)  in the field of price, where the second choice is inspire customers to apply for 

electronic card products.  It can be measured and is an immediate alternative to the 

successful solution.  Therefore, researchers have offered both Action plan and the key 

backup plan.  

 

Keywords: The Guidelines for Increase product sales,  Electronic card, The Government 

Saving Bank 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 ปจจุบันรูปแบบการบริการของธนาคารมีท้ังรูปแบบการใชบริการท่ีสาขา และการใชบริการแบบ

ธนาคารออนไลน ท่ีมีการแขงขันกันในทุกสถาบันการเงิน โดยมีสวนประสมทางการตลาดในดานตาง ๆ  

ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอยอดขายบัตรอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร และดวยธนาคารออมสินมีการทํา

โฆษณาประชาสัมพันธ และโปรโมชั่นในการเสนอขายบัตรอิเล็กทรอนิกสอาจจะยังไมแพรหลาย และดวย

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยท่ีมีระบบออนไลน ระบบ

ดิจิทัล เขามามีอิทธิพลตอการแขงขันนั้น ปจจุบันมีการใหบริการ ถอนเงินผาน Application Mobile 

Banking อีกโดยไมเสียคาธรรมเนียมการบริการ ทําใหการใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสไมเปนท่ีนาสนใจ 

และไมสามารถดึงดูดหรือจูงใจลูกคาได จึงกอใหเกิดผลกระทบและเกิดปญหากับธนาคาร โดยท่ีธนาคาร

ออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน มียอดขายบัตรอิเล็กทรอนิกสในแตละปท่ีลดลง โดยมีอัตราการลดลงในแต

ละปคิดเปนรอยละ (4.53), (21.83), (0.89) (ท่ีมา : ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 15 จํานวนบัตร 

ATM/VISA เปดใหม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 2562) เนื่องจากจํานวนลูกคาสวนใหญท่ีเขาใชบริการ

เลือกท่ีจะใชบริการ Application Mobile Banking  มากกวาการสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสของ

ธนาคาร ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาหาสาเหตุของปญหาของยอดผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีลดลง เพ่ือหา

แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน พรอมเสนอแนวทางท่ีสามารถแกไขไดจริง  

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เ พ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานผลิตภัณฑบัตร

อิเล็กทรอนิกสท่ีลดลง ของธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน 

 2. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ขององคกร ท่ีมีผลตอการ

ดําเนินงานผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน ท่ีไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือเพ่ิมยอดการสมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส และตอบโจทย

ของลูกคาธนาคารออมสินได 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพองคกร เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคตาง ๆ ขององคกร โดยท่ี  
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S มาจาก คําวา Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ เปนปจจัยภายในท่ีมีผลดีหรือ

การดําเนินงานภายในองคกรท่ีสามารถกระทําไดดี ซ่ึงเปนความสามารถท่ีมีความโดดเดนท่ีองคกร

มองเห็นไดอยางชัดเจน  

W มาจาก คําวา Weaknesses หมายถึง จุดออนหรือขอเสียเปรียบ โดยปจจัยนี้จะมี

ผลกระทบและสงผลเสียตอการบริหารจัดการขององคกร  

O มาจาก คําวา Opportunities หมายถึง โอกาสในการทํางานหรือการบริหารงานใหองคกร

บรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

T มาจาก คําวา Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดท่ีเกิด

จากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัด

อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 

หลักการสําคัญของ SWOT คือการวิเคราะหจากสภาพการณองคกร 2 ดาน คือ  

(1) สภาพแวดลอมภายใน ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการ 

(2) สภาพแวดลอมภายนอก เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาของเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมใหมๆ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   

การวิเคราะห SWOT  เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (Situation Analysis) ท่ีชวย

ใหผูบริหารไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในปจจัยตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับองคกร รวมท้ังผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอมูลท่ีไดไมวาจะเปน จุดแข็ง จุดออน ขององคกร ขอมูลเหลานี้มี

ประโยชนอยางมากในการกําหนดวิสัยทัศน และแนวทางการกําหนดกลยุทธในสวนของแผนการ

ดําเนินงานขององคกรตอไป 

ประโยชนของการวิเคราะห SWOT ทําใหสามารถทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอการดําเนินงาน

ขององคกร ขอมูลท่ีถูกนําไปใชประโยชนเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

โอกาสทางสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในนั้นจะเปนสถานการณท่ีสรางความไดเปรียบ กวาคู

แขงขัน เพ่ือการบรรลุเปาหมายองคกร ในสวนของอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ี

ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร  ผลจากการวิเคราะห  SWOT  นี้ใชเปนแนวทางในการกําหนด

วิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพ่ือใหองคกรดําเนินงานไปสูเปาหมาย 

 2.  การวิเคราะหดวย TOWS Matrix  

 เราสามารถวิ เคราะหและจับคูกลยุทธ  TOWS Matrix ออกมาเปนกลยุทธ  4 รูปแบบ            

ตามสถานการณตาง ๆ 
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  2.1 กลยุทธเชิงรุก (SO) เปนสถานการณท่ีองคกรพ่ึงปรารถนามากท่ีสุด ผูบริหารของ

องคกรควรมีการกําหนดกลยุทธในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพ่ือการนําเอาจุดแข็งท่ีมีอยูมาชวย

เสริมสรางและปรับใชกับสถานการณตาง ๆ  

  2.2. กลยุทธเชิงแกไข (WO) เปนสถานการณท่ีเลวรายและแยท่ีสุด เนื่องจากองคกร

เผชิญอยูกับปญหาและอุปสรรคภายนอก  

  2.3 กลยุทธเชิงรับ (ST) เปนสถานการณท่ีมีความไดเปรียบขององคกร แตติดขัดอยู

ตรงท่ีมีปญหาอุปสรรคท่ีเปนจุดออนอยู  

  2.4 กลยุทธเชิงปองกัน (WT) เปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมท่ีไม

เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน มีขอไดเปรียบท่ีเปนจุดแข็งหลายประการ  

 3. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 

 จากแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวยหลัก 7Ps ประกอบดวย (ธีรกิติ ณ 

อยุธยา, 2553,) ดังนี้ 

  3.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีนําเสนอขายโดยเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคา ใหพึงพอใจในผลิตภัณฑท่ีเสนอขายนั้น  

  3.2 ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีลูกคาตองจายเพ่ือแลกมาซ่ึงสินคาและบริการ ซ่ึงแสดง

ถึงมูลคาในรูปเงินตรา หรือสิ่งอ่ืนท่ีจําเปนตองใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ และบริการ  

  3.3 สถานท่ี (Place) หมายถึง ชองทางท่ีใชในการจําหนายผลิตภัณฑ มีผลตอการรับรู

ของลูกคาในคุณคาและประโยชนของบริการท่ีนําเสนอตอการตัดสินใจดานสถานท่ีใหบริการ ในสวนแรก

คือ การเลือกทําเลท่ีตั้ง จากผูใหบริการในสถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดให เพราะทําเลท่ีตั้งเปนตัวกําหนดกลุม

ผูบริโภคท่ีจะเขามารับบริการ   

  3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เปนการสื่อสารระหวางผูซ้ือ และ

ผูขาย เพ่ือสรางทัศนคติแรงจูงใจ และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ คูแขงหรือเครื่องมือท่ีใชในการสงเสริม

การตลาด ไดแก   

   3.4.1 การโฆษณา   

   3.4.2 การขายโดยใชพนักงาน  

   3.4.3 การสงเสริมการขาย 

   3.4.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ  
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 การติดตอสื่อสารกับลูกคาเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง โดยตรงกับมีกิจกรรมผูซ้ือ เชน 

การขายทางโทรศัพท การขายทางโทรทัศน หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคาตอบสนอง  

  3.5 บุคลากร (People) บุคลากรเปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงมีการ

คัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ ดังนั้น ธุรกิจบริการตองใหความสําคัญตอการคัดเลือกพนักงานท่ีจะเขา

มาทําหนาท่ี  

  3.6 กระบวนการ (Process) เปนวิธีการใหบริการเพ่ือสงมองคุณภาพในการใหบริการ

กับลูกคาท่ีรวดเร็วและประทับใจ กระบวนการการใหบริการจึงเปนท่ี ยอมรับวามีความสําคัญตอธุรกิจ

บริการท่ีสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคา  

  3.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical) สภาพสิ่งแวดลอมในการใหบริการและปจจัยท่ี

เก่ียวของอ่ืน ๆ กับสิ่งท่ีจับตองไดท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการสงมอบสินคาและบริการ (รังสรรค 

เลิศในสัตย, 2549, หนา 99) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของมี ดังนี ้

 วิมลรัตน หิรัญรัตน (2557) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรเดบิต ธนาคาร  

ออมสิน สํานักพหลโยธิน พบวาจากกลุมลูกคาสวนใหญจะรูจักผลิตภัณฑบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน 

จากสื่อโฆษณาตาง ๆ ท่ีมีในปจจุบัน การรูจักบัตรเดบิตของธนาคารออมสินนั้นมีปจจัยและความสัมพันธ

สวนบุคคลดานสถานภาพการสมรส และดานอาชีพ ในกลุมลูกคาท่ีไมเคยใชบริการบัตรเดบิตของธนาคาร

ออมสินดวยเหตุผลวา ลูกคาท่ีไมเคยใชบริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสินเลยอาจเปนเพราะโปรโมชั่น

ยังไมมีแรงจูงใจมากพอ  ซ่ึงธนาคารควรมีการจัดรายการสงเสริมการตลาดท่ีตรงใจลูกคาในแตละกลุม

อยางตอเนื่องมีการประชาสัมพันธถึงสิทธิประโยชนในการถือบัตรใหมากข้ึน  

 ฐิติลักษณ สมบุญ (2558) การเลือกใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต สมารท ไลฟ ของลูกคา

ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษานั้น จะใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ

ปจจัยการใหบริการ พบวา 1) กลุมลูกคาสวนใหญเปน เพศชาย ชวงอายุ 20 - 30 ป สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ 2) ในสวนของพฤติกรรมการ

เลือกใชบริการ พบวา กลุมลูกคาท่ีเขาใชบริการ จะเปนลูกคาเดิมของธนาคารออมสินมากกวา 5 ปข้ึนไป 

ใชประโยชนของบัตรเดบิตในการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 3) ระดับการตัดสินใจของ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท้ัง 6 ดาน คือ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัด
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จําหนาย ดานนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการจําหนาย ดานบุคลากรผูใหบริการ และ

ดานผลิตภัณฑอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ชนานันท พันธสมจิตร (2559) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพฯ  และ

ปริมณฑล พบวา มีท้ังสิ้น 5 ปจจัย ดังนี้   

 1) ปจจัยดานกระบวนการในการทํางาน ระบบการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2) ปจจัยดานบุคลากร  สถานท่ีใหบริการ และลักษณะบัตรเดบิต  

 3) ปจจัยดานผลิตภัณฑและความเพียงพอของสาขาท่ีสมัครบัตรเดบิต  

 4) ปจจัยดานรานคาท่ีรองรับการใชบัตรเดบิต  

 5) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โปรโมชั่นตาง ๆ 

 สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการดําเนินกลยุทธขององคกร การวางแผนการตลาด 

และทําการพัฒนาตอยอด เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพใชการคัดเลือกผูใหขอมูล

หลัก (Key Informants) ดวยวิธีการแบบเจาะจง เปนพนักงานอยูในกระบวนการทํางานของสาขา เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา จํานวน 3 คน คือ ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา อเวนิว รัชโยธิน 

จํานวน 1 คน และพนักงานบริการสาขา  จํานวน  2 คน  และการศึกษาเชิงปริมาณ ใชเก็บขอมูลโดยการใช

แบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด เปนการเก็บขอมูลจากกลุมลูกคาท่ีเขาใชบริการทางการเงินกับธนาคารออม

สิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน วันละ 10 คน เปนจํานวน 10 วัน โดยเริ่มเก็บขอมูลวันท่ี 13 – 22 สิงหาคม 

2562  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการใชวิธีการสัมภาษณดวยตนเอง  กับ

ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 3 คน โดยมีประเด็นคําถามดังนี้ 

 2.1 คําถามสําหรับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 3 คน ในดานของ

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในท่ีมีผลตอ การดําเนินงานผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส 
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  2.1.1 จุดแข็งของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลกับสถานการณปจจุบันตอการสมัคร

ใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส 

  2.1.2 จุดออนของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลกับสถานการณปจจุบันตอการสมัคร

ใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส 

  2.1.3 โอกาสท่ีเกิดข้ึนของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลกับสถานการณปจจุบันตอ

การสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส  

  2.1.4 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลกับสถานการณปจจุบันตอ

การสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส 

  2.2 คําถามผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 3 คน สถานการณการแขงขัน

ทางการตลาดของผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม จํานวน 

100 ชุด เปนการเก็บขอมูลจากกลุมลูกคาท่ีเขาใชบริการทางการเงินกับธนาคารออมสิน โดยใชเวลาเก็บ

ขอมูล เปนเวลา 10 วัน วันละ 10 คน โดยทําการศึกษาปจจัย ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และ

การใชบริการผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสิน โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) จะ

ประกอบดวยคําถามปลายปด ท่ีสรางข้ึนภายใตแนวคิดจากการเก็บขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกดวยตนเอง 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดคําถามท่ีตรงกับปญหา ครอบคลุมกับวัตถุประสงคท่ี

ตองการ ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได โดยลักษณะคําถามเปนรูปแบบใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 

(Multiple Choice) โดยหาคาความถ่ีและรอยละ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสของ

ธนาคารออมสิน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ 5 ระดับ ของ Likert Scale  

 สวนท่ี 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสของ

ธนาคารออมสิน 

 วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ซ่ึงประกอบดวย รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  ในการอธิบายขอมูลและนําเสนอในรูปของ

ตาราง โดยใชเกณฑวัดความพึงพอใจไว 5 ระดับ  
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 การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informants)  และขอมูลจากผูตอบ

แบบสอบถาม มาตรวจความสมบูรณของขอมูล และใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา ใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพ่ือหาสาเหตุของปญหา และขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT 

Analysis) เพ่ือนําไปสูการทําแผนปฏิบัติงาน  

สรุปผลการวิจัย 

 1) ผลวิจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจสมัครใชบริการบัตร

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสิน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ขอมูลปจจัยท่ีเปนปญหาตอการ

ตัดสินใจสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสิน เนื่องจากปญหาสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจในดานของราคา โดยท่ีคาธรรมเนียมแรกเขารายป และคาธรรมเนียมการ

ออกบัตรทดแทนบัตรสูญหายของบัตรอิเล็กทรอนิกส ในแตละประเภท มีอัตราท่ีสูง ปญหาสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจในดานของกระบวนการ เนื่องจากข้ันตอนการสมัครใชบริการตองใช

เวลาและมีการเซ็นเอกสารท่ีเยอะยุงยาก ปญหาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจในดาน

ชองทางการจัดจําหนาย การจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายของรานคาท่ีรวมรายการ กับบัตร

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารคอนขางนอยมาก การโฆษณาประชาสัมพันธท่ียังเขาไมถึงกลุมลูกคาเปาหมาย

อีกดวย และสุดทายในเรื่องของจํานวนเครื่องเอทีเอ็มไมเพียงพอและมีอาการขัดของบอยซ่ึงสาเหตุตาง ๆ 

เหลานี้คือปญหาท่ีตองการการแกไขโดยเรงดวน  

 2) ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ดังนี้ 

       2.1) ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน การดําเนินงานผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส พบวา 

  จุดแข็ง (Strengths) ของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลกับสถานการณปจจุบันตอการสมัครใช

บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส 

   1) มีจํานวนตู ATM เพียงพอแกความตองการ ตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ทํางาน และในศูนยการคาหรือตลาดสะดวกครอบคลุมทุกภาค ท่ัวประเทศ  

   2) ธนาคารมีชื่อเสียงท่ีและภาพลักษณความม่ันคงและความนาเชื่อถือ 

เนื่องจากมีรัฐบาลเปนประกัน  

   3) บัตรอิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสิน มี Chip Card ระบบปองกันการ

ปลอมแปลงท่ีปลอดภัยนาเชื่อถือ  
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  จุดออน (Weakness) ของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลกับสถานการณปจจุบันตอการสมัคร

ใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส 

   1) ระบบการทํางาน และข้ันตอนการสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส  มี

การใชเอกสารท่ีคอนขางมากไมเหมาะกับลูกคาท่ีมีชวงเวลาเรงรีบ 

   2) การบรรจุลูกจางใหมเขาทํางานยังขาด ความรูในดานผลิตภัณฑของธนาคาร 

ดานทักษะการขายและการใหบริการ  เนื่องจากไมมีการอบรมลูกจางใหมกอนการปฏิบัติงานจริง  

      2.2) ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก การดําเนินงานผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส 

พบวา 

   โอกาส (Opportunities) ท่ีเกิดข้ึนของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลกับสถานการณปจจุบัน

ตอการสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส  

   1) สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว แตกําลังการซ้ือของลูกคายังมีอยูจากฐานลูกคา

รายใหญและรายยอยท่ีมีจํานวนมาก 

   2) เปนสถาบันการเงินท่ีรองรับนโยบายรัฐ ทําใหมีโอกาสในการขยายฐาน

ลูกคาเพ่ิมมากข้ึน 

  อุปสรรค (Threats) ท่ีเกิดข้ึนของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลกับสถานการณปจจุบันตอการ

สมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส 

   1) สภาพยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วกับยุคดิจิตอล ลูกคาไมนิยมการ

พกบัตรอิเล็กทรอนิกส และไมตองการแบกรับคาธรรมเนียมรายป   

 

 3) ผลการวิเคราะห/รวบรวมแนวทางการแกไขปญหา  
 จากการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหายอดขายผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีลดลง ของธนาคาร

ออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน โดยการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางพบวา ความคิดเห็นสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจดานราคา ไดคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด สาขาจึงควรดําเนินการ

แกไขปญหาดานนี้ เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมและลูกคาใหมเพ่ือเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส 

ใหมีจํานวนมากข้ึน  

แนวทางเลือกการแกไขปญหา (Alternative Solutions) 3 แนวทาง ดังนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในดานของกระบวนการและ

ดานชองทางการจัดจําหนาย เม่ือลูกคาเห็นวา กระบวนการสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส มีข้ันตอน
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ท่ียุงยาก ใชเวลานาน ประกอบกับตองมีการลงลายมือชื่อในเอกสารคอนขางเยอะ ทําใหเปนการเสียเวลา 

และเลือกท่ีจะไมสมัครใชบริการ ดังนั้นทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การเพ่ิมชองทางการ

สมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสดวยระบบออนไลนไดดวยตนเองผานทาง application mobile 

banking ของทางธนาคารเองได ซ่ึงในสวนนี้ ทางธนาคารตองทําการอัพเกรดระบบของ application ให

รองรับกับการสมัครใชบริการ และเม่ือลูกคาไดทําการสมัครผานระบบออนไลน ทางธนาคารจะจัดสงบัตร

อิเล็กทรอนิกสใหกับลูกคาโดยไมเกิน 3 วันทําการ ในสวนของข้ันตอนการสมัครใชบริการท่ีสาขา ธนาคาร

จะมีการลดข้ันตอนและเอกสารการสมัครใหนอยลง โดยการอัพเกรดโปรแกรมการสมัครบัตร

อิเล็กทรอนิกสของธนาคาร(โปรแกรม CARD M) ใหสามารถสมัครบัตรและตั้ง password ไดโดยใชเพียง

โปรมแกรมเดียวเพ่ือเปนการลดเวลาและตัดข้ันตอนท่ียุงยากออกไป   

2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในดานของราคา ในสวนของ

คาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมการออกบัตรทดแทนบัตรสูญหายของ

ธนาคารออมสินถือวามีราคาท่ีต่ําอยูแลว เม่ือเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมของสถาบันการเงินอ่ืน       

แตดวยกลุมลูกคาของธนาคารออมสินเปนกลุมผูมีรายไดนอย ถึงรายไดปานกลาง จึงจัดวาคาธรรมเนียม

เปนปญหาในการสมัครใชบริการ และดวยปจจุบัน application mobile banking ของธนาคารออมสิน

เองสามารถถอนเงินสดไดโดยไมตองใชบัตรอิเล็กทรอนิกส จึงเปนเหตุใหลูกคาผูใชบริการเลือกท่ีจะไม

สมัครบัตร ดังนั้นทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การทําการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

การโฆษณาเชิงรุก โดยธนาคารมีการจัด Promotion ในการสมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส ใหแกลูกคาท่ีสมัคร

ใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส สมัครบัตรอิเล็กทรอนิกสรับของสมนาคุณทันที โดยสมนาคุณ จะเปนบัตร

ชมภาพยนตร กระปุกออมสิน รม เปนตน ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนของสมนาคุณเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหลูกคา

รูสึกวาไมไดเสียเงินคาสมัครไปฟรี ๆ และหากลูกคาท่ีสมัครใชบริการแลวมีการบอกตอและพาลูกคาทาน

อ่ืนมาสมัครใชบริการเพ่ิมจํานวน 10 คน ธนาคารจะมีการมอบของสมนาคุณระดับพรีเม่ียม ใหแกลูกคาผู

แนะนําอีกดวย จัดใหมี Promotion รานคาท่ีรวมรายการท่ีมากข้ึน เชน การซ้ือบัตรชมภาพยนตรผาน

บัตรอิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสิน ในราคา 49 บาท/ท่ีนั่ง 1 บัตร จํากัด 2 สิทธิ/เดือน มีการสะสม

คะแนน เม่ือใชจายผานรานคาท่ีรวมรายการ โดยคะแนนสะสมคิดจากการรูดซ้ือสินคากับรานคาท่ีรวม

รายการ 1 สลิป ไดรับ 5 คะแนน สะสมครบ 100 คะแนน สามารถแลกรับของท่ีระลึกพรีเม่ียม ไดท่ี

ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิวมีการทําการโฆษณาประชาสัมพันธ Promotion ผานทางระบบออนไลน  

เพ่ือเปนการกระตุนการซ้ือของลูกคาในกลุมตาง ๆ อยางท่ัวถึง มี Promotion บัตรชํารุด สูญหาย 

สามารถทําบัตรทดแทนบัตรเดิมได โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม และสําหรับลูกคาท่ีสมัครใชบริการ



 

1219 

 

บัตรอิเล็กทรอนิกสในเดือนเกิดของตัวเอง จะไดรับการยกเวนคาธรรมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป 

ทันที  

3. การกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) โดยใช TOWS Matrixล 

ตารางท่ี 1 การกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) โดยใช TOWS Matrix 
                    ปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1. ธนาคารมีจํานวนสาขาที่เปดใหบริการ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

S2. ธนาคารมุงหาพันธมิตรในการ ใหบริการ

ที่มีประสิทธิภาพ 

S3. ธนาคารมีชื่อเสียงและฐานะการเงินที่

มั่นคงมาอยางยาวนานและมีรัฐบาลเปน

ประกัน 

 

จุดออน (Weakness) 

W1. ขั้นตอนการ 

ทํางานคอนขางเยอะและยุงยาก 

W2. องคกรมีขนาด 

ใหญ ทําใหการประสานงานภายใน 

และการบริการคอนขางชา  

 

 1. กลยุทธ SO 2. กลยุทธ WO 

โอกาส  

(Opportunities) 

O1. เปนธนาคารท่ีไดคอยสนองนโยบายรัฐ

ตาง ๆ 

O2. ธนาคารมีนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ  

O3. บัตรอิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสิน 

มี Chip Card ระบบปองกันการปลอมแปลง

ที่ปลอดภัยนาเชื่อถือ  

O 4. ธนาคารรับเทคโนโลยีเขามาพัฒนา 

อยางตอเนื่อง 

      ขยายจุดบริการตูเอทีเอ็ม ใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ   

 

 

 

 

     ธ น า ค า ร พั ฒน า ร ะ บ บ  application 

mobile banking ใหสามารถสมัครใชบริการ

บัตรอิ เ ล็กทรอนิกส เองไดที่ บ าน  สร า ง

นวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบ application 

รูปแบบใหม 

      

 3. กลยุทธ ST 4. กลยุทธ WT 

อุปสรรค (Threats) 

T1. สภาพยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว กับยุคดิจิตอล ลูกคาไมนิยมการพก

บัตรอิเล็กทรอนิกส และไมตองการแบกรับ

คาธรรมเนียมรายป 

T2. การแขงขันสูงในระบบการเงิน  

T3. กลุมลูกคาสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย 

ถึงปานกลาง 

     จัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายใหกับกลุม

ลูกคาผูมีรายไดนอย สมัครใชบริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส  ฟรีคาธรรมเนียมแรกเขา 

และคาธรรมเนียมรายป ตลอดชีพ 

     สรางเครือขายพันธมิตรระหวางสถาบัน

การเงิน โดยยกเวนคาธรรมเนียมการบริการ 

ถอน โอน จาย ผานตูเอทีเอ็มตางธนาคาร 

ฟรี ตลอดอายุการใชงานบัตร 

      ธนาคารออมสินเปนองคกรขนาดใหญ 

จัดทําแผนการตลาดใหมีศักยภาพเพื่อเพิ่ม 

ยอดขายบัตรอิเล็กทรอนิกส ใหสอดคลองกับ

พ ฤ ติ ก ร รม ข อ ง  ลู ก ค า  แ ล ะ ก า ร ส ร า ง

ความสัมพันธอันดี ระหวางองคกรกับลูกคา

โดยการทําเว็บเพจ บนหนาFacebook โดย

การลงบทความที่ เปน ประโยชนของการ

ลูกคา เชน โปรโมชั่นการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส 

หรือการสมัครบัตรใหม ในแตละเดือน 
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ผูวิจัยเลือกแนวทางการแกปญหาท่ี 2 เนื่องจากแนวทางเลือกท่ี 1 และ แนวทางเลือกท่ี 3    อาจ

ตองใชระยะเวลาในการนําเสนอโครงการ ซ่ึงอาจมีระยะเวลารอคอยคอนขางนาน ดังนั้นธนาคาร ออมสิน

สาขาอเวนิว รัชโยธิน จึงควรทําการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยธนาคารมีการจัด  Promotion 

ในการสมัครบัตรอิเล็กทรอนิกสใหแกลูกคาโดย เม่ือลูกคาสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส สามารถ

เลือกรับของสมนาคุณไดทันที โดยของสมนาคุณจะเปลี่ยนรูปแบบไปทุกเดือน เพ่ือเปนการดึงดูดลูกคาท่ี

สนใจสะสมของสมนาคุณดวย และเปนการเบี่ยงเบนความรูสึกของลูกคาใหรูสึกวาไมไดเสียเงิน

คาธรรมเนียมไปฟรี ๆ โดยไมไดอะไร และหากลูกคาท่ีสมัครใชบริการแลวมีการบอกตอและพาลูกคาทาน

อ่ืนมาสมัครใชบริการเพ่ิมจํานวน 10 คน ธนาคารจะมีการมอบของสมนาคุณระดับพรีเม่ียมใหแก ลูกคาผู

แนะนําอีกดวย ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน มีการทําการโฆษณาประชาสัมพันธ Promotion 

ผานทางระบบออนไลน เพ่ือเปนการกระตุนการซ้ือของลูกคาในกลุมตาง ๆ อยางท่ัวถึง มี Promotion 

บัตรชํารุด สูญหาย สามารถทําบัตรทดแทนบัตรเดิมได โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม และสําหรับ

ลูกคาท่ีสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสในเดือนเกิดของตัวเอง จะไดรับการยกเวนคาธรรมแรกเขาและ

คาธรรมเนียมรายปทันที ซ่ึงแนวทางเลือกท่ี 2 นี้ สามารถเพ่ิมแรงจูงใจใหกับลูกคา และสามารถวัดผลได 

อภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดวาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานผลิตภณัฑบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีลดลง เนื่องจากปญหาในดานของราคา แสดงใหเห็นถึงปจจัยท่ี

มีความสําคัญตอการตัดสินใจสมัครใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ ฐิติลักษณ สมบุญ (2558) ท่ีวาการ

เลือกใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต นั้นระดับการตัดสินใจของปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือดาน

ของราคาท่ีมีผลกระทบในการเลือกสมัครใชบริการ แนวทางการแกไขปญหา เพ่ือเพ่ิมยอดการสมัครบัตร

อิเล็กทรอนิกส และตอบโจทยของลูกคาธนาคารออมสินไดนั้น สอดคลองกับแนวคิดของ วิมลรัตน หิรัญ

รัตน (2557) ท่ีวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน พบวาลูกคาท่ีไมเคยใชบริการ

บัตรเดบิตของธนาคารออมสินเลยอาจเปนเพราะโปรโมชั่นยังไมมีแรงจูงใจมากพอ ดังนั้นแนวทางการ

แกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมยอดการสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส จึงควรเสนอการสงเสริมการขาย การ

สงเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณาเชิงรุก โดยธนาคารมีการจัด Promotion ในการสมัครบัตร

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุม 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งนี้วา การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอด

ผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคาร
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กําหนดนั้น  ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก พบวาธนาคารออมสินควรมีการสํารวจ

ความตองการเพ่ิมจุดใหบริการ ตู ATM ใหเพียงพอแกความตองการ จัดท่ีตั้งใหอยูใกลท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ทํางาน และในศูนยการคาหรือใหครอบคลุมทุกภาค ท่ัวประเทศ และดวยสภาพยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วกับยุคดิจิตอล ลูกคาอาจไมนิยมการพกบัตรอิเล็กทรอนิกส และไมตองการแบกรับ

คาธรรมเนียมรายป เพ่ิมเปนการจูงใจ ใหลูกคาสมัครใชบริการนั้น ทางธนาคารควรมีการจัดโปรโมชั่น

สงเสริมการขาย เชน การยกเวน คาธรรมเนียมการสมัครใชบริการใหกับลูกคาในวันสําคัญ เชน วันเกิด 

นอกจากนี้ควรมีการศึกษาธนาคารออมสินมากกวา 1 สาขา ในพ้ืนท่ีระดับเขตหรือระดับภาค เพ่ือนํา

ขอมูลมาแกไขปญหาระยะยาวของธนาคารออมสินตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) สาเหตุยอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขา

บางเขน ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไว และ 2) แนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากรวมของ

ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักโดยใชการสุมแบบ

เจาะจงท่ีอยูในกระบวนการทํางานและลูกคาท่ีใชบริการ ไดแก ผูอํานวยการเขต  ผูจัดการธนาคาร ผูชวย

ผูจัดการ พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 4 – 7 (ดานเงินฝาก) ลูกจางปฏิบัติการ และลูกคาท่ีใชบริการ 

จํานวน 30 คน และใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา แผนผังกางปลา SWOT Analysis และหากลยุทธโดย

ใช TOWS Matrix ผลการศึกษาพบวา 1) สาเหตุของปญหายอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขา

บางเขน ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด มาจากปจจัยการใหบริการ 4 ดานคือ ดานความเปน

รูปธรรมของบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการตอบสนองตอลูกคา และดานการรูจักและเขาใจ

ผูใชบริการ และ 2) แนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากรวม 3 แนวทางคือ แนวทางท่ี 2.1 กลยุทธการเติบโต

แบบพัฒนาการตลาด แนวทางท่ี 2.2 กลยุทธความแตกตาง และแนวทางท่ี 2.3 กลยุทธพัฒนา

กระบวนการใหบริการ ประเมินทางเลือกไดกลยุทธ การเติบโตแบบพัฒนาการตลาด เพราะมีความ

เปนไปไดของกลยุทธ และผลตอบแทนท่ีจะไดรับในระยะยาว เนนดวยการจัดกิจกรรม “เปดบานออมเงิน

กับออมสิน” ทําความรวมมือกับโครงการหมูบานตางๆ ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับธนาคารออมสิน สาขา

บางเขน ใชวันหยุดเสาร - อาทิตย เขาไปจัดกิจกรรมตั้งบูธรองรับการบริการนอกสถานท่ีเพ่ือการรับฝาก

เงิน 

                                                 
1 บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร     

  Email : Kanittha.34@hotmail.com 

2 กลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
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Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) cause of problems for the total 

deposit amount of the Government Savings Bank of Bang Khen Branch did not accord to 

the bank target, and 2)  suggestion the guidelines to increasing the total deposit amount 

of the Government Savings Bank of Bang Khen Branch.The information was collected using 

Semi-structural interview of 30 people from key informants using 

Randomly selected in the work process and who use the service customers, the district 

director Bank Manager assistant manager Operational Level 4 -  7 ( Deposit)  Operation 

Employee and customers and use the content analysis method Analyze with fishbone 

diagram, SWOT Analysis and find a strategy using TOWS Matrix. 

 The results of research showed that 1) the cause of problems for the total deposit 

amount of the Government Savings Bank of Bang Khen Branch did not accord to the bank 

target from the 4 factors of service, tangibility, reliability, responsiveness and empathy, and 2) 

suggestion the guidelines to increasing deposits into 3 strategies which are 1 Market 

Development Growth Strategy 2, Difference Strategy and 3 Service Development Strategy Can 

evaluate alternatives, market development growth strategies Because there is a possibility of 

strategy and the response instead of receiving in the long term Emphasized by organizing 

activities “Open House to save money with GSB” to cooperate with various village projects 

nearby the Government Savings Bank of Bang Khen Branch, use Saturday - Sunday holidays to 

organize activities to set up booths to support offsite services for receiving deposits. 

 

Keywords: The Guidelines for Increase, The total deposit, The Government Savings  

Bank of Bang Khen Branch 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 จากสภาวะการแขงขันธุรกิจธนาคารมีแนวโนมท่ีรุนแรงข้ึน ไมไดแขงขันภายในธุรกิจเดียวกัน  

แตยังตองแขงขันกับคูแขงรายใหม ๆ ท่ีเขามาใหบริการทางการเงินไมวาจะเปนธนาคารของภาครัฐ ธนาคาร

พาณิชย รวมท้ังกลุม Non - Bank ท่ีเขามาชวงชิงสวนแบงรายไดของธุรกิจธนาคาร ทําใหกระทบตอผล

ประกอบการของธนาคารอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะการรักษาฐานเงินฝากท่ีเปนปจจัยสําคัญของธนาคาร 

ซ่ึงจากการดําเนินงานของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน มียอดเงินฝากรวมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 

2559 - 2561 เม่ือเปรียบเทียบเปาหมายกับผลการดําเนินงาน ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีธนาคารกําหนดไว ดังภาพท่ี 1 (ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน, 2561) และถาหากเกิดกรณีดังกลาวนี้เปน

ระยะเวลานานจะสงผลใหธนาคารไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางดานเงินฝากในระยะยาว

ได  

 

                                                                                                        หนวย : ลานบาท 

 
ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบเปาหมายกับผลการดําเนินงานเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน  

             ป พ.ศ. 2559 – 2561 

 

 นอกจากผลการดําเนินงานธนาคารออมสิน สาขาบางเขน พฤติกรรมของลูกคาเงินฝาก 

แตละประเภทตั้งแตป พ.ศ. 2559 - 2561 สวนใหญเปนเงินฝากจากสลากออมสินพิเศษ รองลงมา เงินฝากเผื่อ

เรียกพิเศษ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากสงเคราะหชีวิต เงินฝากประจํา เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากท่ีผู

ฝากทอดท้ิง ดังภาพท่ี 2  
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 ภาพท่ี 2 พฤติกรรมของลูกคาเงินฝากแตละประเภทป พ.ศ. 2559 – 2561 

 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากรวมของ

ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน เพ่ือหาสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมยอดเงินฝากรวม

ของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไว โดยตองหาสาเหตุของปญหาท่ี

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวย SWOT Analysis การใชทฤษฎีแผนผังกางปลามาสรุป

สาเหตุและหาแนวทางแกปญหาดวยแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ TOWS Matrix และนําขอมูลท่ีไดมาวาง

แผนการดําเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือรองรับการแขงขันดานเงินฝากของธนาคารตอไป  

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุยอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ไมเปนไปตามเปาหมายท่ี

ธนาคารกําหนดไว 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดการใหบริการ 

 การบริการท่ีตองคํานึงถึงคุณภาพบริการเปนสิ่งสําคัญตอสถาบันการเงินซ่ึงแนวคิดการใหบริการ

โดยเฉพาะแนวคิดคุณภาพการบริการท่ีใชเครื่องมือวัดระดับคุณภาพบริการตามหลักการของ Ziethaml, 

Parasuraman, and Berry (1990) เพ่ือวัดระดับการรับรูถึงการบริการลูกคาท่ีเรียกวา RATER คือ ดานความ
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เชื่อถือไววางใจได (Reliability) เปนการวัดบริการวาบริการท่ีไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ สามารถใหความ

ไววางใจได ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (Assurance) เปนการสรางความเชื่อม่ันแสดงถึงทักษะความรู 

ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 

หรือรูปลักษณทางกายภาพ เครื่องมือและอุปกรณท่ีใช ดานการรูจักและเขาใจผูใชบริการ (Empathy) เปน

ความสามารถในการดูแลเอาใจใส และดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) เปนการตอบสนอง

ความตองการของผูใชบริการสามารถเขารับบริการไดงายและรวดเร็ว (สมวงศ พงศสถาพร, 2550) ซ่ึงตาม

แนวคิดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของจิตติพร กุมภาพงษ (2555) ท่ีวาคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน 

สาขาตระการพืชผล อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเอาใจใสตอผูรับบริการมีความสําคัญ

มากท่ีสุด รองลงมา ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ดานการใหความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ ดานการ

ตอบสนองตอความตองการของผูมารับบริการ ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และดานความ

เปนรูปธรรมของบริการ ตามลําดับ สวนปญหาและขอเสนอแนะคือ ตู ATM และเครื่องปรับสมุดบัญชีชํารุด

บอย สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอและข้ันตอนในการใหบริการแตละข้ันตอนใชเวลานานเกินไป รวมถึงงานวิจัย

ของวัชราภรณ จันทรสุวรรณ (2555) ท่ีวาความพึงพอใจการใหบริการดานรูปลักษณ ในเรื่องวัสดุและ

อุปกรณภายในธนาคารตองมีความทันสมัย สถานท่ีต้ังและสภาพแวดลอมของธนาคารมีความเหมาะสม 

สะอาด กวางขวางไมแออัด และเอกสารสําหรับใหขอมูลตาง ๆ ของธนาคารมีความละเอียดชัดเจนเขาใจ

งาย และควรดูแลเอาใจใสผูใชบริการเปนรายบุคคล 

 2. ทฤษฎีผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) 

 ทฤษฎีผังกางปลา หรือเรียกชื่อเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจ

กอให เกิดปญหาเหลานั้น (Possible Cause) โดยการกําหนดปจจัยบนกางปลา มักจะใชหลักการ  

4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) ไดแก Man (พนักงานหรือบุคลากร) Machine (เครื่องจักรหรือ   อุปกรณ

อํานวยความสะดวก) Material (วัตถุดิบหรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในกระบวนการ) Method (กระบวนการ

ทํางาน) และ Environment (สถานท่ี อากาศ ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน) โดยกําหนดปญหาท่ีหัว

ปลา และกางปลาเปนสาเหตุหลัก สาเหตุรองและสาเหตุยอย (วันรัตน จันทกิจ, 2551) ซ่ึงทฤษฎีนี้นําไปใชหา

สาเหตุของปญหา เชน จากงานวิจัยของกนกวรรณ นิ่มผึ้ง (2554) ท่ีวาสาเหตุของปญหาท่ีสงผลกระทบตอ

ปริมาณเงินฝากของธนาคาร ABC มาจากพนักงานขาดความรู ความสามารถและความชํานาญ กระบวนการ

ทํางาน ระบบงาน เปนตน และควรแกไขปญหาโดยเริ่มมุงพัฒนาการบริการทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส

แบบครบวงจร ควบคูไปกับการขยายเครือขายสาขาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกระบวนการใหบริการท่ีลูกคา
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สามารถใชบริการไดโดยสะดวกท่ีสุด อีกท้ังนําเสนอการสงเสริมการขายดานเงินฝากแบบตอเนื่อง โดยจัดกลุม

กิจกรรมการตลาด โฆษณาบนหนาเว็บไซตและจัดงานประชาสัมพันธในแหลงชุมชน เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดทุกกลุม 

 3. การวิเคราะห SWOT 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวย SWOT Analysis หรือการวิเคราะห    จุด

แข็งและจุดออนท่ีเกิดข้ึนจากภายใน วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดจากภายนอก แลวนําขอมูลเหลานั้น

มากําหนดเปนกลยุทธเพ่ือวางแผนการดําเนินงานหรือวางแผนสูกับคูแขงทางธุรกิจ ซ่ึงคําวา SWOT ยอมา

จากคําภาษาอังกฤษ 4 ตัว คือ Strengths (จุดแข็งหรือจุดเดน) Weaknesses (จุดออนหรือจุดดอย) 

Opportunities (โอกาสหรือปจจัยภายนอกท่ีเอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงคท้ัง

ทางตรงและทางออม) และ Threats (อุปสรรคหรือขอจํากัดท่ีเปนภัยคุกคามตอการดําเนินงานขององคกร 

เปนปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได) ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลอง

และพยายามขจัดอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหนอยลง (สมยศ นาวีการ, 2551)  

 4. การจัดการเชิงกลยุทธดวยการวิเคราะห TOWS Matrix 

 การจัดการเชิงกลยุทธ TOWS Matrix เปนการจับคูระหวางปจจัยภายนอก (External Factors) 

กับปจจัยภายใน (Internal Factors) ท่ีไดมาจากการวิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือนํามาสรางกลยุทธข้ึนมา

ใหม 4 แบบ คือ กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) กลยุทธเชิงปองกัน (ST 

Strategy) และกลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) (พิบูล ทีปะปาล, 2551) และนํามาวิเคราะห กลยุทธทาง

การตลาดท่ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางแกไขปญหา 3 ระดับ คือ ระดับองคกร (Corporate Strategy) ไดแก 

กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธคงตัว (Stability Strategy) และกลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal 

Strategy) ระดับหนวยธุรกิจ ไดแก กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) กลยุทธความ

แตกตาง (Differentiation Strategy) และกลยุทธการมุงเนน (Focus Strategy) และระดับหนาท่ี ไดแก กล

ยุทธดานการผลิต (Production Strategy) กลยุทธดานการเงิน (Financial Strategy) กลยุทธดานทรัพยากร

มนุษย (Human Resource Management Strategy) และกลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategy) 

เปนตน (เอกชัย อภิศักดิ์กุล, 2553) ซ่ึงแนวคิดนี้นําไปใช อาทิ จากงานวิจัยของกรรณิการ ศรีอุบลมาศ (2554) 

ท่ีวาแนวทางในการกําหนด     กลยุทธเพ่ือเพ่ิมยอดเงินฝากในธุรกิจธนาคารธนชาตคือ กลยุทธการพัฒนา

ตลาด การขยายจํานวนสาขา และจํานวนตู ATM เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการใชบริการของลูกคาโดยเนน

ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และงานวิจัยของอิศรา มีถาวร (2555) ท่ีวากลยุทธในการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดดาน

เงินฝากของธนาคารออมสินคือ กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ เนื่องจากเปนกลยุทธ
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ท่ีเหมาะสมตอสภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากท่ี

ลดลงของธนาคารได  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ผูใหขอมูลหลัก 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักมาจากกลุมผูบริหาร กลุมพนักงานและ

ลูกจาง และกลุมลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน และมากําหนดกลุมตัวอยาง โดยการคัดเลือกดวย

วิธีการสุมแบบเจาะจงท่ีเปนพนักงานอยูในกระบวนการทํางาน และลูกคาท่ีใชบริการของธนาคารออมสิน 

สาขาบางเขน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา และเพ่ือใหกลุมตัวอยางมีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นไดอยางตรงไปตรงมา จํานวน 30 คน คือ ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตบางเขน 

จํานวน  1 คน ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาบางเขน จํานวน 1 คน    ผูชวยผูจัดการธนาคารออมสิน สาขา

บางเขน จํานวน 2 คน พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 4 – 7 (ดานเงินฝาก) จํานวน 4 คน ลูกจางปฏิบัติการ 

จํานวน 2 คน และลูกคาท่ีใชบริการธนาคารออมสิน สาขาบางเขน จํานวน 20 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การคึกษาครั้งนี้เครื่องมือเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางท่ีสรางจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนหลักในการสรางแนวคําถาม โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูล

ท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ตําแหนง เพศ อายุ อายุงาน ผลิตภัณฑท่ีใชบริการ สถานท่ีใหสัมภาษณ และ

วัน เวลา สัมภาษณ สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ใชแนวคิด

การใหบริการ 5 ดาน ท่ีเรียกวา RATER  คือ ดานความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) ดานการใหความ

เชื่อม่ันตอลูกคา (Assurance) ดานความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ดานการรูจักและเขาใจ

ผูใชบริการ (Empathy) ดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) และอ่ืน ๆ สวนท่ี 3 สภาพแวดลอม

ของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน โดยใชหลักการ SWOT Analysis ไดแก ขอคําถามเก่ียวกับจุดแข็งทางดาน

เงินฝากของธนาคาร จุดออนทางดานเงินฝากของธนาคาร โอกาสท่ีดีทางดานเงินฝากของธนาคาร อุปสรรค

ทางดานเงินฝากของธนาคาร และสวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

และไดนําเครื่องมือท่ีสรางนี้วัดคุณภาพเครื่องมือโดยการเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ

ของเนื้อหากอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
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 ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามหรือขอมูลปฐมภูมิโดยใชแนวคําถามสัมภาษณท่ีสรางข้ึน 

สัมภาษณเชิงลึกดวยตนเองจากผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตบางเขน ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขา

บางเขน ผูชวยผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาบางเขน พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 4 – 7 (ดานเงินฝาก) ลูกจาง

ปฏิบัติการ และลูกคาท่ีใชบริการธนาคารออมสิน สาขาบางเขน รวมท้ังสิ้น 30 คน โดยจะมีการเก็บขอมูลใน

วันเวลาทําการของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน คือ วันจันทร - วันศุกร เวลา 08.30 – 15.30 น. เปน

ระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาตรวจความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล และใชวิธีวิเคราะห

ขอมูลเชิงเนื้อหา มาจัดทําเปนแผนผังกางปลา เพ่ือหาสาเหตุของปญหา และขอมูลจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เพ่ือนํามาจัดทํา TOWS Matrix อธิบายสวนท่ีมีความสอดคลอง เชื่อมโยง

และเก่ียวเนื่องกัน เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหา รวมถึงกําหนดกลยุทธการเพ่ิมยอดเงินฝากรวมของ

ธนาคารออมสิน สาขาบางเขนเพ่ือนําไปสูการทําแผนปฏิบัติงาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษานําเสนอตามวัตถุประสงคของการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 สาเหตุของปญหายอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไว ผลการวิเคราะหสรุปไดวา  

  1. ผูใหขอมูลการสัมภาษณ จํานวน 30 คน แยกเปนผูปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน สาขา

บางเขน จํานวน 10 คน และลูกคาท่ีใชบริการธนาคารออมสิน สาขาบางเขน จํานวน 20 คน ในสวนของ

ผูปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25 - 35 ป มีอายุงานไมเกิน 10 

ป สวนลูกคาท่ีใชบริการธนาคารออมสิน สาขาบางเขน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 55 ป เปนลูกคา

ของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน มากกวา 30 ป สวนใหญใชบริการเงินฝากเผื่อเรียก 

  2. ผลการสัมภาษณสาเหตุของปญหายอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน จาก

ปจจัยการใหบริการเรียงลําดับสาเหตุ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 สรุปจากการสัมภาษณสาเหตุของปญหายอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน 

ลําดับที ่ ปจจัยการ

ใหบริการ 

สาเหตุของปญหา 

ความคิดเห็นเหมือนกัน ความถ่ี 

(คน) 

ความคิดเห็น

แตกตางกัน 

ความถ่ี 

(คน) 

1 

 

ดานความเปน

รูปธรรมของ

บริการ 

เอกสารการสมัครใชบริการ

เยอะเกินไป เชน เอกสาร 1 

ชุด ตอ 1 ผลิตภัณฑ และ

เอกสารการสมัครใชบริการ

ตาง ๆ มีการลงลายมือชื่อ

หลายตําแหนง และเกิดจาก

เคร่ืองอํานวยความสะดวกมี

สภาพที่คอนขางเกา สกปรก

งาย และระบบขัดของบอย

มาก บางคร้ังใชเวลาหลายวัน

ในการซอมแซม 

30 - - 

2 ดานความเชื่อถือ 

ไววางใจได 

พนักงานขาดความรูความ

เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ และ

พนักงานไมมีเวลาศึกษาขอมูล

ใหม ๆ ทําใหสื่อสารขอมูลที่

คลาดเคลื่อนกับลูกคาได 

27 

 

ไมมีความ

คิดเห็น 

3 

3 ดานการ

ตอบสนอง 

ตอลูกคา 

การใหบริการมีหลายข้ันตอน 

ทําใหเกิดความลาชา ลูกคารอ

นาน และการบริการไมเปน 

One Stop Service 

20 ไมมีความ

คิดเห็น 

10 

4 ดานการรูจักและ

เขาใจผูใชบริการ 

สถานที่จอดรถมีไมเพียงพอ

และสถานที่ตั้งของธนาคารไม

สะดวกตอการติดตอ สาขาอยู

หางไกลแหลงชุมชน 

18 ไมมีความ

คิดเห็น 

12 
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ดังนั้นจากขอมูลสาเหตุของปญหา 4 อันดับท่ีกลาวมา นํามาเขียนแผนผังกางปลาเพ่ือวิเคราะหให

เห็นถึงสาเหตุของปญหา โดยกําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา และกําหนดสาเหตุหลักและสาเหตุรองท่ี

กางปลา ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แผนผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหา 

 

 จากภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นวาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหยอดเงินฝากรวมของธนาคาร 

ออมสิน สาขาบางเขน ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไวมาจากปจจัยการใหบริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน 4 ดาน เรียงลําดับคือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความเชื่อถือ

ไววางใจได ดานการตอบสนองตอลูกคา และดานการรูจักและเขาใจผูใชบริการ 

 สวนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน โดยนํา

ขอมูลจากสาเหตุของปญหา และขอมูลจากการสัมภาษณในสวนขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา และ

ดานการรูจักและเขาใจผูใชบริการ 

สถานที่จอดรถมี

ไมเพียงพอ 

สถานที่ต้ังของธนาคาร

ไมสะดวกตอการติดตอ  

อยูหางไกลแหลงชุมชน 

ดานการตอบสนองตอลูกคา 

การใหบริการมหีลาย

ขั้นตอนทําใหเกิดความ

ลาชา ลูกคารอนาน 

การบริการไมเปน 

One Stop Service 

 

ยอดเงินฝากรวมของ

ธนาคารออมสิน         

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

พนักงานขาดความรู      

ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ  

ดานความเชื่อถือไววางใจได 

พนักงานไมมีเวลาศึกษาขอมูล

ใหม ๆ ทําใหส่ือสารขอมูลที่

คลาดเคล่ือนกับลูกคาได เคร่ืองอํานวยความสะดวกมีสภาพ

ที่คอนขางเกา สกปรกงาย และ

ทํางานชา 
ระบบขั ดข อ งบอย

มาก บางคร้ังใชเวลา

ห ล า ย วั น ใ น ก า ร

ซอมแซม 

เอกสารการสมัครใชบริการ

เยอะเกินไป เชน เอกสาร 1 

ชุด ตอ 1 ผลิตภัณฑ 

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ 

เอกสารการสมัครใชบริการตาง ๆ 

มีการลงลายมือชื่อหลายตําแหนง 
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ขอมูลจากการสัมภาษณใชการวิเคราะห SWOT หรือจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค มาวิเคราะหใน

รูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซหรือตาราง TOWS Matrix ดังนี้  

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหทางเลือกดวยตาราง TOWS Matrix 

 จุดแข็ง (Strengths) 

S1: ชื่อเสียงของธนาคาร    

ออมสินท่ีมีมาอยางยาวนาน 

S2: ภาพลักษณธนาคารมี 

ความม่ันคงและนาเชื่อถือ 

S3: มีความผูกพัน คุนเคย   

และเปนกันเองตอลูกคา 

S4: มีผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม 

S5: มีบริการท่ีทันสมัยและ

ปลอดภัย 

S6: พนักงานเอาใจใสในการ

บริการ 

S7: มีฐานลูกคาเดิมเปนจํานวน

มาก 

จุดออน (Weaknesses) 

W1: ข้ันตอนการทํางานท่ี

ซับซอน 

W2: มีการประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไมเพียงพอ 

W3: สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

W4: มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา

กวาคูแขง 

W5: เอกสารสําหรับการสมัคร

ใชบริการตาง ๆ มีจํานวนหลาย

หนา ทําใหลูกคาตองลงลายมือ

ชื่อหลายตําแหนง 

โอกาส (Opportunities) 

O1: มี พ.ร.บ.คุมครองเงินฝาก

ท่ีคุมครองเงินฝากเต็มจํานวน 

O2: การเติบโตของยุค Digital 

Banking 

O3: รัฐบาลใหการสนับสนุน

สงเสริมการออมแกประชาชน 

SO กลยุทธเชิงรุก 

ก ล ยุ ท ธ ก า ร เ ติ บ โ ต แ บ บ

พัฒนาการตลาด มาจากจุดแข็ง

และโอกาส โดยจัดกิจกรรม 

“เปดบานออมเงินกับออมสิน” 

โดยรวมมือกับโครงการหมูบาน

ตาง ๆ ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับ

ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน 

เพ่ือขยายตลาดและเขาสูกลุม

WO กลยุทธเชิงแกไข 

กลยุทธความแตกตาง มาจาก

จุดออนและโอกาส โดยการ 

-   จัดใหมีการรับฝากเงินนอก

สถาน ท่ี  โดยใช แคมเปญวา 

“ฝากเงินโทรสั่งได” เพ่ืออํานวย

ความสะดวกแก ลู กค า ท่ี ไ ม

ส า ม า ร ถ ม า ทํ า ธุ ร ก ร ร ม ท่ี

ธนาคารได โดยโทรศัพทเขามา

ปจจยัภายใน 

ปจจยัภายนอก 
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ลูกคาไดอยางใกลชิด ซ่ึงกลุม

ลูกคามีความสัมพันธท่ีดีกับทาง

ธนาคารออมสินอยูแลว 

(S1,S2,S3,S4,S5,O2,O3) 

นัดวันและเวลาเพ่ือไปรับบริการ

ไดตามสถานท่ีตาง ๆ 

(W1,W3,O2,O3) 

-    ทํ า สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ

ออนไลน เพ่ือสงขอมูลขาวสาร

เ ก่ี ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ะ

โปรโมชั่นใหกับกลุมลูกคา 

(W2,O2) 

 

 

อุปสรรค (Threats) 

T1: สาขาของธนาคารออมสิน

อยูบริเวณใกลกันหลายสาขา 

ทําใหสวนแบงลูกคาของสาขา

บางเขนลดลง 

T2: มีสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ใน

บริเวณใกลเคียงหลายแหง 

T3: มีการจราจรท่ีติดขัดมาก

บนถนนดานหนาสาขา 

ST กลยุทธเชิงปองกัน 

กลยุทธ พัฒนากระบวนการ

ใหบริการ มาจากจุดแข็งและ

อุปสรรค โดยการรักษาฐาน

ลูกคาเดิมโดยเนนกระบวนการ

การติดตอลูกคา เปนประจํา 

อาจจะเปนรายเดือน หรือราย   

ไตรมาส เพ่ือสรางความสัมพันธ

ท่ีดีกับลูกคาอยูเสมอ และเพ่ือ

ประชาสัม พันธ ผลิตภัณฑ ท่ี

ออกมาใหม ๆ ใหลูกคาไดรับ

ท ร า บ  เ พ่ื อ ใ ห ลู ก ค า เ กิ ด

ความรูสึกท่ีดีตอพนักงานในการ

ใสใจบริการตอลูกคา 

(S3,S4,S6,S7,T1,T2) 

WT กลยุทธเชิงรับ 

กลยุทธ พัฒนากระบวนการ

ใหบริการ มาจากจุดออนและ

อุ ป ส ร ร ค  โ ด ย ก า ร พั ฒ น า

กระบวนการการใหบริการ ใหมี

ความสะดวกรวดเร็วตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยาง

ถูกตองแมนยํา เชน พนักงานรับ

ฝ า ก  –  ถ อ น เ งิ น ส า ม า ร ถ

ใหบริการเปดบัญชีลูกคา ให

เสร็จสิ้นภายในจุดเดียวกันได 

หรือลดจํานวนเอกสารท่ีใชใน

ก า รบ ริ ก า ร ให เ พี ย งพอต อ

สาระสําคัญเทานั้น 

(W1,W5,T2)   

 

 จากตารางท่ี 2 ไดทางเลือกออกมาเปนกลยุทธ 3 ทางเลือก คือ แนวทางท่ี 1 กลยุทธ    การ

เติบโตแบบพัฒนาการตลาด เปนกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) แนวทางท่ี 2 กลยุทธความแตกตาง เปน
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กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) และแนวทางท่ี 3 กลยุทธพัฒนากระบวนการใหบริการ เปนกลยุทธเชิง

รับ (ST Strategy) และเปนกยุทธเชิงปองกัน (WT Strategy) และเลือกแนวทางแกไขปญหา โดยผูศึกษา

นําผลท่ีไดจากการศึกษาแตละทางเลือก และกําหนดปจจัยตาง ๆ เสนอผูจัดการธนาคารออมสิน สาขา

บางเขนเพ่ือตัดสินใจ ทําการใหคะแนน แลวนําคะแนนท่ีไดมาประกอบในการพิจารณาหาทางเลือกท่ี

เหมาะสมท่ีสุด โดยเกณฑการใหคะแนน รวมถึงปจจัยท่ีใชพิจารณาระดับคะแนนท่ีสามารถเปนไปได 5 

ระดับคือ 5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นอย และ 1 นอยท่ีสุด จากปจจัยท่ีใชพิจารณาคือ ความ

เปนไปไดของกลยุทธ ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในระยะยาวและความเสี่ยงในการดําเนินการ ผลปรากฏวา 

ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาบางเขนไดเลือกแนวทางท่ี 1 กลยุทธการเติบโตแบบพัฒนาการตลาด ดวย

เหตุวาความเปนไปไดของกลยุทธและผลตอบแทนท่ีจะไดรับในระยะยาวท่ีใหคะแนนมากกวาทางเลือก

อ่ืน ๆ ดวยการจัดกิจกรรม      “เปดบานออมเงินกับออมสิน” ทําความรวมมือกับโครงการหมูบานตาง ๆ 

ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ใชวันหยุดเสาร – อาทิตย เขาไปจัดกิจกรรมตั้งบู

ธรองรับการบริการนอกสถานท่ีเพ่ือการรับฝากเงิน ซ่ึงผลประเมินผลทางเลือกดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ประเมินผลทางเลือก (Data Matrix Analysis) 

                 

                  กลยุทธ 

 

 

         ปจจัย 

 

เกณฑ

น้ําหนัก 

กลยุทธการเติบโต 

แบบพัฒนาการ

ตลาด 

กลยุทธความ

แตกตาง 

กลยุทธพัฒนา

กระบวนการ 

การใหบริการ 

ระดับ

คะแนน 

รวม ระดับ

คะแนน 

รวม ระดับ

คะแนน 

รวม 

1. ความเปนไปไดของ      กล

ยุทธ 

4 4 16 2 8 3 12 

2. ผลตอบแทนท่ีจะไดรับใน

ระยะยาว   

4 4 16 3 12 3 12 

3. ความเสี่ยงในการ

ดําเนินการ 

2 3 6 4 8 4 8 

รวม 10 - 38 - 28 - 32 
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 ดังนั้นสรุปไดวา ผลการศึกษาสาเหตุของปญหายอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน 

ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไวเกิดจากปจจัยการบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ 

ดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการตอบสนองตอลูกคา และดานการรูจักและเขาใจผูใชบริการและ

เลือกแนวทางแกไขปญหาเพ่ือการเพ่ิมยอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ดวยกลยุทธการ

เติบโตแบบพัฒนาการตลาด เพราะมีความเปนไปไดของกลยุทธ และผลตอบแทนท่ีจะไดรับในระยะยาว 

เนนดวยการจัดกิจกรรม “เปดบานออมเงินกับออมสิน” ทําความรวมมือกับโครงการหมูบานตาง ๆ ท่ีอยู

บริเวณใกลเคียงกับธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ใชวันหยุดเสาร - อาทิตย เขาไปจัดกิจกรรมตั้งบูธรอง

รับการบริการนอกสถานท่ีเพ่ือการรับฝากเงินของลูกคา 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดวา จากวัตถุประสงคการศึกษาขอท่ี 1 ผลการศึกษาสาเหตุ

ของปญหายอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไว

เกิดจากปจจัยการบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการ

ตอบสนองตอลูกคา และดานการรูจักและเขาใจผูใชบริการ แสดงใหเห็นปจจัยการบริการมีความสําคัญตอ

คุณภาพบริการธนาคารออมสิน สาขาบางเขน เพ่ือเพ่ิมฐานลูกคารายใหม สอดคลองกับแนวคิดสรางคุณภาพ

บริการของ Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1990) และสอดคลองกับงานวิจัยของจิตติพร กุมภาพงษ 

(2555) ท่ีวาคุณภาพการบริการดานการเอาใจใสตอผูรับบริการมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา ดานความ

นาเชื่อถือและไววางใจได ดานการใหความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอความตองการของผูมา

รับบริการ และดานความเปนรูปธรรมของบริการ โดยเฉพาะดานความเชื่อถือไววางใจได ปญหาเกิดจาก

พนักงานขาดความรู ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ และพนักงานไมมีเวลาศึกษาขอมูลใหม ๆ ทําใหสื่อสาร

ขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนกับลูกคาได สอดคลองกับงานวิจัยของกนกวรรณ นิ่มผึ้ง (2554) ท่ีวาสาเหตุของปญหาท่ี

สงผลกระทบตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร ABC มาจากพนักงานขาดความรู ความสามารถและความ

ชํานาญ สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ ปญหาเกิดจากเอกสารการสมัครใชบริการเยอะเกินไป 

สอดคลองกับงานวิจัยของวัชราภรณ จันทรสุวรรณ (2555) ท่ีวาการใหบริการดานรูปลักษณเอกสารสําหรับ

ใหขอมูลตาง ๆ ของธนาคารมีความละเอียดชัดเจนเขาใจงาย  

 จากวัตถุประสงคการศึกษาขอท่ี 2 ผลการศึกษาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมยอดเงินฝากรวมของ

ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ดวยกลยุทธการเติบโตแบบพัฒนาการตลาด การจัดกิจกรรม “เปดบานออม

เงินกับออมสิน” ทําความรวมมือกับโครงการหมูบานตาง ๆ ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงต้ังบูธ รองรับการบริการ
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นอกสถานท่ีเพ่ือการรับฝากเงินของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของอิศรา มีถาวร (2555) ท่ีวาแนวทางแกไข

ปญหาเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินคือ กลยุทธการเติบโตการพัฒนาผลิตภัณฑ

หรือบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยของกนกวรรณ นิ่มผึ้ง (2554) ท่ีวาควรแกไขปญหาปริมาณเงินฝาก

ของธนาคาร ABC ดวยการเสนอการสงเสริมการขายดานเงินฝากจัดกลุมกิจกรรมการตลาดในแหลงชุมชน

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุม 

 

ขอเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งนี้วา จากวัตถุประสงคการศึกษา 

ขอท่ี 1 การศึกษาสาเหตุของปญหายอดเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไวเกิดจากความเปนรูปธรรมของบริการท่ีธนาคารออมสินควรใหบริการนอก

สถานท่ีเพ่ือเพ่ิมยอดเงินฝากรวมเปนปญหาเรงดวน จากวัตถุประสงคการศึกษาขอท่ี 2 หากมีการแกไข

อยางจริงจังและตอเนื่องท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงตองเพ่ิมงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมและจายคา

ลวงเวลาของพนักงาน ทําใหธนาคารมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมี

การศึกษาธนาคารออมสินมากกวา 1 สาขา ในพ้ืนท่ีระดับเขตหรือระดับภาค เพ่ือนําขอมูลมาแกไขปญหา

ระยะยาวของธนาคารออมสิน และปรับกลยุทธการแขงขันดานเงินฝากในภาพรวม และควรศึกษาปจจัย

ท่ีสงผลตอการออมเงินฝากกับธนาคารออมสินของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชทฤษฎีวิเคราะหปจจัย

ภายนอก PESTLE Analysis ผสมผสานกับการวิเคราะห Five Forces Model เพ่ือกําหนดทิศทางกล

ยุทธตอไป  
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แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเช่ือรวม 

ของธนาคารออมสิน สาขาบางเขนที่เพ่ิมสูงข้ึน 

The Guidelines for controlling cause for non-performing loans of total 

the Government Savings Bank of Bangkhen branch for increasingly 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการเกิดหนี้คางชําระ NPLs 

สินเชื่อรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน และ 2) แนวทางในการควบคุมการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน เก็บรวบรวมขอมูลแบบ ทุติยภูมิ 

(Secondary Data) จากรายงานหนี้คางชําระผานระบบ Report Server ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน 

สาขาบางเขน 310 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคาความถ่ี รอยละ แบบจําลอง Logistic 

Regression Analysis วิธีการ Stepwise ใชทฤษฎี PESTLE Analysis และทฤษฎีกางปลาดวยหลักการ 

4M 1E ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยสถานภาพ วงเงินกู อาชีพ เพศ หลักประกัน    รายไดตอเดือน มี

อิทธิพลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดตามลําดับ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และสาเหตุของปญหามา

จากเศรษฐกิจ ลูกหนี้ พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ ระบบวิเคราะหสินเชื่อ หลักเกณฑวิเคราะหสินเชื่อและ

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ สภาพแวดลอมของธนาคาร และข้ันตอนการวิเคราะหสินเชื่อ 2) แนวทางใน

การควบคุมได 3 ทางเลือกคือ เพ่ิมมาตรการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติในการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ และการจัดอบรมพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ และไดมีการประเมินเลือกแนวทาง

เพ่ิมมาตรการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพราะเปนการแกปญหาท่ีตนเหตุและคาใชจายต่ํา และ

แนวทางเพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เพราะชวยลดชะลอปริมาณหนี้ มีคาใชจาย

ดําเนินการต่ํา และพนักงานสามารถเริ่มปฏิบัติตามแผนงานไดทันที 

                                                 
1บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร     

 Email : BudsayaratK@gsb.or.th  
2อาจารย ดร., อาจารยประจํากลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร, Email : piraphong_foo@utcc.ac.th 

 



 

1239 
 

คําสําคัญ: แนวทางการควบคุม, การเกิดหนี้คางชําระ, NPLs, สินเชื่อรวม, ธนาคารออมสิน 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study 1)  Important factors affecting  

the cause for non-performing loans of total the Government Savings Bank of Bangkhen branch, 

and 2) The guidelines for controlling cause for non-performing loans of total the Government 

Savings Bank of Bangkhen branch. Information was collected using secondary data from arrears 

through the report server system of 310 Bangkhen Bank branch debtors.  The data were 

analyzed using frequency, percentage, logistic regression analysis, stepwise methods, PESTLE 

and 4M 1E analysis with fishbone diagram. The results of research showed that 1) The factors 

of loan status, occupation, sex, collateral, monthly income influence of non-performing loans, 

respectively at the level of significance 0.05 and the cause of the problem is from the economy, 

receivables, staff, credit analysis system rules for credit analysis and debt restructuring bank 

environment and credit analysis procedures.  2)  There are 3 ways of controlling, which are 

adding measures for credit approval.  Increase procedures for debt restructuring and training 

credit analysis staff and evaluations have been made to select ways to increase credit approval 

measures, Because it is the solution to the problem at the root cause and low cost and ways 

to increase procedures for debt restructuring, because it helps reduce the amount of debt and 

has low operating costs. And employees can begin to follow the plan immediately. 

 

Keywords: The Guidelines for Controlling, Cause for Non-Performing, NPLs, Total Loans, 

The Government Savings Bank 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 จากความผันผวนภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารออมสิน ทํา

ใหเกิดการผิดนัดชําระหนี้และทําใหปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เพ่ิมข้ึนของระบบธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทยจนทําใหไดรับกําไรสุทธิลดลง และยังสงผลกระทบตอธนาคารออมสิน สาขาบางเขน 

ทําใหเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อรวมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จนกลายเปนหนี้ NPLs สูงกวาเกณฑท่ีธนาคาร



 

1240 
 

กําหนด ซ่ึงจากขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อรวม

ทุกประเภทของธนาคารท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ตั้งแตป พ.ศ.2559-2561 โดยในป 2559 จํานวน 1,127.91 

ลานบาท ป 2560 จํานวน 1,250.21 ลานบาท และป 2561 จํานวน 1,326.23 ลานบาท สงผลทําใหตนทุน

เพ่ิมสูงข้ึนจากคาใชจายตาง ๆ เชน คาดําเนินการทางคดี คาติดตามทวงถามหนี้ คาไปรษณีย เปนตน 

(ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน, 2561) นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนท่ี

สงผลตอสัดสวนคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อสะทอนคาความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ ท่ีตอง

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ในการแกไขปญหา สอดคลองกับงานวิจัยของศุภรักษ ไชยวงค (2551) ท่ีวาการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้สามารถลดการจัดชั้นหนี้ เปนตน ท้ังนี้สาเหตุเหลานี้อาจเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอม

ท้ังภายในและภายนอก สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ กฎระเบียบตาง ๆ ของธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี

ตองวิเคราะหหาสาเหตุโดยใชทฤษฎีแผนผังปลา และหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือกําหนดทางเลือกกลยุทธท่ี

สามารถนําไปใชวางแผนการปฏิบัติงาน 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ 

NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออมสินสาขาบางเขนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท่ีคาดวากลยุทธท่ีไดจะเปนแนวทางและเปน

ประโยชนในการควบคุมปริมาณหนี้คางชําระ NPLs ของสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาบางเขน และเปนขอมูล

เบื้องตนใหธนาคารออมสินสาขาอ่ืน ๆ ใชวางแผนกลยุทธควบคุมปริมาณหนี้คางชําระตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออม

สิน สาขาบางเขน 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการควบคุมการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs สินเชื่อรวมของธนาคาร

ออมสิน สาขาบางเขน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 1. แนวคิดการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

 ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้และหลักเกณฑการประเมิน

มูลคาหลักประกันของสถาบันการเงิน เพ่ือกําหนดวิธีการเบื้องตนท่ีสถาบันการเงินพึงปฏิบัติในการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ หรือเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินกิจการตอไปท้ังของลูกหนี้และสถาบันการเงิน 
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โดยเฉพาะลูกหนี้ของสถาบันการเงินท่ีประสบปญหาการชําระหนี้ เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต

ยังมีแนวโนมท่ีจะดําเนินธุรกิจตอไปได โดยสนับสนุนใหสถาบันการเงินมีการกําหนดนโยบาย วิธีการ และ

ข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และไดดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑใหเหมาะสม ไม

วาจะเปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ัวไป การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา โดยตองกําหนดนโยบายและ

มาตรการในการปรับปรุงโครงสรางหนี้อยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการของสถาบันการเงิน จัดตั้งหนวยงานหรือกลุมเจาหนาท่ีมีประสบการณในการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ท่ีเปนอิสระ และประเมินคุณภาพหนี้ของลูกหนี้อยางนอยปละครั้ง หลังการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ เปนตน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2551) ดังงานวิจัยของศุภรักษ ไชยวงค (2551) ท่ีพบวาผลท่ีไดในการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวประสบความสําเร็จลําดับแรก คือ ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวสามารถลดการจัดชั้น

หนีท่ี้สถาบันการเงินควรใหความสําคัญถึงการแกไขปญหาและหาทางเลือกในรูปแบบวิธีหนึ่งตามสถานการณ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสอดคลองกับงานวิจัยของอานนท โกศัยเสวี (2549) วิธีการการแกไขหนี้ NPL ของ

สถาบันการเงิน ตองใชขอมูลเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทย และขอมูลเก่ียวกับ

การใหสัมภาษณของผูบริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงสัมภาษณผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการแกไขหนี้ 

NPL ของสถาบันการเงิน เพ่ือท่ีสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได 

 

 2. แนวคิดการวิเคราะหสินเช่ือ 

 เทคนิคท่ีนํามาใชในการวิเคราะหสินเชื่อ ไดแก หลักการ 6Cs และ 5Ps โดยการของ 6Cs พิจารณา

จาก Character หรือ Credit Reputation คือ คุณลักษณะหรือวินัยในการใชและชําระคืนสินเชื่อ Capacity 

ความสามารถในการชําระหนี้คืนใหกับธนาคาร Capital เงินทุน หรือสินทรัพย หรือเงินฝากของผูขอสินเชื่อ 

Conditions ปจจัยท่ีมีเง่ือนไขท่ีมีผลกระทบตอรายได Collateral หลักประกันท่ีเปนสินทรัพย และ 

Common Sense เปนปจจัยท่ีธนาคารใชในการพิจารณาเชื่อวาผูขอสินเชื่อท่ีจะใชสินเชื่ออยางสมเหตุสมผล

และจะไมเปนการกอรางสรางหนี้จนเกินตัวหรือไมมีเหตุผลท่ีจะตองมีสินเชื่อท่ีขอเพ่ิม (ดารณี พุทธวิบูลย, 

2558) สวนหลักการวิเคราะหดวย 5Ps พิจารณาจาก Purpose วัตถุประสงคของการกูยืมจากผูกูท่ีธนาคาร

สามารถนํามาพิจารณาวงเงินใหเหมาะสม People การวิเคราะหประวัติและเรื่องราวของผูกูเพราะเปนเครื่อง

ชี้ใหเห็นถึงความตั้งใจของผูกูยืมเงินนําเงินมาชําระหนี้คืน Payment ความสามารถในการหารายไดมาชําระ

หนี้ Protection หลักประกันความเสี่ยงของธนาคารในการกูยืม และ Prospect แนวโนมในอนาคต เปนการ

พิจารณาภาพรวม ความเสี่ยงในธุรกิจของผูกูในอนาคต ไมทําใหเกิดปญหาหนี้คางชําระ (กฤษฎา สังขมณี, 

2558) 
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 3. วิเคราะหโดย PESTLE Analysis 

 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเรียกวา PESTLE Analysis ของ Francis J. Aguilar มา

จากการพิจารณา P คือ Political (การเมือง) เปนเรื่องของนโยบายการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล การ

พัฒนาทางการเมืองท่ีอาจสงผลตอองคท้ังในทางบวกและทางลบ E คือ Economic (เศรษฐกิจปจจุบัน) เปน

เรื่องของเศรษฐกิจท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานองคกร ไมวาจะเปนอัตราเงิน

เฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษี การสงออก และการติดตามเสถียรภาพความม่ันคงและการเติบโตของเศรษฐกิจ 

รวมถึงการจัดการทางดานเศรษฐกิจของภาครัฐ S คือSocial (สังคมวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน) เปน

เรื่องของสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับลักษณะทางสังคม เชน โครงสรางทางเพศ และอายุ ระดับการศึกษา 

ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอุปโภค เปนตน T คือ 

Technology (ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี) เปนเรื่องของการเขามาของเทคโนโลยีใหม ๆ ยอมสงผล

กระทบตอองคกรในแงของระดับขีดความสามารถในการแขงขัน L คือ Legal (กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน 

กฎหมายดานแรงงาน ลูกคา สวัสดิการ) เชน การแกไขกฎหมาย และการปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ท่ีมีผลตอ

การปรับเปลี่ยนวิธีการทาง การบริหารจะเอ้ือประโยชนหรือเปนอุปสรรคตอองคกร และ E คือ Ecological 

(สภาพแวดลอม) เปนเรื่องของสภาวะแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม เชน ภัยแลง 

โลกรอน หรือน้ําทวม เปนตน (Thomas and David, 2010) ดังเชนจากงานวิจัยของปทมา คูทอง (2558) ท่ี

พบวาปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความไมแนนอนทางการเมือง ภาวะคา

ครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหสถาบันการเงินตองใหความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือไมให

สงผลกระทบตอปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

 

 4. การวิเคราะหโดยใชผังกางปลา 

 ผังกางปลา (Fish Bone Diagram) หรือเรียกเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause and 

Effect Diagram) แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจ

กอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) การใชผังกางปลาเม่ือตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา เม่ือ

ตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอ่ืน ๆ ตองทําเปนทีม เปนกลุม 

โดยใชข้ันตอน 6 ข้ันตอนคือ กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้น 

ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย หาสาเหตุหลักของปญหา จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ และ

ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน โดยการกําหนดปจจัยบนกางปลา  สวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E 



 

1243 
 

เปนกลุมปจจัย (Factors) เพ่ือจะนําไปสูการแยกแยะสาเหตุตาง ๆ ซ่ึง 4M1E นี้ มาจาก M - Man 

คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร M - Machine  เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก M - 

Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอ่ืนๆท่ีใชในกระบวนการ M - Method กระบวนการทํางาน E - 

Environment อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน (วันรัตน จันทกิจ, 2550 และเนตร

พัณณา ยาวิราช, 2559)  

 

 5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 

 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธโดยท่ัวไปเพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยพิจารณา “จุดแข็ง-

จุดออน” ภายในหนวยงานและ “โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกหนวยงาน การจัดวางทิศทางของหนวยงาน 

และกําหนดกลยุทธหรือการวางแผนกลยุทธเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  โดยคํานึงถึงโครงสราง

ของหนวยงานและวัฒนธรรมของหนวยงาน เพ่ือนําไปสูความสําเร็จท่ีพึงประสงค และตองมีการการควบคุม

เชิงกลยุทธ โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จเพ่ือ

การปรับแผนกลยุทธ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2552) ดังนั้นในการกําหนดกลยุทธออกเปนแผนระยะยาวนั้น 

จะตองตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออน การกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงคท่ีสามารถบรรลุผลสําเร็จไดของ

องคกร และการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยการจัดทําโปรแกรม งบประมาณและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ท้ังนี้

การนํากลยุทธไปปฏิบัตินั้น มักกระทําโดยผูบริหารระดับกลางและระดับลาง โดยผูบริหารระดับสูงเปนผู

ตรวจสอบ สวนการประเมินผลและการควบคุมจะเปนองคประกอบสุดทายของการจัดการเชิงกลยุทธ เพ่ือการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาใหถูกตองเกิดการกระตุนท้ังกระบวนการเพ่ือใหเริ่มตนใหม 

(Wheelen and Hunger, 2006) ดังเชนจากงานวิจัยของอานนท โกศัยเสวี (2549) ท่ีพบวาการจัดการ

เชิงกลยุทธโดยการการกําหนดกลยุทธในการแกไขปญหาสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได ของบมจ.ธนาคารกสิกร

ไทย กรณีศึกษา เครือขายแกไขหนี้ธุรกิจลูกคาบุคคลและผูประกอบการ  

 จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือกําหนด

เนื้อหาของตัวแปรท่ีศึกษาและการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การศึกษา  

   

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้วิธีการดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 การศึกษาครั้งเปนการศึกษาเชิงปริมาณใชขอมูลจากรายงานหนี้คางชําระผานระบบ Report 

server ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562 จํานวน 1,384 ราย 

(ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน , 2562) และสุมตัวอยางโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางสูตรของ 

Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (สิทธิ ธีรสรณ, 2551) ไดกลุมตัวอยาง 310 ราย และสุมตัวอยาง

แบบสะดวก (Convenience Sampling) กลุมลูกหนี้ท่ีแยกเปนกลุมลูกคาท่ีคางชําระไมเกิน 3 เดือน (Y = 0) 

จํานวน 155 ราย และกลุมลูกหนี้ NPLs ท่ีคางชําระเกิน 3 เดือน (Y = 1) จํานวน 155 ราย   

 2. ตัวแปรในการศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาเปนตัวแปรปจจัยสําคัญท่ีนํามาวิเคราะห 11 ตัวแปร ไดแก ขอมูลเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนบุตร วงเงินกู ระยะเวลากู เง่ือนไขการผอน

ชําระ และประเภทหลักประกัน 

 3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การคึกษาครั้งนี้เครื่องมือเปนการใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากฐานขอมูลระบบ CBS 

Report Server เก่ียวกับลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาบางเขน ท่ีไดรับอนุญาตจากผูชวยผูจัดการ

สาขาเพ่ือใชเปนเครื่องมือ โดยมิไดระบุชื่อบุคคลแตอยางใด ดวยเหตุผลท่ีลูกหนี้สวนใหญท่ีเขามาใชบริการ

เพ่ือตองการปรับปรุงโครงสรางหนี้อยางเดียว ทําใหไดขอมูลไมท่ัวถึงลูกหนี้ ซ่ึงจําเปนอยางยิ่ง ท่ีตองใชจาก

ฐานขอมูลท่ีสามารถจําแนกลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน และการใช

เครื่องมือนี้ ท่ีไมมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะห โดยดึงขอมูลพิจารณา 11 ตัวแปร ไดแก 

ขอมูลเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนบุตร วงเงินกู ระยะเวลากู เง่ือนไข

การผอนชําระ และประเภทหลักประกัน ซ่ึงฐานขอมูลระบบนี้ ดังภาพท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 โปรแกรมฐานขอมูลระบบ CBS Report Server 
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 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากฐานขอมูลระบบ CBS Report Server ของธนาคารออม

สิน สาขาบางเขน ดังภาพท่ี 1 ท่ีกลาวมาขางตน จากลูกหนี้  310 ราย แยกเปนกลุมลูกหนี้ท่ีแยกเปนกลุม

ลูกคาท่ีคางชําระไมเกิน 3 เดือน (Y = 0) จํานวน 155 ราย และกลุมลูกหนี้ NPLs ท่ีคางชําระเกิน 3 เดือน (Y 

= 1) จํานวน 155 ราย ณ ขอมูลท่ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562  

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาตรวจความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล และใชวิธีวิเคราะห

ขอมูลโดยนําตัวแปรลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้ 11 ตัวแปร ไดแก ขอมูลเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนบุตร วงเงินกู ระยะเวลากู เง่ือนไขการผอนชําระ และประเภทหลักประกัน หา

คาความถ่ีและรอยละ วิเคราะหอธิบายลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้ใชแบบจําลอง Logistic Regression Analysis 

วิ ธี ก า ร  Stepwise เ พ่ื อ ห า ค ว า ม น า จ ะ เ ป น ท่ี ลู ก ห นี้ เ กิ ด ห นี้ ค า ง ชํ า ร ะ  ( NPLs) 

 โดยนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ท่ีกําหนดใหตัวแปรลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้เปน 

ตัวแปรทํานายหรือเชิงกลุม (X1-x11) และตัวแปรเกณฑ (Y) มี 2 คา คือ Y = 0 ท่ีเปนความนาจะเปนท่ีลูกหนี้

จะไมเปนหนี้คางชําระ (NPLs) และ Y = 1 ท่ีเปนความนาจะเปนท่ีลูกหนี้จะเปนหนี้คางชําระ (NPLs) จากตัว

แปรอิสระ  และหาสาเหตุของปญหาโดยใชทฤษฎี PESTLE Analysis ทฤษฎีกางปลาโดยใชหลักการ 4M 1E 

และนํามากําหนดทางเลือกเพ่ือนําไปสูการทําแผนปฏบิัติงาน ซ่ึงแบบจําลองในการวิเคราะหดังนี้ 

𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑃𝑃𝑦𝑦� = 𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑃𝑃𝑦𝑦

1 − 𝑃𝑃𝑦𝑦
� = 𝑏𝑏0 + �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑛𝑛=1

 

    

โดยท่ี Py คือ ความนาจะเปนท่ีลูกหนี้จะเปนหนี้คางชําระ (NPLs)  

Y = 0  คือ ความนาจะเปนท่ีลูกหนี้จะไมเปนหนี้คางชําระ (NPLs)  

Y = 1  คือ ความนาจะเปนท่ีลูกหนี้จะเปนหนี้คางชําระ (NPLs)  

b0  คือ คาคงท่ี  

bi  คือ คาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรท่ีนํามาอธิบาย  

Xi  คือ ตัวแปรทํานายท่ีนํามาวิเคราะห ประกอบดวย  

X1  คือ เพศ แบงเปนเพศชาย และเพศหญิง  

X2 คือ อายุ  

X3 คือ สถานภาพ แบงเปนโสด สมรส หยาราง/หมาย  
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X4 คือ ระดับการศึกษา แบงเปนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน  

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. ปริญญาตรีหรือสูงกวา  

X5 คือ อาชีพ แบงเปน ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว อาชีพอิสระ 

พนักงานบริษัท เกษตรกร พนักงานราชการ  

X6  คือ รายไดตอเดือน แบงเปนไมเกิน 15,000 บาท 15,001-30,000 บาท มากกวา 

30,000 บาทข้ึนไป  

X7 คือ จํานวนบุตร 

X8   คือ วงเงินกู แบงเปน ไมเกิน 50,000 บาท 50,001-100,000 บาท  

100,001-200,000 บาท 200,001-500,000 บาท 500,000-1,000,000 บาท  

มากกวา 1,000,000 บาท  

X9 คือ ระยะเวลากู แบงเปนไมเกิน 5 ป 6-10 ป มากกวา 10 ป  

X10 คือ เง่ือนไขการผอนชําระ แบงเปนรายเดือน รายป  

X11 คือ ประเภทหลักประกัน แบงเปนบุคคล หลักทรัพย  

 จะไดแบบจําลองท่ีใชศึกษา ดังนี้ 

𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑃𝑃𝑦𝑦� = b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8+b9x9+b10x10+b11x11 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษานําเสนอออกเปน 3 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.1 มีอายุ 41-50 ป  

คิดเปนรอยละ 37.1 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.3 การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปน 

รอยละ 60.6 อาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 36.1 ระดับรายได มากกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 

34.8 มีบุตร 1 คน คิดเปนรอยละ 40.6 มีวงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.0 มีระยะเวลากู

มากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 43.2 มีการผอนชําระรายเดือน คิดเปนรอยละ 100.0 โดยใชบุคคลคํ้าประกัน คิด

เปนรอยละ 73.2  ดังตารางท่ี  
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ตารางท่ี 1 จําแนกลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้ 
ลักษณะทั่วไปของลูกหนี้ หนี้ปกติ หนี้คางชําระ (NPLs) รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 61 39.4 69 44.5 130 41.9 

หญิง 94 60.6 86 55.5 180 58.1 
อายุ 20-30 ป 18 11.6 18 11.6 36 11.6 

31-40 ป 36 23.2 48 31.0 84 27.1 
41-50 ป 58 37.4 57 36.8 115 37.1 
51-60 ป 43 27.7 32 20.6 75 24.2 

สถานภาพ โสด 49 31.6 78 50.3 127 41.0 
สมรส 91 58.7 71 45.8 162 52.3 
หยาราง 15 9.7 6 3.9 21 6.8 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 85 54.8 103 66.5 188 60.6 
ปริญญาตรีข้ึนไป 70 45.2 52 35.5 122 39.4 

ระดับรายได ไมเกิน 15,000 บาท 72 46.5 27 17.4 99 31.9 
15,001-30,000 บาท 45 29.0 58 37.4 103 33.2 
มากกวา 30,000 บาท 38 24.5 70 45.2 108 34.8 

อาชีพ รับราชการ 39 25.2 7 4.5 46 14.8 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 3.9 3 1.9 9 2.9 
พนักงานบริษัท 64 41.3 48 31.0 112 36.1 
รับจาง 12 7.7 27 17.4 39 12.6 
อาชีพอิสระ 34 21.9 70 45.2 104 33.5 

จํานวนบุตร ไมมีบุตร 46 29.7 56 36.1 102 32.9 
1 คน 68 43.9 58 37.4 126 40.6 
2 คน 38 24.5 41 26.5 79 25.5 
3 คนข้ึนไป 3 1.9 0 0 3 1.0 

วงเงินกู ไมเกิน 50,000 บาท 39 25.2 51 56.7 90 29.0 

50,001-100,000 บาท 9 5.8 28 18.1 37 11.9 

100,001-200,000 บาท 30 19.4 28 18.1 58 18.7 

200,001-500,000 บาท 15 9.7 12 7.7 27 8.7 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ลักษณะทั่วไปของลูกหนี้ หนี้ปกติ หนี้คางชําระ (NPLs) รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 500,001-1,000,00บาท 18 11.6 6 3.9 24 7.7 

มากกวา1,000,000 บาท 44 28.4 30 19.4 74 23.9 

ระยะเวลากู ไมเกิน 5 ป 48 31.0 79 51.0 127 41.0 

 6-10 ป 36 23.2 13 8.4 49 15.8 

 มากกวา 10 ป 71 45.8 63 40.6 134 43.2 
เง่ือนไขการผอน

ชําระ 

รายเดือน 155 100 155 100 310 100 
รายป 0 0 0 0 0 0 

ประเภท

หลักประกัน 
บุคคล 126 81.3 101 65.2 227 73.2 
หลักทรัพย 29 18.7 54 34.8 83 26.8 

 

  สวนท่ี 2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการเกิดหนี้คางชําระ 

NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออมสนิ สาขาบางเขน  โดยไดจําแนกผลการศึกษาออกเปน 3 ขอ ไดแก  

                 2.1 ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs ของลูกหนี้ธนาคาร 

ออมสิน สาขาบางเขน โดยทําการวิเคราะหดวย Logistic Regression Analysis วิธีการ Stepwise ไดผลการ

วิเคราะหโดยสรุปไดวามี 6 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ

คือ (1) สถานภาพ (2) วงเงินกู (3) อาชีพ (4) เพศ (5) หลักประกัน และ (6) รายไดตอเดือน โดยพิจารณาจากคา 

sig. มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา จํานวนบุตร ระยะเวลาผอนชําระ 

เง่ือนไขการผอนชําระ ไมมีอิทธิพลตอการเกิดหนี้คางชําระ NPLs ของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน ดังผลการ

วิเคราะหตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs ของลูกหนี้   

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .413 .034 - 12.180 .000 

อาชีพอิสระ .260 .058 .246 4.453 .000* 

2 (Constant) .330 .040 - 8.153 .000 

อาชีพอิสระ .265 .057 .250 4.619 .000* 

โสด .199 .055 .196 3.613 .000* 

3 (Constant) .477 .061 - 7.767 .000 
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อาชีพอิสระ .272 .057 .257 4.813 .000* 

โสด .176 .055 .173 3.215 .001* 

บุคคลค้ําประกัน -.192 .061 -.170 -3.158 .002* 

4 (Constant) .477 .061 - 7.861 .000 

อาชีพอิสระ .260 .056 .245 4.634 .000* 

โสด .185 .054 .181 3.407 .001* 

บุคคลค้ําประกัน -.266 .065 -.236 -4.100 .000* 

ไมเกิน 50,000 .191 .063 .173 3.014 .003* 

5 (Constant) .528 .062 - 8.503 .000 

อาชีพอิสระ .283 .056 .268 5.077 .000* 

โสด .248 .057 .244 4.333 .000* 

บุคคลค้ําประกัน -.251 .064 -.222 -3.905 .000* 

ไมเกิน 50,000 .211 .063 .191 3.362 .001* 

หญิง -.177 .057 -.174 -3.078 .002* 

6 (Constant) .459 .070 - 6.519 .000 

อาชีพอิสระ .218 .064 .206 3.397 .001* 

โสด .267 .058 .262 4.621 .000* 

บุคคลค้ําประกัน -.198 .069 -.175 -2.871 .004* 

ไมเกิน 50,000 .230 .063 .209 3.647 .000* 

หญิง -.194 .058 -.191 -3.357 .001* 

มากกวา 30,000 .140 .069 .133 2.033 .043* 

a. Dependent Variable: ประเภทของลูกหน้ี 

* ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

   

  2.2 สาเหตุของปญหาจากการวิเคราะหดวย PESTLE Analysis จากขอมูลขอคําแนะนําและ

ชี้แนะรวมกันของผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน และลูกคาของสาขา จํานวน 5 คน สวนใหญเห็นวามาจาก 

เศรษฐกิจ (Economic) จากผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 หาสาเหตุของปญหาดวยทฤษฎี PESTLE Analysis 

 PESTLE Analysis                 สาเหตุของปญหา 

Political ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญในการปลดหน้ีตาง ๆ ดังน้ี 

 นอกระบบ ผูใชแรงงาน ชาวนา กําหนดแลวเสร็จภายใน 5 ป 

 การแกปญหาหน้ีขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 การพักหน้ีกองทุนหมูบาน 3 ป เพ่ือกองทุนเกษตร 

Economic ในปจจุบันเศรษฐกิจไทยมีทิศทางการเติบโตท่ีอยูในขาลงอยางชัดเจน โดยอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงจากปท่ีแลวในครึ่งแรกของป 2562  เศรษฐกิจไทย

ขยายตัวในอัตรารอยละ 2.6 (ไตรมาสท่ี 2 ขยายตัวต่ําสุดท่ีรอยละ 2.3) ซึ่งสาเหตุหลัก

คือ การชะลอตัวอยางรวดเร็วของการสงออก จากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลก

ท้ังสงครามการคาและ Brexit โดยประเมินวาหากเศรษฐกิจโลกยังประคองตัวอยูไดไม

เขาสูสภาวะถดถอยเศรษฐกิจไทยใน ป 62 จะขยายตวัรอยละ 2.9 สวนในป 63 คาดวา

นาจะมีการปรับตัวดีข้ึนได โดยคาดวานาจะขยายตัวรอยละ 3.3 

 

PESTLE Analysis สาเหตุของปญหา 

Social ปจจุบันสังคมไทยยังมีความตองการท่ีอยูอาศัย และสิ่งจําเปนอ่ืน ๆ ท้ังสวนสาธารณะ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐาน เชน สถานีอนามัย โรงเรียน หองสมุด เปนตน  

ในเรื่องของระบบขนสงท่ียังมีการควบคุมโดยผูมีอิทธิพล ทําใหขาดการพัฒนาท่ีดี  

Technology ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน  เชน ระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 

ทําใหเกิดความสะดวกสบายในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ แตจะมีผลท้ังในแงบวกและแง

ลบ หากมีการเรียนรูและนําไปใชไมถูกตอง 

Legal ปจจุบันประชาชนไทยยังขาดความเขาใจในเรื่องของกฎหมายหน้ี สงผลใหเกิดการขาด

ความใสใจและความรับผิดชอบตอหน้ี 

Environment ปจจุบันสภาพอากาศมีความแปรปรวนเปนอยางมากท้ังปริมาณฝนท่ีมากหรือนอย

เกินไป จนทําใหเกิดอุทกภัยภัยแลง จึงสงผลกระทบตอภาคการเกษตร การขนสง 

ตาง ๆ  

 

 จากผลการวิเคราะหอธิบายลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้ใชแบบจําลอง Logistic Regression Analysis 

วิธีการ Stepwise เพ่ือหาความนาจะเปนท่ีลูกหนี้จะเปนเกิดหนี้คางชําระ (NPLs) และหาสาเหตุของปญหา

โดยใชทฤษฎี PESTLE Analysis นํามาใชหาสาเหตุหลักและสาเหตุรองของปญหา             โดยใชหลักการ 

4M 1E พบวาสาเหตุมาจากลูกหนี้ พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ ระบบวิเคราะหสินเชื่อ หลักเกณฑวิเคราะห
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สินเชื่อและการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สภาพแวดลอมของธนาคาร และข้ันตอนการวิเคราะหสินเชื่อ จากผล

การวิเคราะหดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี  4 วิเคราะหความสัมพันธหาสาเหตุของปญหาดวยใชหลักการ 4M 1E 

หลักการ 4M 1E สาเหตุหลักของปญหา สาเหตุรองของปญหา 

Man เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ ขาดความรูและยังขาดความตระหนักถึงผลเสียของการเกิด 

NPLs 

ลูกหน้ี มีปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหคางชําระหน้ี อันไดแก  สถานภาพ  

วงเงินกู อาชีพ เพศ หลักประกัน รายได และเศรษฐกิจ 

Machine ระบบการวิเคราะหสินเช่ือ ธนาคารออมสินยังไมมีระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยใชเปน

เครื่องมือในการวิเคราะหสินเช่ือใหถูกตองและรวดเร็ว 

Material หลักเกณฑวิเคราะห

สินเช่ือ 

ยังมีจุดบกพรองในการวิเคราะหสินเช่ือ 

การปรับปรุงโครงสรางหน้ี ลูกคายังขาดความเขาใจ และทางธนาคารไมสามารถติดตอให

รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางหน้ีได 

Method ข้ันตอนการวิเคราะห

สินเช่ือ 

ข้ันตอนการวิเคราะหบางข้ันตอนยังตองการความรวดเร็วจึงอาจ

สงผลตอการวิเคราะหสินเช่ือได  

Environment สถานท่ีตั้งธนาคาร ธนาคารตั้งอยูภายในตึกแถวยานเศรษฐกิจ มีความคับแคบ ยาก

ตอการสังเกต อีกท้ังบริเวณธนาคารมีการจราจรหนาแนน ท่ีจอด

รถนอย สงผลใหการเดินทางเพ่ือมาทําธุรกรรมเปนไปไดยาก 
 

                2.3 การวิเคราะหความสมัพันธหาสาเหตุของปญหา โดยใชผังกางปลาวิเคราะห โดยกําหนด

ประโยคปญหาท่ีหัวปลา และกําหนดสาเหตุหลัก และสาเหตุรองท่ีกางปลา ดังภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  แผนผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหา 
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 สวนท่ี 3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 แนวทางในการควบคุมการเกิดหนี้ ท่ีไม

กอใหเกิดรายได NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน จากขอมูลผลการวิเคราะหอธิบาย

ลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้เพ่ือหาความนาจะเปนท่ีลูกหนี้จะเปนเกิดหนี้คางชําระ (NPLs) และผลการ

วิเคราะหดวยทฤษฎี PESTLE Analysis การวิเคราะหใชหลักการ 4M 1E สาเหตุหลักและสาเหตุรองของ

ปญหา นํามาวิเคราะหทางเลือก โดยนําขอมูลขอคําชี้แนะจากผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน และลูกคาของ

สาขา จํานวน 5 คน ท่ีเปนผูเก่ียวของมากท่ีสุดและมีประสบการณและความรู ไดแนวทางเลือก 3 

แนวทางคือ ทางเลือกท่ี 1 เพ่ิมมาตรการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ทางเลือกท่ี 2 เพ่ิมข้ันตอนการ

ปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และทางเลือกท่ี 3 การจัดอบรมพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ แต

พิจารณาถวงน้ําหนักขอดีและขอเสียแตละทางเลือกจากคําชี้แนะรวมกันประกอบการตัดสินใจทางเลือก

และลงมติ เลือกแนวทางในการควบคุมหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารออมสินสาขาบางเขน จํานวน 

2 แนวทาง โดยเลือกใชแนวทางท่ี 1 เพ่ิมมาตรการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพราะเปนการแกปญหา

ท่ีตนเหตุกอนการคางชําระหรือการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดและคาใชจายต่ํา และแนวทางท่ี 2 เพ่ิม

ข้ันตอนการปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เปนการแกปญหาหลังจากมีการคางชําระของลูกหนี้แลว 

เพราะชวยลด ชะลอ หรือลดปริมาณหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายได มีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา และ

พนักงานติดตามทวงถามหนี้สามารถเริ่มปฏิบัติตามแผนงานไดทันที 

 ดังนั้นสรุปไดวา ผลการศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs 

ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน คือ ปจจัยสถานภาพ วงเงินกู อาชีพ เพศ หลักประกัน รายไดตอ

เดือน มีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดตามลําดับ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และแนวทางในการ

ควบคุมการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขน จากสาเหตุของ

ปญหานํามาวิเคราะหทางเลือก ไดทางเลือกท่ี 1 เพ่ิมมาตรการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ทางเลือกท่ี 2 

เพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และทางเลือกท่ี 3 การจัดอบรมพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ 

และเลือกแนวทาง เพ่ิมมาตรการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และเพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติในการปรับปรุง

โครงสรางหนี้  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 1  สามารถอภิปรายวา (1) ปจจัยสถานภาพ วงเงินกู 

อาชีพ เพศ หลักประกัน รายไดตอเดือนของลูกหนี้มีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร

ออมสิน สาขาบางเขนสอดคลองกับงานวิจัยของปทมา คูทอง (2558) ท่ีวาสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอ
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เดือนของลูกหนี้มีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (2) สาเหตุของปญหาจากการวิเคราะหดวย PESTLE 

Analysis จากคําชี้แนะรวมกันของผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน และลูกคาของสาขา เปนไปในทิศทางเดียวกันมอง

วา เกิดจากสาเหตุปญหาจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนเศรษฐกิจ สอดคลองกับแนวคิดของ 

Thomas and David (2010) ท่ีวาปจจัยดานเศรษฐกิจมีสวนสําคัญตอการดําเนินงานทางธุรกิจขององคกร

อยางสูง และใชหลักการ 4M 1E สาเหตุมาจากลูกหนี้ พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ ระบบวิเคราะหสินเชื่อ 

หลักเกณฑวิเคราะหสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สภาพแวดลอมของธนาคาร และข้ันตอนการ

วิเคราะหสินเชื่อ สอดคลองกับแนวคิดของวันรัตน จันทกิจ (2550) และเนตรพัณณา ยาวิราช (2559) 

 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 2  สามารถอภิปรายวาเม่ือหาแนวทางการในการควบคุม

การเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออมสิน สาขาบางเขนคือ แนวทางเพ่ิม

มาตรการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และเพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สอดคลอง

กับงานวิจัยของปทมา คูทอง (2558) ท่ีวาสถาบันการเงินตองใหความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อเพ่ิมมาก

ข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของศุภรักษ ไชยวงค  (2551) ท่ีวาการปรับปรุงโครงสรางหนี้สามารถลดการจัด

ชั้นหนี้ 

  

ขอเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน   

                  การศึกษาถึงปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs ของลูกหนี้

ธนาคารออมสิน สาขาบางเขน หากนําปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก มาวิเคราะหจะชวยใหเห็น

ขอมูลตัวแปรท่ีตองการศึกษามากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากขอมูลลักษณะท่ัวไปของลูกหนี้และปจจัยจาก

ทฤษฎี PESTLE Analysis สอดคลองกับสถานการณในยุคปจจุบันของสถาบันการเงินท่ีเปลี่ยนแปลง แต

อยางไรก็ตามผลการศึกษาก็มีประโยชนท่ีสามารถนําไปใชแกไขปญหาไดทันที ถาพนักงานนําแนวทางท่ี

เพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไปใช  

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

                กรณีมีการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาธนาคารออมสินสาขาอ่ืน ๆ มากกวา 1 สาขา ใน

พ้ืนท่ีเดียวกันระดับเขตหรือภาค เพ่ือนําขอมูลมาเปรียบเทียบใหเห็นสาเหตุของปญหาเพ่ือการควบคุม

การเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs สินเชื่อรวมของธนาคารออมสินตอไป   
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แนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิตต่ํากวาเปาหมาย  

ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 

Solutions for Lower-than-target Number of Users of Credit Card Products 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิตต่ํากวาเปาหมาย ธนาคาร

ออมสินสาขาพบพระ ใชวิธีการดําเนินวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) มีวัตถุประสงคการศึกษา

เพ่ือ 1) ศึกษาหาสาเหตุของปญหาท่ีลูกคาไมใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และ2) ศึกษาแนวทาง

การเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเครดิตใหเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด ผลการศึกษามีดังนี้ 1) 

สาเหตุของปญหาท่ีลูกคาไมใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พบวา ปญหาคุณภาพของงานบริการ 

ไดแก ปญหาดานการใหบริการดวยความรูความชํานาญ ปญหาดานการบริการท่ีไวใจไดถูกตองแมนยํา 

ปญหาดานการใหบริการดวยความเอาใจใสลูกคา ปญหาดานความมุงม่ันเต็มใจในการใหบริการ ปญหา

ดานการบริการท่ีจับตองไดเปนรูปธรรม และปญหาสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปญหาดานการ

สงเสริมการตลาด ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานราคา และ2) แนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตร

เครดิตใหเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด พบวา ดานผลิตภัณฑ ควรมีสิทธิประโยชนหลากหลาย 

ควรมีรูปแบบผลิตภัณฑท่ีสวยงาม มีบริการเสริมตอเนื่อง ดานราคา ควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยให

เหมาะสม ควรปรับปรุงอัตราคาปรับกรณีชําระลาชาใหเหมาะสม และดานการสงเสริมการตลาด ควร

ปรับปรุงโปรแกรมการสงเสริมการขาย เชน ผอนชําระ 0% ตามระยะเวลา และมีสวนลดรานคา ควร

ปรับปรุงการสะสมคะแนนจากการเลือกใชบริการบัตรเครดิต 

 

คําสําคัญ: ผลิตภัณฑบัตรเครดิต, ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 
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Abstract 

The study is solutions for Lower-than-target Number of Users of Credit Card 

Products Government Savings Bank Phop Phra Branch by Mixed Method. This aimed to 

study 1) study causes of problems customers do not use the Government Savings Bank 

credit card services and 2) guidelines for increasing the number of credit card users to 

meet the Bank's target. The results of the study were as follows. 1) Causes of problems 

customers do not use the Government Savings Bank credit card services were service 

quality problems include service problems with expertise, service problems that are 

reliable and accurate, service problems with customer care, problems of willingness to 

service, problems of tangible services concrete and marketing mix problems include 

promotion problems, product problems, price issues and 2) Guidelines for increasing the 

number of credit card users to meet the Bank's target were products should have various 

benefits, should have a beautiful product model, have ongoing service, prices should adjust 

interest rates appropriately, should adjust the penalty fee in case of late payment to be 

suitable and promotion should improve the sales promotion program such as 0% 

installment according to the period and store discount, should improve the accumulation 

of points from choosing to use credit card services. 

 

Keywords: Credit Card Products, Government Savings Bank Phop Phra Branch 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

วิสัยทัศนของธนาคารออมสิน ไดแก เปนผูนําในการสงเสริมการออม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เสริมสรางความสุข และอนาคตท่ีม่ันคงของประชาชน พันธกิจของ

ธนาคารออมสิน ไดแก สงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงิน สนับสนุนการลงทุนและพัฒนา

ประเทศ สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีศักยภาพ

อยางยั่งยืน ใหบริการทางการเงินครบวงจรท่ีล้ําสมัย และเหนือความคาดหวังภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับ

ได เปนธนาคารเพ่ือสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล ปจจุบันธนาคารออมสินมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนรัฐวิสาหกิจ

ในรูปของสถาบันการเงินท่ีมีรัฐบาลเปนประกัน อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ซ่ึงการ
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ดําเนินงานในปจจุบันอยูภายใต พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 โดยเปนไปตามพันธกิจท่ี

ระบุไวในพระราชบัญญัติและแนวนโยบายของ รัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction) กําหนดให

ธนาคารออมสินมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก และสงเสริมการออมของ

ประชาชน โดยมีการบริหารจัดการ ซ่ึงสนับสนุนโดยระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ใหบริการดานการเงิน

ครบวงจร ซ่ึงทางธนาคารมีการแบงกลุมในการดําเนินงานเพ่ือความคลองตัวและเพ่ือใหการบริการมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงแบงออกเปนท้ังหมด 7 กลุม ไดแก กลุมการตลาด กลุมลงทุนและบริหารเงิน 

กลุมลงทุนและบริหารเงิน กลุมสินเชื่อธุรกิจ กลุมสินเชื่อรายยอยกลุมปฏิบัติการ กลุมยุทธศาสตรและ

ทรัพยากรบุคคล และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ (Government Savings Bank Phobphra Branch) ท่ีตั้งสาขา 

99/5 หมูท่ี 15 ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท 055804241 มีการบันทึก

ขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ป 2559 ถึงป 2562 พบวา ในป 2559 เปาหมายท่ี

คาดการณไวในการทําบัตรเครดิตของลูกคา 105 ใบ ผลการดําเนินงานท่ีได 55 ใบ ป 2560 เปาหมายท่ี

คาดการณไวในการทําบัตรเครดิตของลูกคาจํานวน 128 ใบ ผลการดําเนินงานท่ีไดจํานวน 43 ใบ ป 

2561 เปาหมายท่ีคาดการณไวในการทําบัตรเครดิตของลูกคาจํานวน 83 ใบ ผลการดําเนินงานท่ีได

จํานวน 18 ใบ ป 2562 เปาหมายท่ีคาดการณไวในการทําบัตรเครดิตของลูกคาจํานวน 116 ใบ ผลการ

ดําเนินงานท่ีได ณ วันท่ี 14 มิ.ย. 2562 จํานวน 24 ใบ จะเห็นไดวามีการทําบัตรเครดิตของลูกคาอยู

เกณฑท่ีนอย ผลท่ีไดรับแตละปไมไดตามเปาหมาย สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนลูกคาท่ีใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ป 2559 ถึงป 2562 

ป เปาหมายท่ี

คาดการณไว 

ผลการดําเนินงาน ต่ํากวา 

(ใบ) 

คิดเปนรอยละ 

ป 2559 105 ใบ 55 ใบ 50 47.62 

ป 2560 128 ใบ 43 ใบ 85 66.41 

ป 2561 83 ใบ 18 ใบ 65 78.31 

ป 2562 116 ใบ 24 ใบ 92 79.31 

 

จากปญหาท่ีกลาวมา จึงเกิดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา โดยผลกระทบระยะสั้น ทําใหจํานวน

ลูกคาท่ีมีความประสงคจะสมัครบัตรเครดิตมีนอย ผลกระทบระยะกลางอาจทําใหสูญเสียลูกคาใหสถาบัน
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การเงินอ่ืนๆได และผลกระทบระยะยาว ทําใหองคกรขาดรายไดบางสวน เนื่องจากผลประกอบการไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีคาดการณไว ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาสาเหตุของปญหาท่ีลูกคาไมใช

บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเครดิตใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนด โดยจะไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาอิสระ ไปใชวางแผนการ

ปฏิบัติงานของธนาคารออมสินตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปญหาท่ีลูกคาไมใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเครดิตใหเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคาร

กําหนด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง แนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิตตํ่ากวา

เปาหมาย ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเอกสารงานวิจัยท่ี

เก่ียวของและไดนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2556) ไดใหคําจํากัดความของคุณภาพ

การบริการ หมายถึง การบริการท่ีดีเลิศ ตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของลูกคา จนทําให

ลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดความจงรักภักดี คําวาการบริการท่ีดีเลิศตรงกับความตองการ หมายถึง 

สิ่งท่ีลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนอง สวนบริการท่ีเกินความตองการของลูกคา หมายถึง

สิ่งท่ีลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางเต็มท่ีจนรูสึกวาการบริการนั้นเปนการบริการ

ท่ีวิเศษมาก ประทับใจ คุมคาแกการตัดสินใจ รวมท้ังคุมคาเงิน 

2. แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด องอาจ ปทะวานิช (2556) กลาววา ธุรกิจท่ี

ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4 P’s เชนเดียวกับสินคา ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอโดยทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของ

ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ 

ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆท่ีมีความ

จําเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือ หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคา (Valua) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น การจัดจําหนาย (Place) 
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หมายถึงโครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและ

บริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวน

กิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคาปะกอบดวย การขายสง การคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคง

คลัง และการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตรา

สินคาหรือบริการความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการ เพ่ือเตือนความทรงจําใน

ผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซ้ือหรือเปนการติดตอสื่อสาร

เก่ียวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย  

3. แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดและการจัดการเชิงกลยุทธ วรางคณา ผลประเสริฐ (2556) ไดให

ความหมายไววาการจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบท่ีตองอาศัยวิสัยทัศนผูของผูนําและ

อาศัยการวางแผนอยางมีข้ันตอน โดยผานการตัดสินใจและการประเมินแลววาเหมาะสมกับองคการและ

สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง อันจะนําไปสูความสําเร็จขององคการ ไดจําแนกลักษณะสําคัญของการ

จัดการเชิงกลยุทธไวดังนี้ เปนการบริหารท่ีมุงถึงอนาคต เปนการมุงเนนการจัดการตอการเปลี่ยนแปลง

ขององคกร เปนการบริหารองคการแบบองครวม การบริหารองคการท่ีมุงเนนผลลัพธ ในการดําเนินการ 

การบริหารท่ีใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียกับองคการทุกภาคสวน และการเปนองคการท่ีมุงเนนการ

วางแผนระยะยาว  

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (The Related Research) สาวิตตรี เติมเพ็ชร (2551) ศึกษาปจจัย

ทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกเปนสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยและบัตรเครดิตท่ีมิใชธนาคาร

พาณิชยในเขต กรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับลักษณะกายภาพอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสะดวกสบายในการรอรับบริการ ศูนยบริการมีความโดดเดน 

จดจํางายมี ความสําคัญเปนอันดับแรก รองลงมาคือ มีความปลอดภัย สะอาดพนักงานท่ีใหบริการแตง

กายสุภาพ เรียบรอย มีสื่ออุปกรณท่ีทันสมัยและเอกสารใบสมัครอานเขาใจงายและสะดวกตอการกรอก

ขอมูล พัชรี สุทธิพงศวิรัช (2554) ไดทําการวิจัยพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อบัตรกดเงินสดของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพของธนาคารอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาการมีสถานท่ีใหบริการรองรับ จํานวนลูกคาไดเพียงพอ มี

ความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ สถานท่ีท่ีใหบริการตกแตงสวยงาม สะอาดเรียบรอยและดานสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการใหบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําด่ืม ตามลําดับ พัชรทิตา  กะการตี (2554) ได

ทําการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานบัตรเครดิตของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร พบวา สาขาของ สถาบันการเงินมีรูปลักษณสวยงามทันสมัย มีความสะอาด
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เรียบรอย เปนปจจัยท่ีผูใชบริการให ความสําคัญเชนเดียวกัน อธิปตย พลอยพรายแกว (2554) ไดทําการ

วิจัยเรื่องปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกถือครองบัตรเครดิตของผู ถือบัตรเครดิตใน

กรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการตกแตงของ สาขาหรือจุดบริการเปนปจจัยท่ีผูใชบัตรเครดิตให

ความสําคัญนอยท่ีสุด และมัณฑิตา สกุลรัตนศักดิ์ (2555) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการของผู

ถือบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา รูปแบบ

การ ใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือความกระตือรือรนของพนักงาน การให

ตราดอกเบี้ยต่ํา มีสิทธิประโยชนหลายอยาง ทราบขอมูลผานทางสื่อออนไลน มีความพึงพอใจกับ การ

ไดรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังแผนภาพนี้ 

สาเหตุของปญหาท่ีลูกคาไมใชบริการ 

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

 แนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการ

บัตรเครดิตใหเปนไปตามเปาหมาย 

ท่ีธนาคารกําหนด 

1. ปญหาคุณภาพของงานบริการ 

- ดานการบริการท่ีจับตองไดเปนรูปธรรม  

- ดานการบริการท่ีไวใจไดถูกตองแมนยํา  

- ดานความมุงม่ันเต็มใจในการใหบริการ  

- ดานการใหบริการดวยความรูความชํานาญ  

- ดานการใหบริการดวยความเอาใจใสลูกคา 

 - กลยุทธการตลาด 

- คุณภาพของงานบริการ 

- สวนประสมทางการตลาด 

2. ปญหาสวนประสมทางการตลาด 

- ดานผลิตภัณฑ  

- ดานราคา  

- ดานการสงเสริมการตลาด 

  

 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการดําเนินวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซ่ึงเปนการ

ศึกษาวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาอิสระ แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
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1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการสอบถาม มีดังนี้ 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาอิสระ ไดแก ลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 

3,590 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาอิสระ ไดแก ลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 

จํานวน 360 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane) ใชการสุมตัวอยางแบบ

งาย (Simple Random Sampling) 

1.2 ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก มีดังนี้ 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาอิสระ ไดแก บุคลากรของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 

จํานวน 12 คนและลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 3,590 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาอิสระ ไดแก ผูบริหารของธนาคารออมสิน สาขาพบ

พระ จํานวน 5 คน และลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 10 คน โดยใชการสุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง 

2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือทีใชในการศึกษาคนควาอิสระ จํานวน 3 ชุด ดังนี้ 

2.1 แบบสอบถาม สําหรับ ลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของลูกคาของธนาคารออมสิน 

ตอนท่ี 2 ปญหาคุณภาพของงานบริการดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขา

พบพระ ประกอบดวย ดานการบริการท่ีจับตองไดเปนรูปธรรม ดานการบริการท่ีไวใจไดถูกตองแมนยํา 

ดานความมุงม่ันเต็มใจในการใหบริการ ดานการใหบริการดวยความรูความชํานาญ และดานการ

ใหบริการดวยความเอาใจใสลูกคา กําหนดแบบสอบถามโดยใชมาตรวัดแบบ Liker Scale ที่มีคําตอบ

ใหเลือก 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 ปญหาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน 

สาขาพบพระ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด กําหนด

แบบสอบถามโดยใชมาตรวัดแบบ Liker Scale ท่ีมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเครดิตใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

2.2 แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณ ผูบริหารของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 

ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบ

พระ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

2.3 แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณ ลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ประกอบดวย 

4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 คุณภาพของงานบริการดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบ

พระ 

ตอนท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบ

พระ 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ดําเนินการสอบถามกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาอิสระคนควาครั้งนี้ คือ ลูกคา

ของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 360 คน 

3.2 ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาอิสระคนควาครั้งนี้ คือ 

ผูบริหารของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 5 คน และลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 

จํานวน 10 คน 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล จะจัดเก็บขอมูลจากทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของ เอกสาร

งานวิจัยตางๆเพ่ือใชประกอบกับการทํางานศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ 

3.4 สรุปผลจากการสัมภาษณและการสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา

อิสระคนควา เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลวัตถุประสงค อภิปรายผลตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเครดิตใหเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคาร

กําหนด มีวิธีการวิเคราะห ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหตามเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของลูกคาของธนาคารออมสิน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 คุณภาพของงานบริการดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบ

พระ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบ

พระ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การวิเคราะหผลการสัมภาษณ เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ผูศึกษาจะนําขอมูลท่ี

ไดท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําตอบ วิเคราะหแบบปรากฏการณวิทยา 

(Phenomenological Research) เนื่องจากเปนแนวทางศึกษาโดยวิธีการให กลุมตัวอยางอธิบาย

ความรูสึกและประสบการณตางๆ ท่ีไดประสบมา ซ่ึงเปนขอมูลของการศึกษาคนควาอิสระท่ีจะนํามา

วิเคราะหตอไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาคนควาแนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิตต่ํากวาเปาหมาย 

ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ มีผลการวิเคราะหดังนี้ 

1. สาเหตุของปญหาท่ีลูกคาไมใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

จากการสอบถามลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 360 คน พบวา 1) ปญหา

คุณภาพของงานบริการดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ดานท่ีมีระดับของปญหามากท่ีสุด ไดแก ปญหาดานการใหบริการดวยความรูความ

ชํานาญ รองลงมา ปญหาดานการบริการท่ีไวใจไดถูกตองแมนยํา ปญหาดานการใหบริการดวยความเอา

ใจใสลูกคา ปญหาดานความมุงม่ันเต็มใจในการใหบริการ และปญหาดานการบริการท่ีจับตองไดเปน

รูปธรรม และ2) ปญหาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบ

พระ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีระดับของความคิดเห็นสูง

ท่ีสุด ไดแก ปญหาดานการสงเสริมการตลาด รองลงมา ปญหาดานผลิตภัณฑ และปญหาดานราคา 

ผลการสัมภาษณ ผูบริหารของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 5 คน และลูกคาของ

ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 10 คน พบวา ตลาดบัตรเครดิตในปท่ีผานมา มีการชะลอตัวลง 

เนื่องจากวิกฤตการณของเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกสงผลใหเกิดความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมภายในประเทศ รวมท้ังสถานการณการเมืองภายในประเทศท่ียังคงไมแนนอน ซ่ึงปจจัยเหลานี้
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สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของผูบริโภค ทําใหชะลอตัวลงท้ังทางดานปริมาณการใชจายผานบัตร และ

ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตนอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากมาตรการท่ีเขมงวดมากข้ึนในการออกบัตรใหมของ

ผูประกอบการทุกกลุม เพ่ือควบคุมคุณภาพสินเชื่อ และในขณะเดียวกันผูถือบัตรก็มีความระมัดระวังใน

การใชจายท่ีเพ่ิมมากข้ึนไปดวย ทําใหจํานวนบัตรเครดิตท้ังหมดในประเทศไทยมีท้ังสิ้น 14 ลานบัญชี 

เพ่ิมข้ึนจาก 13.5 ลานบัญชี ซ่ึงบัตรเหลานี้นอกจากจะเปนบัตรท่ีออกโดยผูประกอบการเองแลว ยังมีท้ัง

บัตรท่ีออกรวมกับรานคาตางๆ และบัตรกดเงินสดท่ีถูกใชสําหรับการเบิกถอนเงินสดเทานั้น อยางไรก็

ตามธุรกิจบัตรเครดิตนี้ยังคงเปนธุรกิจท่ีสามารถเติบโตตอไปไดในอนาคต เนื่องจากอัตราการเขาถึงตลาด

บัตรเครดิตในประเทศไทย (จํานวนบัตรตอประชากรท้ังหมด) มีอัตราอยูท่ีรอยละ 21 ซ่ึงยังคงอยูในระดับ

ต่ําเม่ือเทียบกับตลาดบัตรเครดิตในประเทศท่ีพัฒนาแลว ท้ังนี้ สวนหนึ่งอาจจะเปนผลมาจากขอกําหนด

ของทางราชการ เชน ผูถือบัตรเครดิตจะตองมีรายไดตอเดือนสูงกวา 15,000 บาท และมีกฎขอบังคับใน

การออกบัตรท่ีเขมงวดมากข้ึน ในปจจุบัน  จํานวนบัตรเครดิตมีอัตราเติบโตเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 7.4 ลดลง

จากอัตราการขยายตัวท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีรอยละ 8.2 ท้ังนี้เปนผลวิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท่ัว

โลก ซ่ึงสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจไทยดวย ทําใหความเชื่อม่ันในการใชจายของผูบริโภคลดลง ทําให

ผูประกอบการสวนใหญมุงเนนท่ีจะรักษาคุณภาพของสินเชื่อเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังรักษาฐานลูกคาเดิม แต

อยางไรก็ตามผูประกอบการในธุรกิจยังคงมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง เพ่ือขยายฐานบัตร และรักษา

สวนแบงตลาดเดิม นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอกลยุทธทางการตลาดตางๆ โดยจะเนนใหมีการใชจายผาน

บัตรมากข้ึน อาทิเชน การเสนอรายการคืนเงินเม่ือมียอดใชจายผานบัตร และการมอบสวนลดในการซ้ือ

สินคาตางๆ การจัดรายการแจกรางวัล หรือการแจกแถมตางๆ โดยมีเง่ือนไขเรื่องของปริมาณการใชจาย

ผานบัตร เปนตน  

2. แนวทางการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเครดิตใหเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

ผลการสอบถาม ลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 360 คน พบวา 1) ดาน

ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑควรมีสิทธิประโยชนหลากหลาย ผลิตภัณฑควรมีรูปแบบผลิตภัณฑท่ีสวยงาม 

ควรมีบริการเสริมตอเนื่อง 2) ดานราคา ไดแก ควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสม ควรปรับปรุงอัตรา

คาปรับกรณีชําระลาชาใหเหมาะสม และ3) ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ควรปรับปรุงโปรแกรมการ

สงเสริมการขาย เชน ผอนชําระ 0% ตามระยะเวลา และมีสวนลดรานคา ควรปรับปรุงการสะสมคะแนน

จากการเลือกใชบริการบัตรเครดิต 

ผลการสัมภาษณ ผูบริหารของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 5 คน และลูกคาของ

ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จํานวน 10 คน มีดังนี้ 1) คุณภาพของงานบริการดานผลิตภัณฑบัตร
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เครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ พบวา มีการบริการคอนขางชา ชองใหบริการมีจํานวนนอย 

พนักงานนอย ทําใหบริการไมฉับไว บางคนไดรับการบริการไมไวและไมชามาก พนักงานไมไดสรางความ

ม่ันใจเทาท่ีควร ไมถึงกับม่ันใจแนนอนในผลลัพธ แตรูสึกวามีความเปนไปไดตามท่ีพนักงานแจง มีการ

ติดตามเอกสารและเก็บขอมูลไดครบถวนแลว พนักงานพรอมท่ีจะแกไขปญหาให แตอาจจะใชเวลานาน

ไปหนอย พนักงานก็ดูพยายาม และพรอมท่ีจะแกไขปญหาใหดี พรอมเสมอ ใหเบอรโทรศัพทไวติดตอ

ดวย พนักงานใหบริการดวยความเรียบรอยดี แตดูแลวไมคอยเปนมืออาชีพเทาไร ยังดูติดขัดไมเปนมือ

อาชีพ และ 2) สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 

พบวา ลูกคาไมคอยพอใจในตัวผลิตภัณฑเทาไร เขาใจยาก สับสน ผลตอบแทนคลุมเครือ ไมชัดเจน เรื่อง

ดอกเบี้ยก็พอใจในระดับหนึ่งแลว ไมอยากใหมีคาธรรมเนียมรายปบัตรเครดิต ไมคอยเห็นการสงเสริม

การตลาดท่ีเห็นแลวจะประทับใจทันทีเลย อยากใหสงเสริมการตลาดแบบ เชน ของแถม หรืออะไรท่ี

ดึงดูดความสนใจไดในทันที  

สรุปไดวา ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ มีแนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตร

เครดิตต่ํากวาเปาหมาย ดังนี้ 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 1 แนวทางเลือกดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดย

ทําการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการใหแกผูบริโภคไดรับรูมากข้ึน ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

วิทยุ โทรทัศน และปายโฆษณา เพ่ือเปนการสื่อสารความแตกตางของสินคาไปยังผูบริโภค ใหเกิดการรับรู

ของแบรนดและชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือได นอกจากนี้ควรมีการทําการสงเสริมการขายอยาง

ตอเนื่อง เชน การใชคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต การใหสวนลดของคะแนนในบางชวงเวลา และการ

แลกของพรีเมียม เปนตน  

แนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 2 แนวทางเลือกดานบุคลากร (People) โดยปรับปรุงบุคคลท่ี

เก่ียวของกับการใหบริการ ไดแก พนักงานบริการลูกคาท่ีมาใชบริการซ่ึงมีความเก่ียวของกันหรือ

ปฏิสัมพันธ (Interaction) ท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงลูกคามักจะประเมินคุณภาพของบริการจาก

พนักงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ ดังนั้น ธุรกิจบริการจึงตองใหความสําคัญเก่ียวกับการ

คัดเลือก รวมท้ังจัดการฝกอบรมพนักงานในเรื่องของการใหบริการท้ังในดานมนุษยสัมพันธ การสราง

ความประทับใจใหกับลูกคา และกระบวนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงผูบริหารควรสรางสิ่งจูงใจ

เพ่ือใหพนักงานมีการบริการท่ีดี  

แนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดานกระบวนการ (Process) โดยปรับปรุง

วิธีการ และลําดับข้ันตอนในการใหบริการ ซ่ึงตองมีการออกแบบกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
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ควรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดานการบริหารจัดการท่ีดี ทําการศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และความเสี่ยง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจ คูแขงขันและสวนแบงทาง

การตลาด ปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนและอาจจะเกิดข้ึน ท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง เพ่ือนํามา

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

อภิปรายผล 

สาเหตุของปญหาท่ีลูกคาไมใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พบวา ความนิยมใชบัตรเครดิต

กันอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดทําใหผูประกอบการตางใหความสําคัญกับธุรกิจนี้มากข้ึน ธนาคาร

พาณิชยไทย หรือ สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย ท่ีเปนผูออกบัตรรายใหญรายเดิมท่ี

ตางใชแผนการตลาดเชิงรุกเพ่ือหวังท่ีจะรักษาและเพ่ิมสวนแบงการตลาดใหไดมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวา รูปแบบบัตรเครดิตมีใหเลือกนอย โปรโมชั่นเลียนแบบไดงาย และประชาสัมพันธการขายบัตร

เครดิตยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรทิตา  กะการตี (2554) ไดทําการวิจัย

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานบัตรเครดิตของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบวา สาขาของ สถาบันการเงินมีรูปลักษณสวยงามทันสมัย มีความสะอาดเรียบรอย 

เปนปจจัยท่ีผูใชบริการให ความสําคัญเชนเดียวกัน 

จากแนวทางเลือกการแกไขปญหา ทําใหไดแนวทางเลือกการแกไขปญหา ไดแก แนวทางเลือก

การแกไขปญหาท่ี 1 แนวทางเลือกดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) แนวทางเลือกการแกไข

ปญหาท่ี 2 แนวทางเลือกดานบุคลากร (People) และแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือก

ดานกระบวนการ (Process)  

จากทางเลือกท้ังหมด ผูศึกษาตัดสินใจใชแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดาน

กระบวนการ (Process) เปนแนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิตต่ํากวาเปาหมาย 

ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ เนื่องจากทําใหมีตนทุนตํ่าสุดมีกําไรเพ่ิมข้ึน สามารถอยูรอดในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีถดถอย และการแขงขันท่ีรุนแรง สามารถชนะคูแขงขันในระยะสั้น และใชงบประมาณ

เหมาะสมกับผลลัพธท่ีได 

จากแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดานกระบวนการ (Process)  มีดัชนีชี้วัด

ความสําเร็จ (Key Performance Indicators) ดังนี้ 1) ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ปรับปรุงวิธีการ 

และลําดับข้ันตอนในการใหบริการ 2) ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ มีการออกแบบกระบวนการใหมี

ประสิทธิภาพ 3) ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ มีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดานการบริหาร
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จัดการท่ีดี 4) ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ทําการศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

ความเสี่ยง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 5) ผูบริหารธนาคารออมสิน 

สาขาพบพระ ทําการศึกษาปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนและอาจจะเกิดข้ึน ท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

โดยตรง และ6) ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

จากแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดานกระบวนการ (Process) มีปจจัย

ความสําเร็จ (Key Success Factors) ดังนี้ 1) ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ใหความสําคัญกับการ

ปรับปรุงวิธีการ และลําดับข้ันตอนในการใหบริการ 2) ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ใหความสําคัญกับ

การออกแบบกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ 3) ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ สงเสริมใหผูบริหารมี

การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดานการบริหารจัดการท่ีดี 4) ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ สงเสริมให

ผูบริหารทําการศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ี

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ 5) ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ สงเสริมใหผูบริหารทําการศึกษาปญหาท่ีเคย

เกิดข้ึนและอาจจะเกิดข้ึน ท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง และ6) ธนาคารออมสิน สาขา

พบพระ ใหความสําคัญกับการนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

จากแนวทางเลือกการแกไขปญหาท่ี 3 แนวทางเลือกดานกระบวนการ (Process) มีแผนการ

ปฏิบัติงาน (Action Plan) ดังนี้ 1) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ปรับปรุงวิธีการ และลําดับ

ข้ันตอนในการใหบริการ 2) ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ออกแบบกระบวนการใหมี

ประสิทธิภาพ 3) ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดานการบริหารจัดการ

ท่ีดี 4) ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง 

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 5) ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ 

ศึกษาปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนและอาจจะเกิดข้ึน ท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง และ6) 

ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ควรมีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพ่ือเปนแนวทางการ

แกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิตต่ํากวาเปาหมาย ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ โดยการเพ่ิม

ชองทางการจัดจําหนาย (Place) โดยกลยุทธสําคัญซ่ึงตองคํานึงถึง คือ ความรวดเร็ว และความสะดวก

ในการใหบริการ ดังนั้นธุรกิจจะตองเพ่ิมความสามารถในการใหบริการแกลูกคาใหมีประสิทธิภาพมาก
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ยิ่งข้ึน โดยอาจหาเทคโนโลยีตางๆ มาชวยในการใหบริการ และทําการอบรมพนักงานท่ีใหบริการ ใหมี

ความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ควรปรับปรุงผลิตภัณฑบัตรเครดิตใหมีสิทธิประโยชน

หลากหลาย มีรูปแบบผลิตภัณฑท่ีสวยงาม และมีบริการเสริมตอเนื่อง 

2. ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ควรออกแบบกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ  

3. ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ควรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดานการบริหารจัดการท่ี

ดี  

4. ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ควรศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความ

เสี่ยง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจ  

5. ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ควรศึกษาปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนและอาจจะเกิดข้ึน ท่ีจะ

สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง  

6. ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพบพระ ควรนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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อิทธิพลของการรับรูคุณคาทองคําตราสินคา  P ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของลูกคา

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Influence of Perception of Gold Brand P on Repeat Buying Decisions Of 

customers in Bangkok 

 

กาญจนา วงษฝุง0

1 และกิตตินันท พันธุมสุต1

2 

               Kanchana wongfung1 and Kittinan Phanthamsuth2 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิพลการรับรูคุณคาทองคํา

ตราสินคา P ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือซํ้าของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือผูบริโภคท่ี

เคยซ้ือผลิตภัณฑ ตราสินคา P มีอายุต้ังแต 20 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุม

ตัวอยาง 397 คน เครื่องมือท่ีใช คือแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหการถดถอยเชิง

พหุคูณ พบวาองคประกอบคุณคาตราสินคา ดานการรับรูในคุณภาพ (X3) และดานสินทรัพย / คุณสมบัติ

อ่ืนของตราสินคา (X5) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือซํ้า (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 สมการการ

ถดถอย  (Ý) = 0.547+0.606(X3)+ 0.566(X5) สมการนี้ชี้ใหเห็นวา การรับรูในคุณภาพ สินทรัพย / 

คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือซํ้า สวน ดานความภักดีตอตรา

สินคา (X1) ดานการรูจักตราสินคา(X2) และการเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา(X4) มีความสัมพันธ

เชิงลบตอการตัดสินใจซ้ือซํ้า 

 

คําสําคัญ: คุณคาตราสินคา,การตัดสินใจซ้ือซํ้า 

 

 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: nf_3113@hotmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Kittinan_pha@utcc.ac.th 



 

1272 
 

Abstract  

 This research is a descriptive research to study the relationship between brand 

awareness influence on consumers' consumption in Bangkok. The sample size is 397 

people. The instrument used is the data analysis block. Multiple regression. Found that 

the element of brand value In terms of perception of quality (X3) and assets / other 

characteristics of the brand (X5), there was a correlation with repeat purchase (Y) at the 

significant level of .05. Regression equation (Ý) = 0.547 + 0.606 ( X3) + 0.566 (X5) This 

equation indicates that Recognition of asset quality / other brand features There is a 

positive relationship to repeat decisions, while brand loyalty (X1), brand awareness (X2) 

and the linking of brand ideas (X4) are negatively related to repeat purchase decisions. 

 

Keywords: brand value, repeat purchase decisions 

 

บทนํา 

ปจจุบันคุณคาตราสินคามีความสําคัญสําหรับนักการตลาดในเรื่องของการนําเสนอสินคา เนื่องจาก

คุณคาตราสินคาจะบงบอกถึงลักษณะและเอกลักษณของตราสินคา ซ่ึงเปนท่ียอมรับและจดจํา สําหรับ

ผูบริโภค จึงทําใหนักการตลาดใหความสนใจในเรื่องคุณคาตราสินคา ถากลาวถึงสินคาประเภททองคําก็

เปนสวนหนึ่งท่ีตองสรางคุณคาตราสินคา ใหผูบริโภคยอมรับ โดยการเพ่ิมมูลคาใหกับตราสินคา  

บริษัท ตราสินคา P ไดมีการลงทุนในการสรางคุณคาตราสินคา ซ่ึงบริษัทไมเคยวิเคราะหผลหรือวัด

คุณคาทองคําตราสินคาดานใดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือซํ้าของผูบริโภค จึงเปนท่ีมาในการศึกษาวิจัยครั้ง

นี้ ผูวิจัยจึงศึกษา เรื่อง การรับรูคุณคาตราสินคา P ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือซํ้า เพ่ือทราบถึงระดับการ

รับรูของผูบริโภค โดยการวัดจากคุณคาตราสินคา (Brand Equity) ท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 

1. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

2. การรูจักตราสินคา (Brand Awareness) 

3. การรับรูในคุณภาพ (Perceived Quality) 

4. การเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา (Brand Associations) 

5. สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา (Other Propriety Brand Assets) 
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เพ่ือนําผลสรุปท่ีไดมาทําการวิเคราะหผูบริโภคสวนใหญมีการรับรูคุณคาทองคําตราสินคาในดาน

ใดมากท่ีสุด เพ่ือเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดและสรางคุณคาตราสินคาใหเขาถึง

ผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอการรับรูคุณคาทองคําตราสินคา P  

2. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคตอการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า 

3. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาทองคําตราสินคา P ท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือซํ้า ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพ่ือทราบแนวความคิดเก่ียวกับคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือซํ้า เปนเครื่องมือใน

การศึกษาและหลักการวัดคุณคาตราสินคา เพ่ือนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และทราบถึงความ

คิดเห็นของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือซํ้า เพ่ือเปนขอมูลใหกับ บริษัท ตอยอดในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง

การวางแผนกลยุทธทางการตลาด โดยการพัฒนาตราสินคาใหเขาถึงกลุมผูบริโภคมากท่ีสุด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีตราสินคา 

 David A. Aker (1991) ไดอธิบายความหมายของตราสินคา (Brand) คือ เปนชื่อหรือ

สัญลักษณพิเศษเฉพาะ เชน โลโก เครื่องหมายการคา หรือบรรจุภัณฑ ท่ีสามารถชวยอธิบายคุณลักษณะ

พิเศษ ความเปนตัวตนของสินคาและบริการของผูขายสินคา โดยท่ีจะบอกความเปนตัวตนขอสินคา มี

ความแตกตางไมสามารถเลียนแบบไดโดยงาย ซ่ึงตราสินคานี้จะชวยใหลูกคาหรือผูบริโภคทราบถึง

แหลงท่ีมาของสินคานั้นๆ 

แนวคิดและทฤษฎีการรับรูคุณคาตราสินคา 

 คุณคาตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง  มูลคาเพ่ิม (Value Added) ท่ีมีตอบริษัท 

รานคา หรือ ผูบริโภค ซ่ึงตราสินคาไดทําใหเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ  
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แนวคิดของ David A. Aker (1991) สรุปวา คุณคาตราสินคา (Brand Equity) สามารถสราง

โดยผานองคประกอบของคุณคาตราสินคานั้นไดจากแงมุมท้ัง ในสวนการรับรู (Perceptual Part) และ

สวนของพฤติกรรม (Behavioral Part) ของผูบริโภค โดยแบงเปน 5 ปจจัย ดังนี้ 

1. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

ความภักดีตอตราสินคา หมายถึง การท่ีผูบริโภคมีมุมมองแนวคิดทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา เกิด

ความเชื่อม่ัน การนึกถึง และ ถูกใจในสินคาทําใหเกิดการซ้ือสินคาซํ้าอยางตอเนื่อง  

วิทวัส รุงเรืองผล (2562) ความภักดี คือ ความชอบ ความผูกผัน การเชื่อม่ัน ท่ีผูบริโภคมีตอตรา

สินคานั้นๆ สวนใหญอธิบายวา ความภักดี วัดผลไดจากการท่ีผูบริโภคซ้ือสินคาซํ้า  เม่ือผูบริโภคเกิดความ

ภักดีมากเทาไรจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือซํ้ามากเทานั้น 

2. การรูจักตราสินคา (Brand Awareness) 

การตระหนักรูถึงตราสินคา หมายถึง การจดจําของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาในรูปแบบ การ

รับรู(Recognition) โดยสะทอนใหเห็นวาผูบริโภคสามารถแยกตราสินคานั้นๆไดอยางชัดเจน  โดยท่ีไม

ตองใชการจดจํา (Recall) มีการจดจําและรับรูคราสินคานั้นโดยตรง จะเปนผลดีท่ีจะมีโอกาสท่ีจะถูก

เลือกซ้ือหรือโอกาสท่ีจะสูคูแขงไดดีกวา ตอมาเปนการครอบครองจิตใจของผูบริโภค (Top of Mind) 

เกิดจากการสรางการตระหนักรู (Awareness) เพ่ือใหเกิดการรับรูกับผูบริโภค หรือการเขาถึงจิตใจ

ผูบริโภค (To Dominant) 

จันทนี เกียรติโพธา (2542)  การตระหนักรู  เปรียบเหมือนพฤติกรรมดานความจําของผูบริโภค 

เปนความรูสึกของผูบริโภค ท่ีเขาใจถึงสินคาตางๆ ในเหตุการณท่ีพบเจอ ซ่ึงเม่ือผูบริโภคเกิดการตระหนัก

รูตอตราสินคานั้นก็สงผลทําใหตราสินคาท่ีอยูในความทรงจําของผูบริโภคมีโอกาสท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจ

ซ้ือซํ้า 

3. การรับรูในคุณภาพ (Perceived Quality) 

การรับรูในคุณภาพ หมายถึง การรับรูถึงลักษณะเฉพาะ คุณภาพของสินคาและผลิตภัณฑ หรือ

คุณภาพตราสินคาท่ีแตกตางกวาตราสินคาอ่ืน ความสามารถในการสรางมูลคาใหกับตราสินคา  

Zehir,Sahin,Kitapci&Ozsahin (2011) ดานคุณภาพการใหบริการท่ีดีตอความเชื่อใจ เชื่อม่ัน 

ม่ันคง ตอตราสินคา โดยใชหลักการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสมมุติฐานเบื้องตน พบวา ดาน

คุณภาพการใหบริการเปนปจจัยหลักท่ีสงผลท่ีดีใหกับผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ัน ไวใจตอตราสินคาและ

บริการ ใชเปนเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือซํ้า 

4. การเช่ือมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Associations) 
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การเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา เปนสิ่งท่ีเชื่อมตอกับความทรงจําของผูบริโภคท่ีมีตอ

ตราสินคาซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของตราสินคา  

Aaker (1991) การรับรูคุณคาตราสินคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบ คุณคาสินคาท่ีจะไดรับกับราคา

สินคา และใหเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือซํ้า  

5. สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา (Other Propriety Brand Assets) 

สินทรัพยและคุณสมบัติอ่ืนท่ีมีในตราสินคา หมายถึง เครื่องหมายทางการคา (Trademark) ท่ี

บงบอกลักษณะตราสินคาไว เพ่ือทําใหผูบริโภคสามารถแยกตราสินคาไดอยางชัดเจนออกจากกลุมคูแขง

ท่ีมีชื่อ Aaker,1991 ไดอธิบาย  สินทรัพยและคุณสมบัติอ่ืนๆ ของตราสินคา คือ สินทรัพยท่ีมีความ

จําเปนตอการเพ่ิมและสรางคุณคาตราสินคา หรือ ขอ ไดเปรียบสําหรับเจาของกิจการในการสราง

ผลประโยชน ทําใหตราสินคาอยูเหนือคูแขง เชน การมีลิขสิทธิ์ หรือ เครื่องหมายการคา ทะเบียนการคา

ตางๆ  ซ่ึงสินทรัพยเหลานี้คูแขงขันจะไมมีเหมือนกับเรา และทําให เกิดขอไดเปรียบทางการแขงขัน 

(Competitive Advantage) ผูบริโภคจะใหความเชื่อม่ันและไววางใจ สงผลใหเกิดการตัดสินใจซ้ือซํ้า 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือซํ้า 

 Diener (2010) ใหความหมายวา การกลับมาซ้ือซํ้า คือ การท่ีผูบริโภคมีความพึงพอใจ

ในตัวของสินคา และการใหบริการ กอใหเกิดความเชื่อม่ันจึงทําใหเกิดการกลับมาซ้ือซํ้า 

Ahmed,Shankat, Nawaz, Ahmed & Usman (2011) นั กวิ จั ยส วนมาก ใหความสํ า คัญ

เก่ียวกับทฤษฎีการซ้ือซํ้า หรือการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคา จากการศึกษาพบวา การซ้ือซํ้าตัดสินใจ 

หรือ การกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคา ผูบริโภคจะใหความสนใจในเรื่องของคุณคาตราสินคาซ่ึงเปน

เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือซํ้า 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

คุณคาตราสินคา  

- ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

- การรูจักตราสินคา (Brand Awareness) 

- การรับรูในคุณภาพ (Perceived Quality) 

- การเชื่อมโยงความคิด เก่ียวกับตราสินคา (Brand Associations) 

- สินทรัพย /คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา (Other Propriety Brand Assets) 

 

 

 

 

  การตัดสินใจซ้ือซํ้า 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

   การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้มีการดําเนินงานวิจัยตามลําดับ

ข้ันตอนดังนี้ 

ประชากรท่ีใช ในการศึกษา คือผู ท่ี เคยซ้ือสินคาตรา P อายุ ต้ังแต  20 ป ข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยาง  

ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรของ Yamane (1967) 

และไดกําหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% และคาความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ ±5 ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 

จํานวน 397 คน  

จากขนาดกลุมตัวอยางขางตน ผูวิจัยได กําหนดการสุมเลือกสถานท่ีท่ีใชในการกรอก

แบบสอบถามโดยใชวธิีจับฉลากอยางงาย เลือกกลุมตัวอยางในการแจกแบบสอบถาม จาก 19 สาขาของ

สินคาตรา P ในเขตกรุงเทพมหานคร เหลือเพียง 5 สาขา ดังนี้ 1.หางเซ็นทรัลบางนา 2.หางเดอะมอลล

บางแค 3.หางเซ็นทรัล Westgate 4.หางโรบินสันพระราม 9 5.หางเซ็นทรัลลาดพราว จํานวนตั้งแต 78 - 

80 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ใชเวลา 2 เดือน 

ธันวาคม-มกราคม 2563 โดยแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 สวนแบบสอบถาม ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําถามเลือกรายการ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลดานคุณคาตราสินคา P โดยกําหนดการใหคะแนนของแบบสอบถาม 5 ระดับ 

จํานวน 18 ขอคําถาม 

 สวนท่ี 3 ขอมูลดานการตัดสินใจซ้ือซํ้าสินคา P โดยกําหนดการใหคะแนนของแบบสอบถาม 5 

ระดับ จํานวน 4 ขอคําถาม 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ความเท่ียงตรงขอเนื้อหา ผูวิจัยออกแบบเครื่องมือโดยใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของงเปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

2. ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทดสอบแบบสอบถามจํานวน 20 ชุด กับกลุม

ตัวอยางท่ีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง และทําการทดสอบเครื่องมือท่ีมีลักษณะ
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มาตราสวนประมาณคาวัดความเชื่อม่ัน โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach โดยใช

โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลการทดสอบคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามท่ีใชใน

การวิจัยครั้งนี้  

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยประมวลผลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 397 คน แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ตารางสรุปขอมูลสวนบุคคล  

จําแนกกลุม 

ประชากรศาสตร 

ตัวเลือกที่มีคาเฉลี่ย 

สูงสุด 

จํานวน(คน) รอยละ 

เพศ หญิง  

ไมระบุเพศ 

ชาย 

277 

110 

10 

69.8 

27.6 

2.5 

อายุ 31–40 ป 239 60.2 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 347 87.4 

อาชีพ พนักงานเอกชน 165 41.6 

รายได 20,001 – 30,000  158 39.8 

สถานะภาพ สมรส 300 75.6 

 

     สวนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นคุณคาตราสินคา P และระดับการตั้งใจซ้ือสินคา P ซํ้า  

 ระดับความคิดเห็นคุณคาตราสินคา P ซ่ึงประกอบดวย การรูจักตราสินคา และการสินทรัพย / 

คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับ 4.84 การรับรูคุณภาพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

อยูในระดับ 4.71 การความภักดีตอตราสินคา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับ 4.69 การเชื่อมโยง

ความคิดเก่ียวกับตราสินคา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับ 4.45 ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 1-5 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรูจักตราสินคา 

การรูจักตราสินคา x S.D. 

1.ทานมีความคุนเคยในตราสนิคา P 2.53 0.592 

2.รูจัก/มีขอมูลเก่ียวกับตราสินคา P 2.88 0.421 

3.ทานมองเห็นความโดดเดนของตราสินคา P                                         4.84 0.370 

รวม 3.42 0.332 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา 

สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา x S.D. 

1.การที่ตราสินคา P มีเคร่ืองหมายการคา ทาํใหสินคานาเชื่อถือมากกวาตราสนิคาอ่ืน 4.84 0.370 

2.การที่สินคา P มีลวดลายเปนเอกลักษณ ทําใหลูกคาสนใจซื้อสินคามากกวาตราสินคาอ่ืน 4.84 0.370 

3.การที่สินคา P มีฐานการผลิตสินคาทีไ่ดรับมาตรฐานการรับรองจากสถาบนัทีน่าเชื่อถือได

ทําใหสินคา นาสนใจกวาตราสนิคาอ่ืน 

4.41 0.578 

รวม 4.70 0.266 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรูคุณภาพ 

การรับรูคุณภาพ x S.D. 

1.ทานใหความมั่นใจ สนิคา P มากกวาตราสนิคาอ่ืน 4.39 0.574 

2.ทานเชื่อมั่นในดานการบริการของพนักงาน  4.71 0.454 
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3.พนักงานขายสามารถอธิบายลักษณะสนิคาทีท่านตองการ ทาํใหเกิดความเชื่อมั่นในการซื้อ

สินคา 

4.49 0.584 

4.พนักงานขาย P สามารถรับรูความตองการของทานในการซือ้สินคา 4.47 0.583 

รวม 4.51 0.360 

 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความภักดีตอตราสินคา 

ความภักดีตอตราสินคา x S.D. 

1.ทานจะซื้อทองคําตราสนิคา P ตลอดไป 4.69 0.462 

2.ทานจะซื้อทองคําตราสนิคา P เมื่อมีรูปแบบใหมออกสูตลาด 4.58 0.494 

3.ทานยืนยนัที่จะซื้อทองคําตราสินคา P ตอไป ถึงแมวาจะมีตราสินคาอ่ืนที่มีคุณภาพ

ใกลเคียงกัน 

4.54 0.499 

4.ทานยังคงซื้อทองคําตราสนิคา P ถึงแมวา ตราสินคาอ่ืนจะลดราคา 4.65 0.478 

5. หากทานตองการซื้อของขวัญเพื่อมอบใหกับคนสําคัญทานจะนึกถึงตราสนิคา P 4.49 0.584 

รวม 4.59 0.341 

 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา 

การเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา x S.D. 

1.สินคาตรา P ที่ทานใชสวมใสทําใหทานมีบุคลิกที่ดีและมั่นใจมากข้ึน  4.45 0.555 

2.สินคาตรา P ที่ทานเลือกซื้อเหมาะสมทั้งดานราคาและคุณภาพ 4.39 0.573 
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3.สินคาตรา P ที่ทานเลือกซื้อบงบอกถึงฐานะที่มั่นคงของทาน 4.37 0.570 

รวม   4.40   0.519 

 

ระดับความตั้งใจซ้ือซํ้าสินคา ของผูบริโภคผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคาตรา P ซํ้า 

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.47  

ตารางท่ี 6 การตัดสินใจซ้ือซํ้า 

การตัดสินใจซื้อซ้ํา x S.D. 

1.ทานมีแนวโนมที่จะกลับมาซื้อสินคาตรา P ในคร้ังตอไป 4.42 0.579 

2.ทานจะยังคงกลับมาซื้อสินคาถึงแมวาราคาสินคาตรา Pจะสูงกวาราคาคูแขง 4.45 0.582 

3.ทานตั้งใจกลับมาซื้อสินคาตรา P เมื่อตองการซื้อทองคํา 4.47 0.584 

4.หากมีความจําเปนตองซื้อทองคํา ทานจะกลับมาซื้อทองคําตรา P 4.41 0.578 

รวม 4.44 0.536 

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ในการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณคาตรา

สินคาตรา P และการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และประเมินความถูกตองของ

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ในรูปแบบสมการเชิงเสน  

 การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา P และการตัดสินใจซ้ือสินคา P ซํ้า มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คุณคาตราสินคา  ความภักดีตอตราสินคา ดาน

การรูจักตราสินคา ดานการการรับรูในคุณภาพ ดานการเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา ดานการ

สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา ดานการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation)  

 

 จากตารางท่ี 8 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุระดับความคิดเห็นคุณคาตราสินคาตรา P ของ

ผูบริโภคพบวา องคประกอบคุณคาตราสินคาสินคา ความภักดีตอตราสินคา ไมมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig.= 0.872) การรูจักตราสินคา ไมมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   (Sig.= 0.000) 

การรับรูในคุณภาพ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 (Sig.= 0.000) ดานการเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ

สินคาตรา P ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   (Sig.= 0.000)  สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตรา

สินคา ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig.= 

0.020) และคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร ความภักดีตอตราสินคา = 0.007 คา

สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร การรูจักตราสินคา = -0.185 คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย

มาตรฐานของตัวแปร การรับรูในคุณภาพ= 0.606 คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรดาน

การเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา= 0.566 และคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร

สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา = -0.156 ซ่ึงตัวแปรการรับรูในคุณภาพ มีความสัมพันธกับตัว

แปรการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P  ซํ้า มากกวาตัวแปรดานการเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา กับตัว

แปรการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า และความสัมพันธอยูในทิศทางเดียวกันสมการความถดถอยท่ีคาดไว

คือ Y = 0.537+0.606X1+0.566X2 (Y = การตัดสินใจซ้ือซํ้า, X1 = การรับรูในคุณภาพ , X2 = ดาน

การเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา) 

ตัวแปร x� S.D 1 2 3 4 5 

1. ความภักดีตอตราสินคา 4.75 0.286           

2. ดานการรูจักตราสินคา 3.42 0.332 -0.065         

3. ดานการการรับรูในคุณภาพ 4.52 0.417 0.314** -0.292**       

4. ดานการเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับ

ตราสินคา 
4.44 0.536 0.328** -0.438** 0.848**     

5. ดานสินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของ

ตราสินคา 
4.70 0.266 0.711** 0.103* 0.557**  0.501**   

6. ดานการตัดสนิใจซื้อซ้ํา 4.41 0.578 0.264** -0. 482** 0.865** 0.907**  0.416**  
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ตารางท่ี 8 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t 
p-

value 
Tolerance VIF 

คาคงที่ 

(Constant) 
0.537 0.212  2.527 0.012   

ความภักดีตอตรา

สินคา (A) 
0.007 0.046 0.004 0.161 0.872 0.444  2.253 

การรูจักตราสินคา 

(B) 
-0.185 0.037 -0.115 -5.039 0.000 0.545 1.835 

การรับรูในคุณภาพ 

(C)  
0.068 0.053 0.409 11.402 0.000 0.174 5.752 

การเชื่อมโยง

ความคิดเก่ียวกับ

ตราสินคา (D) 

0.566 0.039 0.548 14.649 0.000 0.154 6.473 

สินทรัพย / 

คุณสมบัติอ่ืนของ

ตราสินคา (E) 

-0.156 0.067 -0.078 -2.342 0.020 0.300 3.329 

 

จากการวิเคราะห ตารางขางตน ผูวิจัยพบวา ดานความภักดีตอตราสินคา (p-value = 0.872) 

คามากกวา 0.5 ซ่ึงทําใหคาไมไดตรงตามท่ีตองการ ผูวิจัยจึงเลือกตัดคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอ

ตราสินคาออก เพ่ือวัดคาท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 จากตารางท่ี 9 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุระดับความคิดเห็นคุณคาตราสินคาตรา P ของ

ผูบริโภคพบวา องคประกอบคุณคาตราสินคาสินคา การรูจักตราสินคา ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig.= 0.000) การรับรู ในคุณภาพ มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05           (Sig.= 

0.000) ดานการเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P 

ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig.= 0.002)   สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา มี
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ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig.= 0.000) และ

คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการรูจักตราสินคา= -0.187 คาสัมประสิทธิ์ความ

ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการรับรูในคุณภาพ= 0.606 คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัว

แปรดานการเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา= -0.148 และคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน

ของตัวแปรสินทรัพย / คุณสมบัติ อ่ืนของตราสินคา = 0.566 ซ่ึงตัวแปรการรับรู ในคุณภาพ มี

ความสัมพันธกับตัวแปรการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P  ซํ้า มากกวาตัวแปรสินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของ

ตราสินคากับตัวแปรการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า และความสัมพันธอยูในทิศทางเดียวกันสมการความ

ถดถอยท่ีคาดไวคือ Y = 0.547+0.606X1+0.566X2 (Y = การตัดสินใจซ้ือซํ้า, X1 = การรับรูในคุณภาพ 

, X2 = สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา) 

 

ตารางท่ี 9 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t p-value Tolerance VIF 

คาคงที่ (Constant) 0.547 0.202  2.715 0.007   

การรูจักตราสินคา (B) -0.187 0.035 -0.116 -5.283 0.000 0.667 1.500 

การรับรูในคุณภาพ (C)  0.606 0.053 0.408 11.544 0.000 0.257 3.889 

การเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับ

ตราสินคา (D) 
-0.148 0.047 -0.074 -3.144 0.002 0.583 1.716 

สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของ

ตราสินคา (E) 
0.566 0.039 0.548 14.666 0.000 0.230 4.347 

  

จากผลการวิจัยขางตนสามารถสรุปผลสมมุติฐานไดดังนี้  

สมมติฐาน สรุปผลการศึกษา 

ดานความภักดีตอตราสินคา ไมสนบัสนุนสมมติฐาน 

ดานการรูจักตราสนิคา ไมสนบัสนุนสมมติฐาน 

ดานการรับรูในคุณภาพ  สนับสนนุสมมติฐาน 
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ดานการเชื่อมโยงความคิด เก่ียวกับ ตราสินคา ไมสนบัสนุนสมมติฐาน 

ดานสนิทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา สนับสนนุสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

คุณคาตราสินคามีองคประกอบ 5 ดาน คือ ดานความภักดีตอตราสินคา ดานการรูจักตราสินคา 

ดานการรับรูในคุณภาพ ดานการเชื่อมโยงความคิด เก่ียวกับ ตราสินคา ดานสินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืน

ของตราสินคา ผลการวิจัยพบวาองคประกอบดานการรับรูในคุณภาพ มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 4.47 

ซ่ึงสอดคลองกับ Zehir,Sahin,Kitapci&Ozsahin (2011) ท่ีกลาววา การรับรูในคุณภาพสงผลทําใหเกิด

การตัดสินใจซ้ือไดใหความหมายดานคุณภาพการใหบริการเปนปจจัยหลักท่ีสงผลท่ีดีใหกับผูบริโภคเกิด

ความเชื่อม่ัน ไวใจตอตราสินคาและบริการ  ดานสินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา มีคาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็น 4.84  ซ่ึงสอดคลองกับ Aaker (1991) ท่ีกลาววา ดานสินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตรา

สินคาสงผลทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือซํ้า ไดใหความหมาย สินทรัพยและคุณสมบัติอ่ืนๆ ของตราสินคา 

คือ สินทรัพยท่ีมีความจําเปนตอการเพ่ิมมูลคาและสรางคุณคาตราสินคา หรือ ขอ ไดเปรียบสําหรับ

เจาของกิจการในการสรางผลประโยชน ทําใหตราสินคาอยูเหนือคูแขง รวมท้ังผลการวิจัยพบวา

องคประกอบของตราสินคาการรับรูในคุณภาพ และ ดานสินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา มี

ความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในกรณีท่ีนักการตลาดสามารถจัดการตรา

สินคาให การรับรูในคุณภาพ เพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะทําใหคุณคาตราสินคาเพ่ิมข้ึน 0.606 และดานสินทรัพย 

/ คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา เพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะทําใหคุณคาตราสินคาเพ่ิมข้ึน 0.566 และคุณคาตรา

สินคามีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า  

ดังนั้นนักการตลาดควรจัดการตราสินคาใหเกิดคุณคาอยางตอเนื่อง โดยการสราง การรับรูใน

คุณภาพใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ัน ม่ันใจและพรอมท่ีจะกลับมาซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ในครั้งตอไป และดาน

สินทรัพย / คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา  ใหผูบริโภคมีความเห็นวาตราสินคานั้น เปนสินทรัพยท่ีมีความ

จําเปนตอการเพ่ิมมูลคาและสรางคุณคาใหกับลูกคามากข้ึน และ ถึงแมวาคุณคาตราสินคาอีก 3 ดานท่ี

เหลือจะไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ก็ควรมีการพัฒนาและสรางคุณคา ตราสินคาดังกลาว ควบคูกัน

ไปเพราะเนื่องจากผลการวิจัยใหผลท่ีดี แตกลับวัดคาออกมาไดไมเปนไปตามสมมุติฐาน จึงทําให คุณคา

ตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา ดานการรูจักตราสินคา ดานการเชื่อมโยงความคิด เก่ียวกับ ตรา

สินคา มีขอสงสัย ท่ีนักการตลาดตองหาคําตอบและสํารวจลูกคาตอไปวาเกิดจากสาเหตุใดในการสราง
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คุณคาตราสินคาท้ัง 3 ดานดังกลาว ถึงทําใหลูกคาไมกลับมาซ้ือสินคาซํ้า หรือมีขอผิดพลาดในดานใดท่ี

ลูกคาตองการมากกวาท่ีทางบริษัทควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และใหอยู

เหนือคูแขง เชน ตราสินคานี้แตกตางในเรื่องของรูปแบบสินคาท่ีมีความโดดเดน ไมเหมือนตราสินคาอ่ืน 

มีการใหบริการท่ีรับรองมาตรฐานจากโรงงาน รับกันสินคาตลอดอายุการใชงานเปนตน และสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า นอกจากนั้นคุณคาตราสินคายังเปนขอไดเปรียบในการแขงขันท่ีจะสามารถ

แขงขันกับคูแขงไดภายใตสภาพแวดลอมทางการตลาดท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรงไดเปนอยางดี  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา P ซํ้า ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกําจัดตัวแปรท่ีใชในการศึกษาเพียงองคประกอบคุณคาตราสินคา นักวิจัย

สามารถเพ่ิมตัวแปรในการศึกษาเพ่ิมเติม เชน ชื่อเสียงขององคกร และการจัดการความสัมพันธกับลูกคา  

 

เอกสารอางอิง 

ความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) (สืบคนออนไลน 20/10/2019) 

https://th.jobsdb.com/th-

th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0

%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%

B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8

%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-brand-loyalty 

จันทนี เกียรติโพธา (2542) เรื่อง ความตระหนักในมลพิษทางอากาศของตํารวจจราจรกรุงเทพมหานคร

(สืบคนออนไลน 14/10/2019) 

http://news.msu.ac.th/web/dublin.php?ID=13400184079#.Xb2dymIzbIU 

บริสุทธิ์สวัสดิ์ (2548) การวัดคุณภาพท่ีถูกรับรูของตราสินคาเกาหลี และญี่ปุน 

 (สืบคนออนไลน 12/10/2019) 

https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/168887 

เพ็ญโสภา ปนพงศา (2554) เรื่อง องคประกอบของผลิตภัณฑ และความตระหนักรู (Brand 

Awareness) ในตราสินคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มชูกําลัง เอ็ม 150 ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร (สืบคนออนไลน 12/10/2019) 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-brand-loyalty
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-brand-loyalty
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-brand-loyalty
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-brand-loyalty
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-brand-loyalty
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พฤติกรรมการซื้อเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

PURCHASING BEHAVIOR IN THAILAND TOWARDS IMPORTED CLOTHES 

FROM CHINA 

 

พัชฑฬิกาณฑ พุดจาด0

1 และธีติมา ปยะศิริศิลป1 2 

Pattarikan Putjad1 and Teetima Piyasirisilp2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศ

ไทย โดยมี บุคคลท่ีเคยซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย จํานวน 400 คน เปนกลุมตัวอยาง 

และใชแบบสอบถามแบบออนไลนเปนเครื่องมือการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการสวนใหญ 

เปนเพศหญิง อายุ 20 - 30 ป สถานภาพโสด อาชีพทํางานบริษัทเอกชน/รับจาง ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท ประเภทของเสื้อผาท่ีนําเขาท่ีซ้ือ คือ เสื้อยืด ความถ่ีใน

การซ้ือเสื้อผานําเขา 1-3 ครั้งตอเดือน จํานวนเงินท่ีใชประมาณ 250-500 บาทตอครั้ง ซ้ือเสื้อผานําเขา

ครั้งละ 1-3 ชิ้น บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ คือ ตัวเอง ไมมีชวงเวลาท่ีแนนอนในการซ้ือ ดานปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาจากนําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทยโดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก ( x= 3.66) นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ

เสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ี 0.05 และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ี 0.05 
 

 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขา, ประเทศจีน 

 

Abstract 

The purpose of this research aimed to study the purchasing behavior in Thailand 

towards imported clothes from China. The sample group consisted of 400  respondents 
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1288 

 

who have bought imported from China in Thailand. The research instruments were online 

questionnaires. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, 

standard deviation and the chi-square test. The results of the research found that most 

of the respondents were female, aged between 20 -30  years, single status, worked as a 

private company/contractor, bachelor's degree, with an of income 15,001 - 20,000 Baht 

per month. The type of imported clothing purchased was T-shirts. Frequency of buying 

imported clothes was 1 -3  times per month. The amount of money spent was about  

250 -500  Baht per time, buying imported clothes 1 -3  pieces per time. The person who 

was the decision maker was themselves. There was no certain time period for purchases. 

The marketing mix factors affecting purchasing behavior in Thailand towards imported 

clothes from China. Overall was at a high level (x� = 3 .6 6 ). Moreover, it is found that 

personal factors have a significant effect on purchasing behavior of imported clothing 

from China in Thailand at the .05 level of significance and marketing mix factors affect the 

purchasing behavior of imported clothing from China in Thailand at the .05 level of significance.  

 

Keywords: Marketing Mix, Purchasing Behavior, Imported Clothes, China 

 

บทนํา 

ปจจุบันเปนสังคมยุคโลกาภิวัตน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง และความกาวหนาอยาง

รวดเร็ว ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม และสงผลกระทบตอทุกภาคสวน 

เปนตนวา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง และกาวไปสูความเปนนานาชาติมากข้ึน มีการแบงข้ันตอนการผลิต และกระจายแตละ

ข้ันตอนการผลิตของอุตสาหกรรมเดียวกัน ไปยังประเทศท่ีมีความพรอมในดานนั้น ๆ โดยการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย เพ่ือใหการติดตอสื่อสาร และการกระจายการผลิตไปยังประเทศตาง ๆ 

เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ในสวนของอุตสาหกรรมไทย ซ่ึงไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหรัฐบาลไทยไดดําเนินการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจ           

เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรม ท้ังในดานการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ภายในภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศและการเปลี่ยนแปลง
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ของสินคาท่ีผลิตในแตละประเภทของอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนผลใหอุตสาหกรรมหลายประเภทเจริญเติบโต 

และกลายเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนตนวา อุตสาหกรรมยานยนต 

เครื่องใชไฟฟา สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป (สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย, 2558)  

 นอกจากนี้ ประทศไทยไดทําขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) หรือเขต

การคาเสรี (Free Trade Area: FTA) กับหลายประเทศ เพ่ือเปนการสรางพันธมิตรทางการคา ในการลด

อุปสรรคทางการคาระหวางกัน ลดการกีดกันทางการคา ทําใหเกิดการคาการบริการท่ีประเทศไทยมี

ความไดเปรียบ และพยายามลดหรือเลิกผลิตสินคาและบริการท่ีไมสามารถแขงขันไดหรือมีความ

ไดเปรียบนอย ผลจากการทําขอตกลงดังกลาว ทําใหประเทศจีนเปนแหลงนําเขาสินคาสําคัญท่ีประเทศ

ไทยใชสิทธิสูงสุดเปนอันดับแรก โดยมีการนําเขาสินคาประเภทตาง ๆ เปนตนวา เครื่องใชไฟฟา เสื้อผา

สําเร็จรูป เครื่องประดับเทียม และรองเทา โดยท่ีเสื้อผาสําเร็จรูปเปนหนึ่งในสินคาหมวดสินคาอุปโภค

บริโภคท่ีประเทศไทยนําเขาจากประเทศจีน โดยในป พ.ศ. 2558 – 2561 มีมูลคาการนําเขา 1,414.91 

ลานบาท 1,771.04 ลานบาน 1,858.29 ลานบาท 2,134.60 ลานบาท ตามลําดับ แสดงใหเห็นผลจาก

การลดภาษีระหวางกันเหลือศูนยเปอรเซ็นต ทําใหประเทศไทยมีมูลคาการนําเขาสินคาประเภทเสื้อผา

จากประเทศจีนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง  

สินคาประเภทเสื้อผาท่ีนําเขาจากประเทศจีน ไดรับความนิยมจากบริโภคมากข้ึน เนื่องจาก ความ

หลากหลายของรูปแบบ คุณภาพของสินคา และมีราคาถูก ทําใหธุรกิจการขายเสื้อผาสําเร็จรูปนิยมสั่งซ้ือ

เสื้อผาจากประเทศจีน เพ่ือจําหนายผานสื่อออนไลน เชน เฟสบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร ทดแทนการตัด

เย็บสินคาภายในประเทศ ท่ีมีตนทุนการผลิตสูงข้ึนจากหลายปจจัย ทําใหสามารถแขงขันกับผูประกอบ

ธุรกิจรายอ่ืนได สามารถรักษาฐานลูกคาเดิม สรางลูกคารายใหม และสามารถแขงขันในตลาดธุรกิจขาย

เสื้อผาสําเร็จรูปได 

งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีนําเขาจากประเทศจีน และปจจัยท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย เพ่ือนําไปใชในการวางแผนการ

ดําเนินธุรกิจท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภค สามารถเพ่ิมยอดจําหนาย สรางผลกําไรเพ่ิมมากข้ึน 

และสามารถแขงขันกับคูแขงในธุรกิจนี้ได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนใน

ประเทศไทย 
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2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจาก

ประเทศจีนในประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนใน

ประเทศไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ ปจจัยสวนบุคคล สวนประสมทาง

การตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) เปนลักษณะสวนบุคคล ท่ีแสดงถึงความหลากหลาย 

ความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

(Belch and Belch, 2005; ภาวิณี กาญจนาภา, 2559) โดยงานวิจัยของ อริสรา อัครพิสิฐ (2559) พบวา 

อายุมีความสัมพันธกับประเภทของสินคาท่ีซ้ือ และคาใชจายในการซ้ือสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ  

ฐิชากาญจน พฤนทประพัฒน (2559)  พบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมซ้ือเสื้อผาแฟชั่น

แตกตางกัน ขณะท่ี งานวิจัยของ มนลภัส รัตนพันธ (2558) พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีการรับรู

ตอเว็บเครือขายสังคม Facebook ของสินคานําเขาจากเกาหลีแตกตางกัน นอกจากนี้ งานวิจัยของ พัชรนันท 

พงศธัญรัตนv(2553) และรักษรวี ภักดีวงศชัย (2559) พบวา สถานภาพการสมรสของผูบริโภคมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมความงาม สวนงานวิจัยของ อริสรา อัครพิสิฐ 

(2559) พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับประเภทของสินคาท่ีซ้ือ และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา 

โดยท่ีงานวิจัยของ อภิวิชญ ภวมัย (2553) และเพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) พบวา ระดับการศึกษา

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา จะเห็นไดวา ปจจัยสวนบุคคลเหลานี้  

มีแนวโนมสัมพันธกันอยางใกลชิดในเชิงเหตุและผล ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา เชน บุคคลท่ีมี

ระดับการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดสูงกวาบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา 

ทําใหมีกําลังซ้ือสินคามากกวาบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา เปนตน 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนกลุมของเครื่องมือหรือตัวแปรทางการตลาด

ท่ีสามารถควบคุมได และถูกนําไปใชในการสรางความพึงพอใจ และตอบสนองความตองการของลูกคา 
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โดย ผลการวิจัยของ อังควรา อรรถเจริญพร (2558) พบวา สวนประสมทางการตลาดดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ขณะท่ีผลการวิจัยของ รักษรวี  

ภักดีวงศชัย (2559) พบวา สวนประสมทางการตลาดดานราคาของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ พรศิริ อมรพัชระ

(2559) พบวา สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องสําอางอเนกประสงคของสุภาพสตรีวัยทํางาน และ ผลการวิจัยของ ณัฐฑิณี คุมครอง (2559) 

พบวา สวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา

สําหรับวิ่งของผูบริโภค จะเห็นไดวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 

การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) มีผลตอการพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

สินคา เชน ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาท่ีมีราคาตํ่า มีรูปลักษณสวยงาม มีคุณภาพท่ี

เหมาะสม และรานมีการจัดโปรโมชั่นท่ีนาสนใจ ทําใหงายตอการตัดสินใจซ้ือสินคา เปนตน   

 พฤติกรรมผูบริโภค เปนพฤติกรรม หรือการกระทําของผูบริโภค นับตั้งแตกระบวนการตัดสินใจ 

การจัดหา เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ สินคา บริการ (Schiffman and Kanuk 1994; Kotler,1999) โดยท่ี 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค  

เพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการ พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยให

นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ มีประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก บุคคลท่ีเคยซ้ือเสื้อผาจากนําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย  

 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการกําหนดขนาดตัวอยางของโคชราน (Cohran, 1953) ไดขนาดของ  

กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําใหได     

กลุมตัวอยางเปนบุคคลท่ีเคยซ้ือเสื้อผาจากนําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย จํานวน 400 คน   

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. ระดับการศึกษา 

6. รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. ชองทางการจัดจําหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีน 

1. ประเภทของเสื้อผานําเขาท่ีซื้อ 

2. ความถ่ีในการซื้อเสื้อผานําเขา 

3. จํานวนเงินท่ีซื้อเสื้อผานําเขา 

4. ปริมาณการซื้อเสื้อผานําเขา 

5. บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผานําเขา 

6. ชวงเวลาในการซื้อเสื้อผานําเขา 

7. เหตุผลในการซื้อเสื้อผานําเขา 
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 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) 

 สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับคานิยมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย ลักษณะ

ของแบบสอบถามเปนแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

 สวนท่ี 4  เปนแบบสอบถามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา 

ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามเปน เปนมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 แบบสอบถามผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยนําแบบสอบถามท่ีแกไข

เรียบรอยแลว ทดลองใช (Pretest) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางในงานวิจัย จํานวน 40 คน และ

หาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,1970) ไดคาความเชื่อม่ัน

เทากับ .871 หลังจากนั้นจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติไคสแควรเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามออนไลน และนําลิงคของแบบสอบถาม (URL) ประกาศบนสื่อสังคม

ออนไลน เชน เพจราน PerorderbyPattawee  เพจรานคาท่ีรับพรีออรเดอรจากประเทศจีน เผยแพร

บนเฟสบุค ระหวางเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับจํานวน 400 ชุด ซ่ึงเปนจํานวนกลุมตัวอยางตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

การวิเคราะหขอมูล  

  1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ  

 2. วิเคราะหพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีน โดยใชคาความถ่ีและคารอยละ  

 3. วิเคราะหคานิยมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ยและ        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4. วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑของ ประคอง กรรณสูตร (2542) ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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  5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีน ในประเทศไทย โดยใชสถิติไคสแควร          

เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน (Hartung, 2001) มีสูตรการคํานวณดังนี้  

 

      ∑i=1 ∑j=1  ( Oij-Eij )2 

X2 =        Eij 

 
2χ  คือ คาไคสแควร 

   Oij คือ  คาความถ่ีท่ีไดจากการทดลองปฏิบัติ  

   Eij คือ  คาความถ่ีท่ีคิดวาควรจะเปนหรือตามทฤษฎี 

 โดยแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์ ระดับความสัมพันธท่ีกําหนด (ชูศรี วงศรัตนะ, 2544) ดังนี้ 

  มีคาระหวาง 0.81-1.00 หมายถึง  ระดับความสัมพันธสูงมาก 

  มีคาระหวาง 0.61-0.80 หมายถึง  ระดับความสัมพันธสูง 

  มีคาระหวาง 0.41-0.60 หมายถึง  ระดับความสัมพันธปานกลาง 

  มีคาระหวาง 0.21-0.40 หมายถึง  ระดับความสัมพันธนอย 

  มีคาระหวาง 0.00-0.20 หมายถึง  ระดับความสัมพันธนอยมาก 

ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของปจจัยสวนบุคคล 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง 289 คน คิดเปนรอยละ 

72.25 มีอายุ 20 - 30 ป 251 คน คิดเปนรอยละ 62.75 สถานภาพโสด 287 คน คิดเปนรอยละ 71.75 

อาชีพทํางานบริษัทเอกชน/รับจาง 214 คน คิดเปนรอยละ 53.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 308 คน คิด

เปนรอยละ 77.00 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 

   

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

ประเภทของเสื้อผาท่ีนําเขาท่ีเลือกซ้ือ คือ เสื้อยืด จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.25 ความถ่ี

ในการซ้ือเสื้อผานําเขา 1-3 ครั้งตอเดือน 369 คน คิดเปนรอยละ 92.25 จํานวนเงินท่ีใชประมาณ 250-

500 บาทตอครั้ง 237 คน คิดเปนรอยละ 59.25 ซ้ือเสื้อผานําเขาครั้งละ 1-3 ชิ้น 333 คน คิดเปนรอยละ 
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83.25 บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ คือ ตัวเอง 307 คน คิดเปนรอยละ 76.75 ไมมีชวงเวลาท่ีแนนอนใน

การซ้ือ 224 คน คิดเปนรอยละ 56.00 เหตุผลในการซ้ือเสื้อผานําเขาคือ แบบ/ดีไซนของเสื้อผาท่ีตรง

ความตองการ จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคานิยมการซ้ือเส้ือผา

นําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

กลุมตัวอยางมีคานิยมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับ

มาก (x= 3.61) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาสูงสุด คือ การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีน

ราคาเหมาะสมกับรายไดของบุคคลท่ัวไป (x= 3.99) รองลงมา คือ การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีน

ทําใหภาพลักษณดูดีและทันสมัย ( x= 3.68) เสื้อผาท่ีนําเขาจากประเทศจีนมีคุณสมบัติตรงตามความ

ตองการของทาน ( x= 3.64) การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนชวยสรางการยอมรับจากกลุมเพ่ือน

และสังคม (x= 3.57) การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนไดรับคําแนะนําจากผูใชท่ีเคยใชมากอน (x= 

3.54) เสื้อผานําเขาจากประเทศจีนเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปวามีคุณภาพ ( x= 3.50) และการซ้ือเสื้อผา

นําเขาจากประเทศจีนแสดงถึงความหรูหราของทาน ( x= 3.32) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 
 

ตารางท่ี 1.1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคานิยมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีน 
 

คานิยมการซ้ือเส้ือผานําเขาจากประเทศจีน 

ในประเทศไทย 

ระดับการตัดสินใจ 

x  S.D. ระดับ 

1. การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนทําใหภาพลักษณดูดีและทันสมัย  3.68 0.92 มาก 

2. การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนชวยสรางการยอมรับจาก 

   กลุมเพ่ือนและสังคม  

3.57 0.89 มาก 

3. การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนราคาเหมาะสมกับรายไดของบุคคล  3.99 0.97 มาก 

4. การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนไดรับคําแนะนําจากผูใชท่ีเคยมากอน  3.54 0.83 มาก 

5. การซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนแสดงถึงความหรูหราของทาน  3.32 0.92 ปานกลาง 

6. เสื้อผานําเขาจากประเทศจีนเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปวามีคุณภาพ  3.50 0.78 มาก 

7.  เสื้อผาท่ีนําเขาจากประเทศจีนมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของทาน  3.64 0.83 มาก 

เฉล่ียรวม 3.66 0.91 มาก 
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สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาจากนําเขาจาก

ประเทศจีนในประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x= 3.66) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

การตัดสินใจท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานราคา ( x=3.75) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( x=3.73)           

ดานผลิตภัณฑ (x=3.66) และ ดานการสงเสริมการตลาด (x=3.50) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 
 

ตารางท่ี 1.2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

ซ้ือเส้ือผาจากนําเขาจากประเทศจีน ในประเทศไทย 

ระดับการตัดสินใจ 

x  S.D. ระดับ 

1. ดานผลิตภัณฑ 3.66 0.94 มาก 

2. ดานราคา 3.75 0.85 มาก 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.73 0.92 มาก 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.50 0.96 มาก 

เฉล่ียรวม 3.66 0.91 มาก 

 

 สวนท่ี 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผานําเขาจากประเทศจีน ในประเทศไทย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศ

จีนในประเทศไทย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ (r=0.15, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) อายุ (r=0.12, 

มีระดับความสัมพันธนอยมาก) สถานภาพ (r=0.13, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) อาชีพ (0.00,         

มีระดับความสัมพันธนอยมาก) ระดับการศึกษา (r=0.10, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) และรายได

เฉลี่ยตอเดือน (r=0.01, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) ในดานประเภทของเสื้อผานําเขาท่ี ซ้ือ           

ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผานําเขา ดานจํานวนเงินท่ีซ้ือเสื้อผานําเขา ดานปริมาณการซ้ือเสื้อผานําเขา 

ดานบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผานําเขา ดานชวงเวลาในการซ้ือเสื้อผานําเขา และดานเหตุผลใน

การซ้ือเสื้อผานําเขา โดยมีนัยสําคัญสถิติท่ี .05 ดังแสดงในตารางท่ี 1.3  
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ตารางท่ี 1.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 

  

 
 

ปจจัยสวน

บุคคล 

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

ดาน

ประเภท

ของ

เส้ือผา

นําเขาท่ี

ซ้ือ 

ดาน

ความถี่

ในการ

ซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

ดาน

จํานวน

เงินท่ีซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

ดาน

ปริมาณ

การซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

ดาน

บุคคลท่ีมี

ผลตอการ

ตัดสินใจ

ซ้ือเส้ือผา

นําเขา 

ดาน

ชวงเวลา

ในการซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

ดาน

เหตุผล

ในการ

ซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

1. เพศ 0.000* 0.406 0.516 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

2. อาย ุ 0.000* 0.484 0.023* 0.000* 0.000* 0.195 0.034* 

3. สถานภาพ 0.002* 0.000* 0.003* 0.000* 0.000* 0.755 0.007* 

4. อาชีพ 0.000* 0.025* 0.000* 0.000* 0.000* 0.002* 0.000* 

5. ระดับ  

   การศึกษา 

0.000* 0.182 0.002* 0.389 0.023* 0.021* 0.012* 

6. รายไดเฉลี่ย 

   ตอเดือน 

0.000* 0.012* 0.002* 0.033* 0.000* 0.000* 0.001* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติ Sig < 0.05 

 

สมติฐานขอ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขา

จากประเทศจีนในประเทศไทย ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (r=0.00, มีระดับ

ความสัมพันธนอยมาก) ดานราคา (r=0.00, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(r=0.00, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) ดานการสงเสริมการตลาด (r=0.00, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) 

ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทยแตกตางกันในดาน

ประเภทของเสื้อผานําเขาท่ีซ้ือ ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผานําเขา ดานจํานวนเงินท่ีซ้ือเสื้อผานําเขา  

ดานปริมาณการซ้ือเสื้อผานําเขา ดานบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผานําเขา ดานชวงเวลาในการ

ซ้ือเสื้อผานําเขา และดานเหตุผลในการซ้ือเสื้อผานําเขา อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ี .05 ดังแสดงในตารางท่ี 1.4 
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ตารางท่ี 1.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 

 

 

ปจจัยสวน

ประสมทาง

การตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

ดาน

ประเภท

ของ

เส้ือผา

นําเขาท่ี

ซ้ือ 

ดาน

ความถี่

ในการ

ซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

ดาน

จํานวน

เงินท่ีซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

ดาน

ปริมาณ

การซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

ดาน

บุคคลท่ีมี

ผลตอการ

ตัดสินใจ

ซ้ือเส้ือผา

นําเขา 

ดาน

ชวงเวลา

ในการซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

ดาน

เหตุผลใน

การซ้ือ

เส้ือผา

นําเขา 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

2. ดานราคา 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

3. ดานชองทาง 

   การจัดจําหนาย 

0.000* 0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

4. ดานการสงเสริม 

   การตลาด 

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติ Sig < 0.05 

 

 สมติฐานขอ 3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับคานิยมคานิยมการซ้ือเสื้อผา

นําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (r=0.00,           

มีระดับความสัมพันธนอยมาก) ดานราคา (r=0.00, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) ดานชองทางการจัด

จําหนาย (r=0.00, มีระดับความสัมพันธนอยมาก) ดานการสงเสริมการตลาด (r=0.00, มีระดับ

ความสัมพันธนอยมาก) ท่ีแตกตางกันมีผลตอคานิยมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย

แตกตางกันในดานภาพลักษณท่ีดูดีทันสมัย ดานการยอมรับจากกลุมเพ่ือนและสังคม ดานราคาท่ี

เหมาะสมกับรายไดของบุคคล ดานการไดรับคําแนะนําจากผูท่ีเคยใช ดานความหรูหรา ดานคุณภาพท่ี

เปนท่ีรูจักท่ัวไป และดานคุณสมบัติตรงตามความตองการ อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ี .05 ดังแสดงในตารางท่ี 1.5 
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ตารางท่ี 1.5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
 

 

 

ปจจัยสวน

ประสมทาง

การตลาด 

คานิยมคานิยมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย 

ภาพ 

ลักษณ 

ท่ีดูดี

ทันสมัย 

ดานการ

ยอมรับ

จากกลุม

เพ่ือและ

สังคม 

ดานราคา

เหมาะสม

กับรายได

ของบุคคล 

ดานการ

ไดรับ

คําแนะนํา

จากผูท่ี

เคยใช 

ดาน 

ความ

หรูหรา 

ดานความ

หรูหราดาน

คุณภาพท่ี

เปนท่ีรูจัก

ท่ัวไป 

ดาน

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ความ

ตองการ 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.000* 0.015* 0.000* 0.000* 0.042* 0.000* 0.021* 

2. ดานราคา 0.000* 0.0290* 0.020* 0.000* 0.032* 0.031* 0.000* 

3. ดานชองทาง 

   การจัดจําหนาย 

0.000* 0.001* 0.00* 0.000* 0.019* 0.000* 0.030* 

4. ดานการสงเสริม 

   การตลาด 

0.000* 0.000* 0.026* 0.000* 0.009* 0.017* 0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติ Sig < 0.05 
 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได

เฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุมาภรณ ภาคาแพทย (2557) ท่ีพบวา          

เพศมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูปของผูบริโภคในตลาดคาปลีก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เมทิกา ลิ้มตระกูล (2558) ท่ีพบวา นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุตางกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เสื้อผาแฟชั่นหญิงสไตลเกาหลีผานชองทางเฟสบุคแตกตางกัน เชนเดียวกับผลการวิจัยของ ภครินทร 

จันทรสืบเชื้อสาย (2550) ท่ีพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ี

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา ดานมูลคาการซ้ือโดยเฉลี่ย ดานความถ่ีในการซ้ือ         

ดานจํานวนผูรวมซ้ือแตละครั้ง และดานเวลาในการซ้ือโดยเฉลี่ยของผูบริโภค แตกตางกัน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศไทย
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แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเมทิกา ลิ้มตระกูล (2558)        

ท่ีพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อเสื้อผาแฟชั่นหญิง

สไตลเกาหลีผานชองทางเฟสบุค และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัญชคณัส ปานเสมศรี (2551) ท่ีพบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอ

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นนําเขาจากตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควรอยูในระดับปานกลาง  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย         

ดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีผลตอคานิยมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีนในประเทศ

ไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ หลีน ยูชิง (2560) ศึกษา

เรื่องความไววางใจในสินคาและคานิยมท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผาแฟชั่นท่ีนําเขาจากประเทศ

จีนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา คานิยมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผาแฟชั่นนําเขาจาก

ประเภทจีนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สอดคลองกับการศึกษาของ 

วิกานดา รัตนพงศปกรณ (2558) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคานิยมการบอกเลาปากตอปากและการโฆษณา

ท่ีสงผลตอแรงจูงใจและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ 

พบวา คานิยมไมมีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจแตมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหาร

เสริมของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ ชางยู เหวย (2558) 

ศึกษาเรื่องอิทธิพลภาพลักษณตราสินคาและคานิยมทางสังคมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟแฟรนไชส

ตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คานิยมทางสังคมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

กาแฟแฟรนไชสตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

จากผลการวิจัยพบวา สินคาประเภทเสื้อผา มีรูปแบบทันสมัย มีขนาดและราคาท่ีหลากหลาย 

ดังนั้น ผูผลิตควรเนนผลิตภัณฑท่ีตรงตามรูป แบบท่ีโชวบนหนาเว็บไซต โดยมีคุณภาพสินคาเหมาะสมกับ

ราคาสินคา เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ขยายตลาดไดหลากหลายกลุม เกิดความพึงพอใจและความคุมคาของลูกคา 

นอกจากนี้ควรพัฒนาบริการหลังการขาย เพ่ือใหลูกคาสามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเปลี่ยน 

หรือคืนสินคาอยางรวดเร็ว เปนการสรางความพึงพอใจแกลูกคา ตลอดจนมีการสงเสริมการตลาดเพ่ือจูงใจ        

ผูซ้ือ เชน มีบัตรสมาชิกแบบออนไลนในแอปพลิเคชันไลนแอดท่ีใชในการสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับ

สวนลด และการจัดโปรโมชั่นพิเศษใหกับลูกคา  
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ในการวิจัยตอไปนั้น ผูวิจัยควรศึกษาปจจัยทางการตลาดดานอ่ืน ตลอดจนศึกษาสวนประสมทาง

การตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีน เพ่ือใหรูถึงความตองการ

ของผูบริโภค และเขาใจพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค และนําไปใชในการพัฒนาสินคาใหตรงกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายตอไป นอกจากนี้ควรศึกษาดานอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผานําเขาจากประเทศจีน เชน กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ ทัศนคติของผูซ้ือ            

เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาแผนการตลาดของผูประกอบการ โดยอาจศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมาใชประโยชนมากข้ึน 
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บทคัดยอ 

          การศึกษาคนควาอิสระเรื่องแนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมการรับลูกคาเงินกูรายใหมของ 

ธกส.สาขาสรรคบุรี จ.ชัยนาท มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางแกปญหาจากปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการของการรับลูกคาเงินกูรายใหมของธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทและศึกษาปญหาการ

ตัดสินใจไมสมัครเปนลูกคาเงินกูของเกษตรกร ในอําเภอสรรคบุรี เพ่ือหาแนวทางแกปญหาโดยใช

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจสมัครเปนลูกคาเงินกูของ

เกษตรกร ผูศึกษาเลือกใชการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใชวิธีสํารวจเกษตรกรท่ียังไมใช

บริการสินเชื่อของธนาคารสัมภาษณพนักงานสินเชื่อ 3รายและเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายดวย

แบบสอบถาม 100รายและศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหใชเครื่องมือ

สําเร็จรูปในการวิเคราะห ไดแก วิเคราะหANOVA, สถิติเชิงพรรณนาคุณลักษณะ, การแจกแจงความถ่ี 

จากการศึกษาพบวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการรับลูกคาเงินกูรายใหมของ ธกส.สาขาสรรคบุรี จ.ชัยนาท

มีสมมติฐานดังนี้ สมมติฐานท่ี1 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ท่ีมีขอมูลเพศและอายุ

ตางกัน จะมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารแตกตางกัน สมมติฐานท่ี2 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมใชบริการสินเชื่อกับธ.ก.ส.เพราะคิดวาอัตราดอกเบี้ย

สูงกวาธนาคาร สอดคลองกับผลการวิจัยและผูศึกษาไดเลือกแนวทางแกไขปญหาดังนี้แนวทางท่ี 1.ทําวีดี

ทัศนและติดปายแนะนําอัตราดอกเบี้ยใหมีรายละเอียดท้ังอัตราดอกเบี้ยตอเดือนและอัตราดอกเบี้ยตอป

และนําเสนอผลิตภัณฑของธนาคาร ท่ีธนาคารและจุดตาง ๆในชุมชน เนื่องจากผลการวิเคราะหสรุปไดวา

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: bb0154789@gmail.com 

*Corresponding Author 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Napawan_kan@utcc.ac.th 

mailto:bb0154789@gmail.com
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของ

ธนาคารอยางมาก และเปนแนวทางท่ีมีความเปนไปไดในการนํามาปฏิบัติมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ:  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด / การตัดสินใจ / รับลูกคารายใหม 

 

Abstract 

 Independent study on marketing factors that influence to get new customer of 

BAAC. Sankhaburi Branch, Chai Nat Province Its purpose is study the solutions to the 

problems from the service marketing mix of the new BAAC loan customers from 

Sankhaburi branch Chainat Province and study the problems of decision farmer who are 

not customer In Sankhaburi for find the cause of the problems by using the  relationship 

between the marketing mix factors and the decision process to apply as a loan customer 

of farmers In Sankhaburi Chainat Province The researcher chose to use both qualitative 

and quantitative research. By means of surveying farmers who have not yet used the 

BAAC bank's credit services, interviewing qualitative data about loan employees 3 persons 

and collected data from the 100 targets with questionnaires and study secondary data 

from the data and analyze the data. In addition, the tools used in analysis are ANOVA 

analysis, descriptive statistics, and frequency distribution. From the study, it was found 

that the problems concerning the new loan customers of BAAC, Sankhaburi Branch Chai 

Nat Province. The assumption is Hypothesis 1: Farmers in Sankhaburi district Chainat 

Province With different gender and age information there are different factors that 

influence the decision to use the bank's loan services. Hypothesis 2: Farmers in 

Sankhaburi district Chainat Province Do not use the loan service with the BAAC Guideline 

1. Make a video and label to introduce interest rates so that they have details of both 

monthly interest rates and annual interest rates and present bank products. At banks and 

various points in the community since the analysis of interest rate data influences the 

decision of the sample, it can be concluded that marketing mix factors because the 

interest rate is higher than other banks. The research results and the students have 



 

1306 

 

chosen the solutions as follows. Guideline 1. Make a video and label to introduce interest 

rates so that they have details of both monthly interest rates and annual interest rates 

and present bank products. At banks and various points in the community since the 

analysis of interest rate data influences the decision of the sample, it can be concluded 

that the marketing mix in terms of price is an important factor in deciding to use the 

bank's credit services. And is the most possibility to implementation. 

 

Keywords: MARKETING MIX FACTORS / DECISION MAKING / FIND NEW CUSTOMER 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ธ.ก.ส.เปนธนาคารท่ีกอตั้งข้ึนเพ่ือชวยใหเกษตรกรซ่ึงเปนบุคคลสวนใหญในประเทศสามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําไดงายข้ึน ในปจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน ๆท่ีเขามาใหบริการ

สินเชื่อแกเกษตรกรสินเชื่อโดยมีจุดเดนในดานตาง ๆ จึงทําใหลูกคาท่ัวไปหรือลูกคาเกษตรกรสวนใหญใช

บริการกับทางสถาบันการเงินอ่ืน ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยท่ีคอนขางสูง จึงสงผลใหลูกคาไปใชบริการสินเชื่อ

นอกระบบเปนจํานวนมาก เนื่องจากไมตองมีข้ันตอนซับซอน รวมท้ังไดรับเงินอยางรวดเร็วโดยลูกคา

ท่ัวไปหรือลูกคาเกษตรกรสวนใหญท่ีใชบริการตองการใชเงินเรงดวนจึงยอมจายดอกเบี้ยท่ีสูงและ

ระยะเวลาในการชําระหนี้ไมสอดคลองกับรายไดของลูกคาเกษตรกร เม่ือลูกคาท่ัวไปหรือลกูคาเกษตรกร

ไมสามารถสงชําระหนี้นอกระบบไดก็จะโดนดอกเบี้ยและคาปรับจนมีภาระหนี้สินสูงข้ึน และมีรายไดไม

เพียงพอตอรายจายกอภาระหนี้สินของครัวเรือน การแกปญหานี้คือการรับลูกคาใหมและใหการ

สนับสนุนสินเชื่อพรอมเปนท่ีปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ จากการศึกษาเรื่องแนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิม

การรับลูกคาเงินกูรายใหมของ ธกส.สาขาสรรคบุรี จ.ชัยนาท ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อของลูกคา 

วัตถุประสงคของการวิจัย (The Objectives) 

 1)เพ่ือศึกษาแนวทางแกปญหาจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของการรับลูกคาเงินกูราย

ใหมของ ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

2)เพ่ือศึกษาแนวทางแกปญหาโดยใชความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับ

กระบวนการตัดสินใจสมัครเปนลูกคาเงินกูของเกษตรกร ในอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาแนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมการรับลูกคาเงินกูรายใหมของ ธกส.สาขาสรรคบุรี จ.

ชัยนาทผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาความรูและไดดําเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามา

เปนแนวคิดประกอบการวิจัยดังนี้ 

 บุษกร คําคง (2542) การตัดสินใจตองใชขอมูลพ้ืนฐานจากเรื่องท่ีกําลังพิจารณา โดยใชความรู

พ้ืนฐานและขอสรุปท่ีเปนท่ียอมรับนํามาผสมผสานกับการสรุปอางอิง เพ่ือนําไปสู เปาหมายแสดงทิศทาง

นําไปสูการตัดสินใจ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541):(อางอิงจาก Philip  Kotler)แนวคิดสวนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( Service  Marketing  Mix ) 1.ดานผลิตภัณฑ  (Product) เปนสิ่งซ่ึง

สนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ  สิ่งท่ีผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับ

ผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ  โดยท่ัวไปแลว  ผลิตภัณฑแบงเปน  2  ลักษณะ คือ 

ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได และผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได2.ดานราคา( Price )3.ดานชองทางการจัด

จําหนาย (Place) 4.ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 5.ดานบุคคล (People) 6.ดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7.ดานกระบวนการ (Process) 

และกลยุทธความไดเปรียบทางการแขงขัน มาสโลว(อางอิงจาก Abraham H. Maslow, 1943) เปน

นักจิตวิทยาท่ีไดนําเสนอทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจของมนุษยโดยเสนอแนวความคิดท่ีวาการจูงใจของ

มนุษยจะเปนไปตามลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบ วงเดือนผองแผว (2545): อางอิงจาก Shelly. 1975) 

ไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจสรุปไดวาความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษยคือ

ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิด

ความสุขความสุขนั้นเปนความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูทางบวกอ่ืน ๆกลาวคือเปนความรูสึกท่ีมีระบบ

ยอนกลับและความสุขนี้สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอีก 

วิธีดําเนินงานวิจัย  

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

และศึกษาแนวทางการตลาดเพ่ือเชิญชวนประชากรมาเปนลูกคาเงินกูรายใหมของ ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี 

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมุงเนนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุม

ประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรีท่ียังไมไดเปนลูกคาเงินกูกับธนาคาร  
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การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 

 ศึกษาขอมูลเชิงสถิติภายในองคกรจากเอกสารและขอมูลในระบบสารสนเทศของธ.ก.ส.สาขา

สรรคบุรีอําเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท ศึกษารูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภค ศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําให

เกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการ ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ สามารถแบงปจจัยออกเปน 2 

ดาน คือปจจัยภายนอกและปจจัยภายในโดยวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในดวยทฤษฎี 

TOWS Matrix 

การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ใชการสัมภาษณเชิงลึก โดย

สัมภาษณพนักงานธนาคารและเกษตรกรในพ้ืนท่ีถึงปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจและรูปแบบพฤติกรรมการเลือกใชบริการสินเชื่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาด

สําหรับธุรกิจบริการ(Service Marketing Mix) รูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภค และปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจ นํามาใชในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธการตลาด และการทําแบบสํารวจเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยประกอบดวย 3 สวนคือ ดานประชากรศาสตร, ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ และขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะ เพ่ือใชในการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการตลาดและสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรีท่ียังไมไดสมัครเปน

ลูกคาเงินกูกับ ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ียังไมไดสมัคร

เปนลูกคาเงินกูของธนาคาร ท้ังนี้เนื่องจากการสมัครเปนสมาชิกเงินกูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณตองมีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพอยูในพ้ืนท่ีทําการสาขาและสามารถสมัครไดครัวเรือนละ1คน

เทานั้น โดยจํานวนครัวเรือนเกษตรกรในอําเภอสรรคบุรีมี 6,982 ครัวเรือน(ขอมูลจากสํานักงานเกษตร

จังหวัดชัยนาท) เปนลูกคาเงินกูกับธนาคารแลว 4,412 ครัวเรือน เนื่องจากทราบจํานวนประชากร จึง

สามารถคํานวณหากลุม ตัวอยางไดจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความคลาดเคลื่อน 10% กําหนดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 96 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
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ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยออกแบบเครื่องมือตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใชวิธีสํารวจเกษตรกรท่ียังไมใชบริการสินเชื่อของธนาคาร

สัมภาษณขอมูลเชิงคุณภาพถึงความตองการและความคาดหวังของเกษตรกรจํานวน 10 ราย พนักงาน

ธนาคาร3ราย และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับเกษตรกรท่ียังไมไดเปนลูกคาท่ีมีภูมิลําเนาในอําเภอ

สรรคบุรีจํานวน100ราย โดยแบงโครงสรางออกเปน 3 สวน 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดตอเดือน 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีเปนคําถามปลายปด เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อกับธนาคาร ในดานตางๆ อันไดแก พนักงานผูใหบริการ, สถานท่ีบริการ, ดาน

ชื่อเสียง, อัตราดอกเบี้ย, ความสะดวกในการทําธุรกรรม ซ่ึงในแตละคําถามใชลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราลําดับความสําคัญ 

 สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคําถามปลายเปด ท่ีผูตอบแบบสอบถาม

เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นนอกเหนือจากขอคําถามท่ีกําหนด 

เกณฑในการใหคะแนนของแบบสอบถามในสวนท่ี2 มีระดับคะแนนดังนี้ 

 ระดับความสําคัญของความคาดหวังจากการใหบริการ             คะแนน 

 มากท่ีสุด       5 

 มาก        4 

 ปานกลาง       3 

 นอย        2 

 นอยท่ีสุด       1 

 ผลคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยระดับความสําคัญในแตละหัวขอ โดยแปล

ความหมายตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย       ผลตอการตัดสินใจ 

 4.50-5.00       มากท่ีสุด 
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 3.50-4.49       มาก 

 2.50-3.49       ปานกลาง 

 1.50-2.49       นอย 

 นอยกวา 1.50       นอยท่ีสุด 

วิเคราะหระดับ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ดวยวิธีการ คํานวณคาเฉลี่ย และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใชเกณฑแปลความหมาย ดังนี้  

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนอย  

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก   

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive-Statistics) 

ใชแสดงขอมูลความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะขอมูลเบื้องตน

ของกลุมตัวอยาง วิเคราะหสถิติเชิงวิเคราะห (Inference Statistics) โดยการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) สําหรับเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรเกณฑในการใหคะแนนของ

แบบสอบถามในสวนของความคาดหวัง มีระดับคะแนน1-5 ผลคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย

ระดับความสําคัญในแตละหัวขอ วิเคราะหระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ 

ดวยวิธีการ คํานวณคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช

เกณฑแปลความหมาย ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 

หมายถึง ระดับนอย คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง 

ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยนําขอมูล

ท่ีไดจากการการศึกษาเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ และเอกสาร

ทางวิชาการ มาทําการวิเคราะหขอมูลเนื้อหา    (Content Analysis) เปนการนําเอกสารหรือหลักฐาน

ตางๆ มาวิเคราะหใหเห็นวา มุงพรรณนาและอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน  นอกจากนี้ขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางกับพนักงานสินเชื่อ มาวิเคราะหขอมูลสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Analysis) ซ่ึง เปนการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหใหเห็นวาจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึน 
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ยอนกลับมาใหเห็นวาเกิดมาจากเหตุปจจัยใดบางหรือวิเคราะหเหตุไปหาผล คือ วิเคราะหใหเห็นวาเม่ือ

เหตุนี้เกิดข้ึน ไดนําไปสูผลท่ีเกิดข้ึนอะไรบาง การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการ

เก็บแบบสอบถาม มาวิเคราะหตามหลักสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและ แบงการวิเคราะห

ขอมูลไวท่ีไดจากแบบสอบถาม ดังนี้ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาคุณลักษณะ โดยใช

การแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ และคํานวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนท่ี 2 ผูวิจัย

นําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาคุณลักษณะของขอมูล โดยใชการแจกแจงความถ่ีหา

คารอยละ และนํามาเสนอในรูปแบบตารางวิเคราะหโดยคํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกับพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อของ

ธนาคารและวิเคราะหความแตกตางของแตละกลุมดวยวิธี One-way ANOVA 

ผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจสมัครเปนลูกคาเงินกูขอ

เกษตรกร ในอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยสํารวจเกษตรกรท่ียังไมใชบริการสินเชื่อของธนาคาร

สัมภาษณขอมูลเชิงคุณภาพถึงปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจและรูปแบบ

พฤติกรรมการเลือกใชบริการสินเชื่อของเกษตรกรจํานวน 10 ราย,พนักงานธนาคาร3ราย และนํามา

วิเคราะห TOWS Matrix 
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ตารางแสดงการวิเคราะห TOWS Matrix 

 

ปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

     

 

       ปจจัยภายนอก 

S-Strengths 

S1 การพัฒนาระบบภายในและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

S2 เปนธนาคารท่ีใหบริการมา

นาน 

S3 เปนธนาคารท่ีมีขนาดใหญมี

สาขาจํานวนมาก 

S4 มีผลิตภัณฑทางการเงินท่ี

หลากหลาย 

S5 ธนาคารมีฐานะการเงิน

ม่ันคง 

W-Weaknesses 

W1 องคกรมีขนาดใหญ ทําให

การ 

ประสานงานภายในและการ

บริการคอนขางชา 

W2 ธนาคารมีผลิตภัณฑจํานวน

มากทําใหพนักงานขาดความรู

ทักษะในการงาน 

W3 มีการตรวจสอบและสั่งงาน

จากรัฐบาลและ

กระทรวงการคลังในการทํา

โครงการรัฐตางๆทําใหมีปริมาณ

งานมากข้ึน 

O-Opportunity 

O1 ธนาคารรับเทคโนโลยีเขา

มาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

O2 สนับสนุนตามนโยบายของ

รัฐบาลเชนการพักหนี้การลด

ดอกเบี้ยทําใหธนาคารขยาย

สินเชื่อไดมากข้ึน 

O3 การแปรรูปเกษตรกรรมใน

ประเทศมีการเติบโตทําให

ธนาคารเปนสถาบันการเงินท่ี

รองรับธุรกรรมทางการเงินมาก 

SO-Strategies 

กลยุทธCRM (SO Strategy) 

การสรางเก็บขอมูลความพอใจ

ลูกคาปจจุบันเพ่ือใชเปนขอมูล

อางอิงในการหาลูกคาใหม ทํา

ใหลูกคาปจจุบันรูสึกอยากบอก

สิ่งดีๆ ใหลูกคาใหม 

S3,S5,O2,O3 

WO-Strategies 

กลยุทธสรางความแตกตาง

เฉพาะกลุม

(WOStrategy)ถึงแมวาโปรดักส

ของธนาคารมีขอจํากัดคอนขาง

สูงแตปจจุบันมีการสนับสนุนจาก

นโยบายรัฐบาลจําเปนตองปรับ

กลยุทธเพ่ือกอบโกยประโยชน

จากสวนนี้W1,O1 

T-Threats 

T1 มีการแขงขันสูงในระบบ

การเงิน 

ST-Strategiesกลยุทธ 

TCRB Family (ST Strategy) 

WT-Strategies 

กลยุทธสรางความแตกตาง(WO 

Strategy) 
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T2 ความผันผวนของอัตรา

ดอกเบี้ย 

T3 การไดรับผลกระทบจาก

การเมืองภายในและภัย

ธรรมชาติ 

เนนการขยายฐานลูกคา โดย

เนนการเพ่ิมลูกคารายใหมสราง

เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจกับ

องคกรตาง ๆ ซ่ึงชวยให

ธนาคารสามารถขยายฐาน

ลูกคาท่ีมีคุณภาพไดมากข้ึนแล 

รวดเร็วรวมท้ังการพัฒนา

ทีมงานดานการตลาดท่ีมี

คุณภาพมุงม่ันในการใหบริการ

พรอมใหคําปรึกษาทางดาน

การเงินแกลูกคาสามารถ

นําเสนอผลิตภัณฑและบริการ

ได 

กลยุทธสรางความแตกตาง

เฉพาะกลุมจัดทําแผนทําตลาด

ใหมีศักยภาพเพ่ือเชิญชวนลูกคา 

และสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางธนาคารกับลูกคาโดย

การลงโฆษณาผลิตภัณฑสินเชื่อ

ท่ีเปนประโยชนกับลูกคา W2,T1 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจสมัครเปนลูกคาเงินกูขอ

เกษตรกร ในอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยทําแบบสอบถาม 100คนสามารถนําขอมูลมาสรุปผล

การศึกษาตามวัตถุประสงคไดดังนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 60คน มีอายุระหวาง 

41-50 ปมากท่ีสุด จํานวน 50คน มีรายไดเฉลี่ยตอป 200,000-500,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 43คน ใช

แหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินอ่ืนๆมากท่ีสุด จํานวน 33คน จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียว  

กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใน

ระดับมากท่ีสุด และมีความเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานกระบวนการใหบริการ ในระดับมาก  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นเก่ียวกับ

การตัดสินใจเลือกใช ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก

ท่ีสุด มีความเห็นใน ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานบุคคล มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยมากกวา4.50) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระดับมากท่ีสุด จํานวน 2 ขอ ไดแก ความเอา

ใจใสของพนักงานท่ีมีตอลูกคา มารยาทและบุคลิกภาพของพนักงาน  และระดับมาก (คาเฉลี่ยมากกวา
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4.00 - 4.50 ) จํานวน 6 ขอ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู  วงเงินท่ีกูไดจากหลักประกัน สถานท่ีตั้งธนาคาร

สะดวกตอการเดินทาง ระยะเวลาในการทําธุรกรรม ความสะดวกในการทําธุรกรรม ขอมูลชองทางการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคาร กลุมตัวอยางเลือกชองทางท่ีเขาถึงลูกคามากท่ีสุด อันดับแรก คือ 

พนักงานธนาคาร (69%) อันดับสอง ญาติพ่ีนอง (63%) อันดับสาม คือ สื่อวิทยุ โทรทัศน (69%) อันดับสี่ 

คือ หัวหนากลุมและลูกคาธกส. อันดับหา คือ หอกระจายเสียงชุมชน 
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ตารางการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับสวนประสมทางการตลาด โดยใชเครื่องมือ Analysis 

of Variance (ANOVA) 

 

 n=100 ผลรวมของกําลัง

สองของคา

เบี่ยงเบน(SS) 

ผลตางของ

ความถ่ี 

(df) 

ความแปรปรวน 

 

Mean Square Sig. 

Product 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

 

Between Groups 

(treatment) 

4.135 3 1.378 0.217 

Within Groups (Error) 87.631 96 0.913  

Total 91.766 99   

Price 

ดานราคา   

Between Groups 

(treatment) 

3.444 3 1.148 0.299 

Within Groups (Error) 88.765 96 0.925  

Total 92.208 99   

Place 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

Between Groups 

(treatment) 

2.109 3 0.703 0.416 

Within Groups (Error) 70.518 96 0.735  

Total 72.627 99   

Promotion 

ดานสงเสริมการตลาด 

Between Groups 

(treatment) 

1.956 3 0.652 0.449 

Within Groups (Error) 70.286 96 0.732  

Total 72.242 99   

People 

ดานบุคคลหรือพนักงาน 

Between Groups 

(treatment) 

7.168 3 2.389 0.153 

Within Groups (Error) 82.950 96 0.864  

Total 90.118 99   
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Physical 

ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

Between Groups 

(treatment) 

0.846 3 0.282 0.809 

Within Groups (Error) 83.961 96 0.875  

Total 84.807 99   

Process 

ดานกระบวนการ 

Between Groups 

(treatment) 

1.747 3 0.582 0.604 

Within Groups (Error) 90.310 96 0.941  

Total 92.057 99   

ตารางการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับสวนประสมทางการตลาด โดยใชเครื่องมือ Analysis of 

Variance (ANOVA) 

 n=100 

ผลรวมของกําลัง

สองของคา

เบี่ยงเบน(SS) 

ผลตางของ

ความถ่ี 

(df) 

ความ

แปรปรวน 

 

Mean 

Square Sig. 

Product 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

 

Between Groups 

(treatment) 

0.141 1 0.141 0.699 

Within Groups (Error) 91.625 98 .935  

Total 91.766 99   

Price 

ดานราคา 

Between Groups 

(treatment) 

0.336 1 0.336 0.551 

Within Groups (Error) 91.872 98 0.937  

Total 92.208 99   

Place 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

Between Groups 

(treatment) 

0.327 1 0.327 0.507 

Within Groups (Error) 72.300 98 0.738  
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Total 72.627 99   

Promotion 

ดานสงเสริมการตลาด 

Between Groups 

(treatment) 

0.334 1 0.334 0.502 

Within Groups (Error) 71.908 98 0.734  

Total 72.242 99   

People 

ดานบุคคลหรือพนักงาน 

Between Groups 

(treatment) 

0.714 1 0.714 0.415 

Within Groups (Error) 104.340 98 1.065  

Total 105.054 99   

Physical 

ดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

Between Groups 

(treatment) 

1.000 1 1.000 0.282 

Within Groups (Error) 83.806 98 0.855  

Total 84.807 99   

Process 

ดานกระบวนการ 

Between Groups 

(treatment) 

0.375 1 0.375 0.528 

Within Groups (Error) 91.682 98 0.936  

Total 92.057 99   

จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับสวนประสมทางการตลาด 

และ วิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับสวนประสมทางการตลาด โดยใชเครื่องมือ Analysis of 

Variance (ANOVA) จากตารางสรุปไดดังนี้ เกษตรกรท่ีมีอายุแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ดานอายุไมแตกตางกัน (Sig.>0.05) ดานเพศท่ีตางกัน มี

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ดานเพศ ไมแตกตางกัน (Sig>0.05) 

ท้ัง 7ดาน ดังนั้น สมมติฐานท่ี 1 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ท่ีมีขอมูลเพศและอายุ

ตางกัน จะมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารแตกตางกัน สมมติฐานจึง

ไมสอดคลองกับผลการวิจัย 
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จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจากปจจัยดานราคามีคาเฉลี่ยเทากับ (Mean) = 4.246 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) = 0.965 ทําใหสรุปไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาเปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนั้น สมมติฐานท่ี 2 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมใชบริการสินเชื่อกับธ.ก.ส.เพราะคิดวาอัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอ่ืนๆ 

สอดคลองกับผลการวิจัย 

ผูศึกษาพบวา ธ.ก.ส. มีอัตราดอกเบี้ยไมสูงกวาธนาคารอ่ืนๆ ตามตารางอัตราดอกเบี้ยการให

สินเชื่อของธนาคารในประเทศไทย จากการสัมภาษณเกษตรกรกลุมตัวอยางบางรายท่ีไมเคยใชบริการ

สินเชื่อของธนาคารมีความเขาใจผิดในอัตราดอกเบี้ยท่ีธนาคารแจงเปนอัตราดอกเบี้ยรายปเปนอัตรา

ดอกเบี้ยตอเดือน ทําใหเขาใจวาดอกเบี้ยแพงกวาใชบริการสินเชื่อจากแหลงเงินกูอ่ืนๆ 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางแตละคนจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันคือเปนเพศหญิงจํานวน 60คน มีอายุระหวาง 

41-50 ปมากท่ีสุด จํานวน 50คน มีรายไดเฉลี่ยตอป 200,000-500,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 43คน 

ใชแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินอ่ืนๆมากท่ีสุด จํานวน 33คน เปนตัวแปรท่ีกลุมตัวอยางมีมากอนจะมี

การวิจัย  

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับสวนประสมทางการตลาด และ วิเคราะห

ความสัมพันธระหวางเพศกับสวนประสมทางการตลาดโดยใชเครื่องมือAnalysis of Variance (ANOVA) 

เกษตรกรท่ีมีอายุแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ดาน

อายุไมแตกตางกัน (Sig.>0.05) ดานเพศท่ีตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อไมแตกตางกัน (Sig>0.05)  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการแขงขันทางการตลาดของสถานบันการเงินตางๆ ในการใหสินเชื่อเงินกูแกลูกคา

เกษตรกร โดยลูกคาในกลุมเกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรมท่ียังยึดติดในการเขามาสอบถามขอมูลกับ

ธนาคาร เพราะคิดวาสินเชื่อท่ีตนตองการจะกูจะไมไดตามท่ีตนกําหนดไว จึงไมกลาท่ีจะเขามาสอบถาม

ขอมูลกับทางธนาคาร หรือมีความกังวลกับระยะเวลาในการขอใชสินเชื่อ จึงทําใหลูกคาเกษตรกรใช
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บริการสินเชื่อนอกระบบเปนจํานวนมาก เนื่องจากไมตองมีข้ันตอนซับซอน ไมเนนเรื่องหลักประกัน 

รวมท้ังไดรับเงินอยางรวดเร็วโดยลูกคาท่ัวไปหรือลูกคาเกษตรกรสวนใหญท่ีใชบริการตองการใชเงิน

เรงดวนจึงยอมจายดอกเบี้ยท่ีสูง และจากผลกระทบภาคการผลิตดานเกษตรท่ีผานมาเกษตรกรประสบ

ปญหาทางสภาพอากาศ ฝนแลง น้ําทวม, ปญหาดานตนทุนทางการผลิต, ปญหาดานราคาผลผลิตตกต่ํา 

ไมมีตลาดรองรับสินคาทางการเกษตร, ปญหาดานเงินลงทุน และรายไดท่ีไมคุมทุน จึงทําใหเกษตรกร

สวนใหญทอแท และไมตองการรับความเสี่ยงตางๆ เหลานี้ จึงเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนตองไปทํางาน

อยูตางถ่ินซ่ึงธุรกิจบางประเภทท่ีลูกคาเหลานี้ตองการมาขอสินเชื่อธนาคารก็ไมสามารถใหสินเชื่อได 

เนื่องจากไมอยูในหลักเกณฑของนโยบายธนาคาร จึงทําใหจํานวนการรับลูกคาใหมมีแนวโนมลดลงและ

ไมเปนไปตามเปาหมายมาตลอดระยะเวลา3ป 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยในภาพรวมกลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยมากกวา4.50) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระดับมาก

ท่ีสุด จํานวน 2 ขอ ไดแก ความเอาใจใสของพนักงานท่ีมีตอลูกคา มารยาทและบุคลิกภาพของพนักงาน  

และระดับมาก (คาเฉลี่ยมากกวา4.00 - 4.50 ) จํานวน 6 ขอ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู  วงเงินท่ีกูไดจาก

หลักประกัน สถานท่ีตั้งธนาคารสะดวกตอการเดินทาง ระยะเวลาในการทําธุรกรรม ความสะดวกในการ

ทําธุรกรรม ขอมูลชองทางการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคาร กลุมตัวอยางเลือกชองทางท่ีเขาถึง

ลูกคามากท่ีสุด อันดับแรก คือ พนักงานธนาคาร (69%) อันดับสอง ญาติพ่ีนอง (63%) อันดับสาม คือ 

สื่อวิทยุ โทรทัศน (69%) อันดับสี่ คือ หัวหนากลุมและลูกคาธกส. อันดับหา คือ หอกระจายเสียงชุมชน  

การทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาสาเหตุของปญหา สมมติฐานท่ี 1 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท ท่ีมีขอมูลเพศและอายุตางกัน จะมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

ของธนาคารแตกตางกัน สมมติฐานท่ี 2 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมใชบริการ

สินเชื่อกับธ.ก.ส.เพราะคิดวาอัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอ่ืนๆ สมมติฐานท่ี 3 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมใชบริการสินเชื่อกับธ.ก.ส.เพราะการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ

ไมดี สมมติฐานท่ี 4 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมใชบริการสินเชื่อกับธ.ก.ส.เพราะ

ขาดความสะดวกและรวดเร็วในดานกระบวนการ สอดคลองกับผลการวิจัย จากผลการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับสวนประสมทางการตลาดและ วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

เพศกับสวนประสมทางการตลาด โดยใชเครื่องมือ Analysis of Variance (ANOVA) จากตารางสรุปได

ดังนี้ เกษตรกรท่ีมีอายุแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ 
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ดานอายุไมแตกตางกัน (Sig.>0.05) ดานเพศท่ีตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อ ดานเพศ ไมแตกตางกัน (Sig>0.05) ท้ัง 7ดาน ดังนั้น สมมติฐานท่ี 1 เกษตรกรใน

พ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ท่ีมีขอมูลเพศและอายุตางกัน จะมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารแตกตางกัน สมมติฐานจึงไมสอดคลองกับผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจากปจจัยดานราคามีคาเฉลี่ยเทากับ (Mean) = 4.246 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) = 0.965 ทําใหสรุปไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาเปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนั้น สมมติฐานท่ี 2 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมใชบริการสินเชื่อกับธ.ก.ส.เพราะคิดวาอัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอ่ืนๆ 

สอดคลองกับผลการวิจัย ผูศึกษาพบวา ธ.ก.ส. มีอัตราดอกเบี้ยไมสูงกวาธนาคารอ่ืนๆ ตามตารางอัตรา

ดอกเบี้ยการใหสินเชื่อของธนาคารในประเทศไทย จากการสัมภาษณเกษตรกรกลุมตัวอยางบางรายท่ีไม

เคยใชบริการสินเชื่อของธนาคารมีความเขาใจผิดในอัตราดอกเบี้ยท่ีธนาคารแจงเปนอัตราดอกเบี้ยรายป

เปนอัตราดอกเบี้ยตอเดือน ทําใหเขาใจวาดอกเบี้ยแพงกวาใชบริการสินเชื่อท่ีอ่ืน  

จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจากปจจัยทางดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ (Mean) = 4.547 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) = 0.925 ทําใหสรุปไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนั้น สมมติฐานท่ี 3 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมใชบริการสินเชื่อกับธ.ก.ส.เพราะการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพไมดี สอดคลองกับผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจากปจจัยทางดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ (Mean) = 4.327 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) = 0.964 ทําใหสรุปไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

กระบวนการ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนั้น สมมติฐานท่ี 

4 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมใชบริการสินเชื่อกับธ.ก.ส.เพราะขาดความสะดวก

และรวดเร็วในดานกระบวนการ สอดคลองกับผลการวิจัย  
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จากสาเหตุตางๆ ของปญหา ทําใหผูวิจัยเลือกแนวทางเลือกการแกไขปญหาได3วิธีดังนี้  

1.แกไขปญหาการเขาใจผิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยทําวีดีทัศนและปายแนะนําอัตราดอกเบี้ยใหมี

รายละเอียดท้ังอัตราดอกเบี้ยตอปและอัตราดอกเบี้ยตอเดือน เ พ่ือปองกันการเขาใจผิดโดย

ประชาสัมพันธในสวนของธนาคารและจุดตางๆในชุมชน ขอดีคือปองกันไมใหประชาชนเขาใจอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคารผิดและเปนการพบปะประชาชนเพ่ือทําความรูจักทําใหประชาชนรูจักธนาคารมาก

ข้ึน ขอเสียคือใชคาใชจายในการจัดทําวีดีทัศนและปายแนะนํา อีกท้ังเปนการเพ่ิมภาระใหกับพนักงานใน

สาขา 2.แกไขปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพเรื่องบุคลิกภาพและการแตงกายของ

พนักงาน ใชวิธีใหงบประมาณในการซ้ือชุดทํางานหรือจัดซ้ือชุดทํางานใหกับพนักงานปละ 2ครั้ง โดยให

ซ้ือตามแบบท่ีธนาคารกําหนดและมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมบุคลิกภาพท่ีดีและความม่ันใจใหกับพนักงานเพ่ือ

ความพรอมเพรียงและสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธนาคาร ขอดีคือ ทําใหพนักงานแตงกายสะอาด

เรียบรอย มีความม่ันใจในบุคลิกภาพ ทําใหสามารถใหบริการไดดี และสรางความประทับใจใหกับลูกคา

สรางชื่อเสียงใหกับธนาคาร ขอเสียคือ เปนคาใชจายเพ่ิมท่ีไมสรางรายไดโดยตรงใหกับธนาคาร ชวงท่ี

พนักงานไปอบรมทําใหขาดกําลังคนในการทํางาน 3.แกไขปญหาดานกระบวนการเรื่องระยะเวลาและ

ความสะดวกในการทําธุรกรรม เพ่ิมผูชวยพนักงานสวนงานละ 1ตําแหนงเพ่ือชวยรับลูกคาและแบง

ประเภทของงานท่ีมาติดตอและติดปายระยะเวลาในการทําธุรกรรมในแตละธุรกรรมโดยระบุระยะเวลา

ในการทําธุรกรรมนั้นๆ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการทําธุรกรรมและสรางความประทับใจใหกับผูมาใช

บริการซ่ึงอาจบอกตอใหกับประชาชนท่ียังไมไดเปนลูกคาได ขอดีคือ ทําใหกระบวนการทํางานถูกตอง

และรวดเร็ว มีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการทําธุรกรรม สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และยังชวย

ลดปริมาณภาระงานของพนักงาน ขอเสียคือ มีคาใชจายในการจางผูชวยพนักงานและจัดทําปาย

ระยะเวลาทําธุรกรรม อาจทําใหเกิดความสับสนในการทําเอกสารใหลูกคาได เพราะมีการสงงานจาก

ผูชวยพนักงาน  

งบประมาณในการเลือกใชของแตละแนวทาง เพ่ือใหบรรลุถึงความสําเร็จตอผลลัพธ แจกแจง

รายละเอียดตามนี้ 1.ทําวีดีทัศนและติดปายแนะนําอัตราดอกเบี้ยใหมีรายละเอียดท้ังอัตราดอกเบี้ยตอ

เดือนและอัตราดอกเบี้ยตอป ท่ีธนาคารและจุดตางๆในชุมชนใชงบประมาณ 55,000บาท 2.ให

งบประมาณในการซ้ือชุดทํางานหรือจัดซ้ือชุดทํางานใหกับพนักงานปละ 2ครั้ง โดยใหซ้ือตามแบบท่ี

ธนาคารกําหนดและมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมบุคลิกภาพท่ีดีและความม่ันใจใหกับพนักงาน 100,000บาท 3.

จางผูชวยพนักงานสวนงานละ 1ตําแหนงเพ่ือชวยรับลูกคาและแบงประเภทของงานท่ีมาติดตอและติด

ปายระยะเวลาในการทําธุรกรรมในแตละธุรกรรม 362,000บาท จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาดของลูกคากลุมเปาหมาย และการตั้งสมมติฐาน ทําใหไดแนวทางการแกปญหา 3

แนวทาง โดยจากการอภิปรายหาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง 1แนวทาง คือ 

1.จัดทําวีดีทัศนและติดปายแนะนําอัตราดอกเบี้ยใหมีรายละเอียดท้ังอัตราดอกเบี้ยตอเดือนและอัตรา

ดอกเบี้ยตอป ท่ีธนาคารและจุดตางๆในชุมชน เพ่ือแกปญหาความเขาใจผิดในอัตราดอกเบี้ยของกลุม

ตัวอยางและประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคารและเชิญชวนใหมาใชบริการของธนาคาร 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการทดสอบสมมติฐานแนวทางเลือกการแกไขปญหาและงบประมาณแตละแนวทางพบวา

แนวทางเลือกการแกไขปญหา ท่ี 1.ทําวีดีทัศนและติดปายแนะนําอัตราดอกเบี้ยใหมีรายละเอียดท้ังอัตรา

ดอกเบี้ยตอเดือนและอัตราดอกเบี้ยตอปและนําเสนอผลิตภัณฑของธนาคาร ท่ีธนาคารและจุดตางๆใน

ชุมชน เนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานอัตราดอกเบี้ยมีผลตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยาง 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ (Mean) = 4.246 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) = 0.965 ทําให

สรุปไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อของธนาคารอยางมาก และเปนแนวทางท่ีมีความเปนไปไดในการนํามาปฏิบัติมากท่ีสุด 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสรุปผลวิจัยขางตนผูศึกษาไดพบประเด็นท่ีนาสนใจในการอภิปรายผลไดดังนี้กลุม

ตัวอยางในการทํางานวิจัยครั้งนี้คือเกษตรกรซ่ึงพบวาเกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญจะมีอายุระหวาง 41-50

ปมากท่ีสุดและ50ปข้ึนไปเปนอันดับสอง และเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณมีนโยบายใหเนนรับลูกคาเฉพาะท่ีเปนเกษตรกรเปนหลักในแตละสาขา จะเห็นไดวา

กลุมเปาหมายจะเปนกลุมเฉพาะ การใชสื่อประชาสัมพันธและการสรางผลิตภัณฑท่ีนํามาใหบริการจึงตอง

คํานึงถึงความตองการของกลุมตัวอยางเพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธของธุรกิจ สรางการเติบโตอยางยั่งยืน ซ่ึง

ในภาวการณแขงขันท่ีรุนแรง และความตองการของลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงอีกท้ังลูกคามีความหลากหลาย

และมีการใชชีวิต รูปแบบท่ีแตกตางกัน ดังนั้นธนาคารจึงตองตอบสนองความตองการของลูกคาใหได

ตามท่ีลูกคาตองการ ขยายฐานลูกคาเพ่ือรักษาและเพ่ิมจํานวนลูกคาใหแกองคกร 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1.ควรทําการศึกษาการทําตลาดของธนาคารอ่ืนท่ีใหบริการในรูปแบบเดียวกันในพ้ืนท่ีเดียวกัน

เพ่ือเปนการเปรียบเทียบถึงความแตกตางของปจจัยท่ีสงผลกับพฤติกรรมตลอดจนปญหาของผูมาใช
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บริการ 2.ผูบริการควรตั้งกลองรับความคิดเห็นสําหรับลูกคาท่ีเขามาใชบริการ เพ่ือจะไดทราบปญหาท่ีมี

ผลตอลูกคาท่ีเขามาใชบริการในดานตางๆ ซ่ึงจะไดรีบเรงแกไข ปรับปรุงในสิ่งท่ีบกพรองไดตลอดเวลา 

เพ่ือทําใหเกิดความพึงพอใจกับลูกคามากท่ีสุด 3.การออกแบบสอบถามเปนสิ่งท่ีสําคัญหากไมสอดคลอง

กับสิ่งท่ีจะศึกษาและวัตถุของการศึกษาผูศึกษาจะไมสามารถหาคําตอบของสิ่งท่ีศึกษาได 
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ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนช่ันแนล 

Motivation Factors Affecting Organizational Commitment of  

Employees in Bangpakok 9 International Hospital 

 

บุศราคัม รักทวม0

1 และธีติมา ปยะศิริศิลป1 2 

Budsarakum Rackthuam1 and Teetima Piyasirisilp2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันขององคกร 

และเพ่ือศึกษาความผูกพันท่ีมีตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนพนักงานของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนลที่ตอบ

แบบสอบถาม 400 คนท่ีดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยการใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูลและสถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีเทส การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และใชสถิติสหสัมพันธเพียรสัน ในการทดสอบสมมติฐาน ผล

การศึกษาพบวา พนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุการทํางาน 6-10 ป มีรายไดตอ

เดือน 15,000-25,000 บาท และมีตําแหนงงานเปนเจาหนาท่ีท่ัวไป แรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา การตัดสินใจท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานความม่ันคงในการทํางาน ดาน

ความกาวหนาในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและระดับการตัดสินใจท่ีอยูในระดับปาน

กลาง ไดแก ดานสวัสดิการและคาตอบแทนตามลําดับ ความผูกพันตอองคกรของพนักงานท่ีมีตอ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล โดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา การตัดสินใจท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรูสึกเก่ียวกับหนวยงานหรือองคกร ดาน

ความความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน และระดับการตัดสินใจท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ 

ดานความผูกพันตอองคกร 
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Abstract 

The purpose of this research was to find out motivation factors affecting employee 

engagement of Bangpakok 9  International Hospital. A sample of consisted 400  respondents 

cases were drawn from employees of Bangpakok 9  International Hospital, using accidental 

sampling. The research instruments were distributed questionnaire, was used for data 

analysis data was analyzed using frequency, percentage, average, standard deviation, t-

test, anova and statistical correlation of Pearson to test the relationship between 

motivation and engagement of employees Bangpakok 9 International Hospital to test the 

hypothesis. The results showed the employees of Bangpakok 9 International Hospital that most 

were female, aged between 31-40 years, married and graduated with bachelor's degree. The 

respondents of General Administrative Officer position had been working for 6 -10  years 

and they made 15,000-25,000 Baht per month. The decision mix factor that was most 

influenced was career with good job security and growth opportunities in the future, 

however, they wanted a good working environment. The decision medium factor that 

influenced the decision was higher salary and employee engagement with the 

organization. The decision that was important that influenced the decision was higher 

salary and they wanted employee engagement with the organization. Finally, everyone 

wanted to have good feelings with the organization and good relationships with the 

supervisors or workmate. 

 

Keywords: Personal factors, factors of motivation, commitment to the organization, 

Bangkok 9 International hospital. 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

นักวิชาการหลายทานไดอธิบายถึงวิธีการรักษาบุคลากร โดยสวนสําคัญท่ีจะสามารถรักษาบุคลากรไว

ไดประกอบดวย การใชแรงจูงใจ (ชัชชัย พันธุเกตุ, 2546 และสมคิด บางโม, 2548) สภาพแวดลอมใน
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การทํางานและรวมทั้งความสัมพันธกับหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงบุคลากรจะอยูปฏิบัติงานใน

องคกรไดนานหรือไมนาน มีความสุขมากหรือมีความสุขนอย หรือไมมีความสุขเลย มีรายไดเหลือใช 

พอใชหรือไมพอใช ข้ึนอยูกับสภาพการจาง รายได เงินเดือน สวัสดิการตาง ๆ ท่ีไดรับ องคกรใดท่ีให

ผลตอบแทนดีดูแลทรัพยากรมนุษยในองคกรอยางดีที่สุด ปฏิบัติตอกันฉันทเพื่อนมนุษยดวยกัน มี

ความรักใครใยดีผูกพันตอกันและกันเหมือนเปนญาติ เปนเพ่ือน องคกรนั้นก็จะมีแตความอบอุน มีผูคน

หลั่งไหลเขาไปหาเพ่ือรวมปฏิบัติงานดวย และผูท่ีปฏิบัติงานอยูดวยแลว มักมีความพึงพอใจ ไมคิดเปลี่ยน

งานไปทํางานท่ีอ่ืนอีก (สมคิด บางโม, 2548) 

เนื่องดวยโรงพยาบาลเปนองคกรท่ีดําเนินงานธุรกิจดานการแพทยท้ังในสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล 

และในชุมชน โดยมีหนาท่ีท่ัวไปในการรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอม พัฒนาบุคลากรและการวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุขงานบริการของโรงพยาบาลเปนงาน

หลักที่สําคัญที่สุดของโรงพยาบาลที่จะตองทําใหผู ร ับบริการไดรับบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว และ

ประทับใจ การบริหารองคกรใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายไปไดดวยดีนั้น หัวใจสําคัญของการองคกรท่ี

ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลนั้นก็คือบุคลากร ถาไมมีบุคลากรเปนคนคอยขับเคลื่อนบริการตาง ๆ ไปยังผูปวย

หรือญาติผูปวยนั้น การบริการตาง ๆ ท่ีโรงพยาบาลตองทําการบริการใหแกผูปวยหรือญาติผูปวยก็จะ

เกิดข้ึนไมได ฉะนั้นการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยจึงเปนเรื่องท่ีโรงพยาบาลมีความจําเปนตอง

ตระหนักอยูเสมอ เพราะถาหากขาดบุคลากรซ่ึงเปนปจจัยหลักในการดําเนินธุรกิจของโรงพยาบาลแลว

การดําเนินธุรกิจอาจจะดําเนินไปยังเปาหมายท่ีกําหนดไวไดยาก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่น

แนล ก็เปนหนึ่งโรงพยาบาลในยานฝงธนบุรีท่ีเปนท่ีรูจัก และยังเปนโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก (BPK 

Hospital Group) ท่ี ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองคกร JCI (The Joint Commission 

International) และไดการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก HA (Hospital accreditation) วาเปน

สถานพยาบาลท่ีเพียบพรอมดวยศูนยการแพทยเฉพาะทางหลากหลายสาขา มีทีมแพทยผูเชี่ยวชาญจาก

สถาบันทางการแพทย และเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัย  เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับตอความตองการของ

ผูปวย ใหบริการผูปวยท้ังชาวไทยและชาวตางชาติจากท่ัวโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการท่ีโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล จะกาวเปนโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําของ

ประเทศในการใหบริการทางการแพทยแบบองครวมดวยมาตรฐานสากล ตามท่ีไดตั้งวิสัยทัศนไวไดนั้นสิ่งท่ี

จะตองคํานึงเปนปจจัยหลัก ก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบันเราไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาการ

ประสบความสําเร็จขององคกรนั้นไมไดมาจากทรัพยากรมนุษย ทุกสิ่งลวนแตเปนสิ่งท่ีมนุษยเปนผูดําเนินการ

สราง และ ดําเนินการแกปญหาตาง ๆ รวมไปถึงการขับเคลื่อนใหองคกรไปสูจุดมุงหมายตามท่ีตั้งไวไดจน
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สําเร็จ และท่ีสําคัญโรงพยาบาลจะตองคํานึงอยูเสมอถึงการรักษาพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ และอยูทํางาน

ใหกับองคกรไดอยางยาวนาน เพ่ือนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ เพราะถาหากขาดพนักงานก็จะทําใหองคกร

เกิดผลกระทบและความเสียหายได 

จากเหตุผลและความสําคัญขางตนผูวิจัยจึงไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล เพ่ือสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนา

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สรางความผูกพันท่ีดีตอองคกรของพนักงาน และท่ีสําคัญจะได

นําขอมูลจากการศึกษาในครั้งนี้มาใชเปนแนวทางในการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องคกร และท้ังหมดนี้ก็เพ่ือประโยชนตอการบริหารงานขององคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันขององคกร 

2. เพ่ือศึกษาความผูกพันท่ีมีตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานท่ีทํางานอยูท่ีโรงพยาบาลบาง

ปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 

2. ปจจัยดานแรงจูงใจมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานท่ีทํางานอยูท่ี

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ 

ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรก (Two Factors Theory) (พรทิพย สุติยะ, 2550) ในทฤษฎีนี้มีชื่อ

เรียกวาแตกตางกันออกไป คือ “Motivation - Maintenance Theory” หรือ “Dual Factor Theory” หรือ 

“The Motivation - Hygiene Theory” หรือ Two Factors Theory เปนแนวคิดเก่ียวกับปจจัยจูงใจท่ี

ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ 2 เรื่องใหญๆ คือ ปจจัยจูงใจท่ีเปน ตัวกระตุนในการทํางานและปจจัยจูงใจท่ี

รักษาสุขลักษณะจิต หรือปจจัยจูงใจท่ีบํารุงรักษาจิตใจซ่ึง เฮิรซเบิรก (Herzberg) ไดทําการศึกษาปจจัย

ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอแรงจูงใจของคนในองคกร ดังนี้ คือ  
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1. ปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนในการทํางาน (Motivation Factors หรือ Motivators) เปน

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายใน เปนกลุมปจจัยท่ีมี

สภาพเปนตัวกระตุนจูงใจและทําใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน แตถาหากมิไดจัดให มีข้ึนก็ไมไดกอ ให

เกิดความไมพอใจในการทํางาน ปจจัยกลุมนี้สามารถใชเปนตัวกระตุนจูงใจ ผูปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวย 1) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 2) ความสําเร็จของงาน 3) การไดรับการยอมรับนับถือ 4) ความรับผิดชอบ  5) 

ความกาวหนา และ 6) โอกาสในการเจริญเติบโต 

2. ปจจัยคํ้าจุนบํารุงรักษาจิตใจ (Maintenance Factors) หรือปจจัยคํ้าจุนรักษาสุขลักษณะจิต 

เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการสรางความไมพึงพอใจในการทํางาน จึงจําเปนตองจัดใหมีข้ึน เพ่ือเปนสิ่ง

จรรโลงใจ หรือสงเสริมสุขภาพของผูปฏิบัติงานใหคงความพอใจเปนปกติอยูตลอดไป ปจจัย บํารุงรักษาเปน

ปจจัยท่ีมีผลในทางปองกันเปนสวนใหญ ไมสามารถจูงใจไดคือ ชวยขจัดความไมพอใจตาง ๆ ได แตจะไม

สามารถสรางความพอใจได ประกอบดวย 1) นโยบายและบริหารของหนวยงาน 2) ความสัมพันธสวนตัวกับ

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 3) ความม่ันคงในงาน 4) สวัสดิการ 5) สภาพการทํางาน 

และ 6) ความเปนอยูสวนตัว 

จากทฤษฏีขางตน เฮิรซเบิรก พยายามชี้ใหเขาใจวา ปจจัยจูงใจท่ีบํารุงรักษาจิตใจเปนสิ่งท่ีสกัดก้ัน

ไมใหพนักงานเกิดความไมพอใจในการทํางานเทานั้น แตไมสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนได เพราะการ

ใชเงินหรือสิ่งจูงใจท่ีไมเก่ียวกับงานหรือบีบบังคับใหพนักงานทํางานดวยการขมข่ีหรือการลงโทษ จะทําให

พนักงานทํางานดวยความจําเปนไมมีความรูสึกพอใจตองานท่ีไดรับมอบหมาย งานท่ีทําก็จะออกมาไดไมดี

พอและอาจจะทําใหองคกรไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวได ดังนั้นโรงพยาบาลจึงควรจะใช

ปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนในการทํางาน เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน พนักงานก็จะรูสึกวาตนเองมี

ความหมายในการทํางานใหกับโรงพยาบาล และพนักงานก็จะรูสึกวางานมีทาทายความสามารถและมี

โอกาสพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในอนาคตตอไป 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 

ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor (2002) ไดสรุปเอาไววาการจูงใจจะทําให

เกิดความผูกพันข้ึนในองคกรนั้น จะข้ึนอยูกับทัศนคติของผูบริหารท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาเปนสําคัญ ซ่ึง

แยกทัศนคติของผูบริหารตอการจูงใจตามสมมติฐานเก่ียวกับคนได 2 กลุม สมมติฐานของกลุมแรกมี

ลักษณะท่ีเปนทางลบ ซ่ึงแมกเกรเกอรกําหนดวาเปนทฤษฎี X และขอสมมติฐานของกลุมท่ีสองมีลักษณะ

เปนไปในทางบวก กําหนดวาเปนทฤษฎี Y ซ่ึงผูบริหารอาจมองคนได 2 แงมุม คือ มองแบบทฤษฎี X และ

แบบทฤษฎี Y ดังนั้นการสรางแรงจูงใจจึงอาจทําได 2 วิธีตามทัศนะของผูบริหาร นั่นคือ ถาผูบริหารมองแบบ
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ทฤษฎี X จะใชวิธีจูงใจแบบลบ แตถามองแบบทฤษฎี Y จะใชวิธีการจูงใจแบบบวก ดังนั้นสิ่งนี้เปนสิ่งท่ี

สําคัญมากท่ีผูบริหารตองคํานึงวาจะใชแรงจูงใจอะไรบริหารพนักงานท่ีมีลักษณะเปนแบบทฤษฎี X หรือ

แบบทฤษฎี Y เพ่ือท่ีจะสรางความผูกพันตอโรงพยาบาลใหเกิดข้ึนในตัวของพนักงานได 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร 

Porter and Steers (1973) ไดเสนอปจจัย 4 ประการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของพนักงานใน

องคกรวายังมีสวนรวมตอไปในองคกรหรือจะออกจากองคกร คือ 1) ปจจัยดานองคการ เชน อัตราจาง 

การปฏิบัติเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนงขององคกร 2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เชน รูปแบบของภาวะผูนํา รูปแบบของความสัมพันธในกลุมเพื่อน 3) ปจจัยดานเนื้อหาของงาน เชน

ความซํ้าซากจําเจของงาน ความมีอิสระ ความชัดเจนของบทบาท และ 4) ปจจัยสวนตัว เชน อายุ 

อายุการทํางาน บุคลิกภาพ ความสนใจในดานวิชาชีพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 

จํานวน 1,030 คน ท่ีมีการเก็บขอมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 (ขอมูลจากหนวยงานทรัพยากรบุคคล)  

 ดานเนื้อหาและขอมูลในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาและขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัยคือ เนื้อหาเรื่องปจจัยดานแรงจูงใจ ของ

ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรก (พรทิพย สุติยะ, 2550) ท่ีมีความเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปน

แรงผลักดันหรือแรงกระตุนใหพนักงานแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําในการปฏิบัติงานนั้นๆ ซ่ึงอาจจะ

เปนแรงกระตุนทางตรงหรือทางออม และเนื้อหาความผูกพันองคกร เปนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติการ 

6. รายไดตอเดือน 

7. ตําแหนงงาน 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 

1. สวัสดิการและคาตอบแทน 

2. ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

3. ความม่ันคงในการทํางาน 

4. สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความผูกพัน 

1. ดานความรูสึกเก่ียวกับหนวยงาน

หรือองคกร 

2. ดานความความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

3. ดานความผูกพันตอองคกร 

H1 

H2 
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ของพนักงานภายในองคกรท่ีทํางานดวยความมุงม่ัน มีความผูกพัน อุทิศตนใหกับองคกร ทุมเทความ

พยายามในการทํางาน Porter and Steers (1973) 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ ผูสอบถามจะทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูสอบถามจะทําการแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญใหแกพนักงานท่ี

ทํางานอยูท่ีโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ระหวางวันท่ี 1 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 

2562 จนครบจํานวน 400 ชุด แบบสอบถามท่ีผูสอบถามไดทําการเก็บขอมูลนั้นมีดวยกัน 3 สวน ดังนี้ 

- สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบคําถาม 

  ปลายปดแบบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว  

- สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

- สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ความผูกพันตอองคกร ซ่ึงในสวนท่ี 2 และ 3 นั้นจะ

  เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามท่ีเปน 

  รูปแบบของ Likert’s Scale (Likert, 1932) ซ่ึงใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ คือ ผูสอบถามจะนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับ

กลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางในงานวิจัยจํานวน 40 คน เพ่ือนําไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนแบค (Cronbach, 1970) ซ่ึงผลการวิเคราะหแบบสอบถามท้ังฉบับมีคา

ความเชื่อม่ันเทากับ 0.853 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามครั้งนี้สามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยใน

ครั้งนี้ได 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการ

วิเคราะหขอมูล นําเสนอและสรุปผลการวิจัย ประกอบดวย การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย

ของตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป (One-way Analysis of Variance) และการทดสอบความสัมพันธระหวาง

ลักษณะดานปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 

อินเตอรเนชั่นแนล โดยใชสถิติสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยท่ีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546) 

การวิเคราะหขอมูล 

 1.การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลโดยนําขอมูลมาคํานวณและวิเคราะหหาคาสถิติโดย

ใชความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรตางๆ ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  และ

ใชคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาพิสัย 
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(Rang) อธิบายตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพการปฏิบตัิหนาท่ี การศึกษา อาชีพ 

และรายได 

 2. การวิเคราะหระดับปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ดวยวิธีการคํานวณคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใชเกณฑแปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูต (2542)  ท่ี

กําหนดไวดังนี้  

 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับนอย 

 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก 

 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 

 3. การวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใช

การสูตรการวิเคราะหความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way Analysis of Variance) เพ่ือทดสอบ

สมมุตฐิานขอ 1 และ 2 (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541) มีสูตรการคํานวณดังนี้   

 

F =  
MSB
MSW

, df = k, ni = k 

 

 เม่ือ F แทน คาท่ีพิจารณาใน F-distribution 

  MSB แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองระหวางกลุม 

  MSW แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองภายในกลุม 

 4. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะดานปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล โดยใชสถิติสหสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson Correlation Coefficient) โดยท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 (กัลยา 

วานิชยบัญชา, 2546) 

 คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม 

 คา r เปนบวก แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

 คา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ

กันมาก 
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 คา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม และไมมี         

ความสัมพันธกันมาก 

 คา r = 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกันเลย 

 คา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธเลย 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2544) 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.80 – 1.00 แสดงวา มีความสัมพันธระดับสูงมาก 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.60 – 0.79 แสดงวา มีความสัมพันธระดับสูง 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.40 – 0.59 แสดงวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.20 – 0.39 แสดงวา มีความสัมพันธระดับนอย 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.01 – 0.19 แสดงวา มีความสัมพันธระดับนอยมาก 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0 แสดงวา ไมมีความสัมพันธในเชิงเสนตรง 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร

เนชั่นแนล สรุปเปนตารางไดดังนี้  

ตารางท่ี 1  สรุปผลขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ หญิง 269.00 67.30 

อายุ 31-40 ป 261.00 65.30 

สถานภาพ สมรส 212.00 53.00 

ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 290.00 72.50 

ระยะเวลาในการปฎบัิติงาน 6-10 ป 163.00 40.80 

ระดับรายไดตอเดือน 15,000-25,000 บาท 148.00 37.00 

ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีท่ัวไป 149.00 37.30 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร

เนชั่นแนล สรุปเปนตารางไดดังนี้ 
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ตารางที่ 2  สรุปผลขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่น

แนล 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. ระดับ 

1.ดานสวัสดิการและคาตอบแทน 3.30 0.57 ปานกลาง 

2.ดานความกาวหนาในการทํางาน 3.58 0.54 มาก 

3.ดานความมั่นคงในการทํางาน 3.68 0.53 มาก 

4.ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.56 0.60 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.53 0.56 มาก 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 

อินเตอรเนชั่นแนล สรุปเปนตารางไดดังนี้  

ตารางที่ 3  สรุปผลขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร

เนชั่นแนล 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. ระดับ 

1.ดานความรูสึกเก่ียวกับหนวยงานหรือองคกร 3.64 0.46 มาก 

2.ดานความความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 3.96 0.49 มาก 

3.ดานความผูกพันตอองคกร 3.48 0.51 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.69 0.49 มาก 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอโรงพยาบาลบางปะ

กอก 9 อินเตอรเนชั่นแนลแตกตางกัน  

ตารางท่ี 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

รายการ Sig สถิติท่ีใช ผลการทดสอบ 

1. เพศ 0.029 t-test แตกตาง 

2. อาย ุ 0.245 F-test ไมแตกตาง 

3. สถานภาพ 0.335 F-test ไมแตกตาง 

4. ระดับการศึกษา 0.337 F-test ไมแตกตาง 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติการ 0.108 F-test ไมแตกตาง 
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6. รายไดตอเดือน 0.235 F-test ไมแตกตาง 

7. ตําแหนงงาน 0.280 F-test ไมแตกตาง 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ขอมูลดานประชากรศาสตร อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน และตําแหนงงานท่ีแตกตางมีความผูกพันตอผูกพันตอโรงพยาบาล

บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนลไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนเพศท่ีแตกตางกัน 

มีความผูกพันตอโรงพยาบาลฯ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายจะมีความ

ผูกพันธตอโรงพยาบาลฯ มากวาเพศหญิง 

สมมติฐานขอ 2 ปจจัยดานแรงจูงใจมีความสัมพันธกับความผูกผันของพนักงานท่ีมีตอโรงพยาบาล

บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล  

ตารางท่ี 5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปจจยัดานแรงจงูใจ 
ความสัมพันธกับความผูกผันของพนักงานท่ีมีตอโรงพยาบาลฯ 

r คา Sig ระดับความสมัพันธ 

1. ดานสวัสดิการและคาตอบแทน 0.629** .000 มีความสัมพันธสูง 

2. ดานความกาวหนาในการทํางาน 0.678** .000 มีความสัมพันธสูง 

3. ดานความมัน่คงในการทํางาน 0.783** .000 มีความสัมพันธสูง 

4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 0.360** .000 มีความสัมพันธนอย 

ภาพรวมเฉลีย่ 0.745** 
 

มีความสมัพันธสูง 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (2-tailed) 

จากผลการวเิคราะหขอมูล พบวา ความสัมพันธของปจจยัดานแรงจูงใจกับความผูกผนัของพนักงาน

ท่ีมีตอโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ภาพรวมเฉลี่ยมีความสัมพันธระดับสูงทิศทางเดียวกัน 

โดยท่ีปจจัยดานแรงจูงใจ ดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีระดับความสัมพันธนอยทิศทางเดียวกัน 

ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ดานความกาวหนาในการทํางานและดานความม่ันคงในการทํางานมี

ระดับความสัมพันธสูงทิศทางเดียวกัน 

 

อภิปรายผล 

 ขอท่ี 1 จากผลการศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรในภาพรวม มีปจจัย

ดานแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงตามลําดับ ไดดังนี้ 
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 1.1 ดานความม่ันคงในการทํางาน มีการตัดสินใจอยูในระดับมากเปนลําดับท่ีหนึ่ง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.68 ในสวนของดานความม่ันคงในการทํางานนั้นมีขอยอยท่ีประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีเก่ียวกับรายไดและ

คาตอบแทนท่ีม่ันคงจากการทํางาน ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน การไดรับการปกครองอยางเปน

ธรรม และการมีขวัญกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงทําใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยาง

มาก ซ่ึงมีความสอดคลองกับทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (พรทิพย สุติยะ, 2550) ไดกลาวไววา ความรูสึก

ของของบุคคลท่ีมีตอความม่ันคงในการทํางานนั้นก็คือ การท่ีบุคคลรูสึกวา การทํางานในองคกรตนเองรูสึกมี

ความม่ันคง อาชีพ ตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายทําใหมีรายไดในการดํารงชีวิตอยางแนนอน การคัดเลือก

บุคคลเขาทํางาน หรือการทํางานนั้นมีความยุติธรรมและโปรงใส สิ่งเหลานี้ถือวาเปนสิ่งท่ีจะทําใหพนักงาน

ลดความไมพอใจในการทํางานลงได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทุมพร รุงเรือง (2555) กลาววา ความ

ม่ันคงในงาน คือ ความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน มีรายไดท่ีแนนอนจากการทํางานที่เพียงพอกับการ

ดํารงชีวิต สามารถชวยเหลือตนเองไดโดยทําใหไมเกิดภาระทางสังคม และไดรับความคุมครองอยาง

เปนธรรมในการทํางาน 

1.2 ดานความกาวหนาในการทํางาน มีการตัดสินใจอยูในระดับมากเปนลําดับท่ีสอง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.58 ในสวนของดานความกาวหนาในการทํางานนั้นมีขอยอยท่ีประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีเก่ียวกับ ตําแหนง

งาน การเลื่อนข้ันตําแหนงท่ีสูงข้ึน การโยกยายสับเปลี่ยนงานท่ีทํา และ การไดรับการสนับสนุนจากหัวหนา

งาน ซ่ึงมีความสอดคลองกับทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (พรทิพย สุติยะ, 2550) ไดกลาวไววา ความกาวหนา 

หมายถึง การไดรับเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน มีโอกาสไดศึกษาตอและไดรับการเขาอบรมเพ่ือหาความรูมา

พัฒนาในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายใหดียิ่งข้ึน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติกา ระโส (2555) 

ท่ีพบวาบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานอยูในระดับมาก 

อาจเปนเพราะบุคลากรไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาในการพัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือนํามา

พัฒนาในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายและรวมไปถึงยังมีโอกาสในการเลื่อนตําแหนง ปรับเงินเดือนตาม

ความสามารถของตนเอง 

1.3 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีการตัดสินใจอยูในระดับมากเปนลําดับท่ีสาม มีคาเฉลี่ยอยู

ท่ี 3.68 ในสวนสภาพแวดลอมในการทํางาน นั้นมีขอยอยท่ีประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีเก่ียวกับ หองทํางานท่ี

เหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชสํานักงานท่ีพรอมใชงาน หองอาหารและหองน้ําสะอาดและเพียงพอตอการ

ใชงาน และมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและปลอดภัย ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (พร

ทิพย สุติยะ, 2550) ไดกลาวไววา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง แสง เสียง อากาศ ในการ

ทํางานรวมไปถึงสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณเครื่องใชสํานักงานท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางาน เปน
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ตนสิ่งเหลานี้จะทําใหพนักงานมีความตองการอยากท่ีจะมาทํางานและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานใหพนักงานไดเปนอยางดี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย ปานสวัสดิ์ (2555) ผล

การศึกษาพบวาพนักงานบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) จํากัด มีปจจัยแรงจูงใจดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางานมากท่ีสุด ซ่ึงการมีสภาพแวดลอมการทํางานภายในท่ีเหมาะสมจะทําใหสามารถทํางานไดอยางสะดวก

และรวดเร็วยิ่งข้ึน และบรรยากาศในท่ีทํางานเปนสิ่งท่ีสาํคัญ ถาสถานท่ีทํางานนั้นมีความสะดวกสบายจะทําให

พนักงานทํางานไดอยางมีความสุข 

1.4 ดานสวัสดิการและคาตอบแทน มีการตัดสินใจอยูในระดับมากเปนลําดับท่ีสี่ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.30 ในสวนของดานสวัสดิการและคาตอบแทนนั้นมีขอยอยท่ีประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีเก่ียวกับคาตอบแทน ท่ี

ไดรับ การจัดวันลาวันหยุด สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล โบนัสประจําป ซ่ึงมีความสอดคลองกับ

ทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (พรทิพย สุติยะ, 2550) ไดกลาวไววา สวัสดิการและคาตอบแทน หมายถึง 

ผลตอบแทนท่ีไดรับในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการตาง ๆ หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีดีรับจากการ

ทํางาน รวมไปถึงการไดรับการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงจากผูบังคับบัญชา และยังสอดคลองกับงานวจิัยของ

ทิตติยา สมสิบ (2553) ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในดานเงินเดือนและคาตอบแทนอยูในระดับมาก 

และมีการใหความสําคัญกับเรื่องการปรับข้ึนเงินเดือน โบนัส เงินพิเศษท่ีจะไดรับเปนอยางมาก เนื่องจาก

ดานสวัสดิการและคาตอบแทนนี้ถือวาเปนเปนสิ่งท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจและตองการท่ีจะมี

รายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 ขอท่ี 2 จากผลการศึกษาความผูกพันท่ีมีตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 

อินเตอรเนชั่นแนลในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงตามลําดับ ไดดังนี้ 

 2.1 ดานความความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานโดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก คือ ทานมีความสัมพันธท่ีดีกับ

เพ่ือนรวมงาน ทานมีความคิดวาเพ่ือนรวมงานสามารถไววางใจและพ่ึงพาอาศัยกันได ทานมีความสัมพันธ

ท่ีดีกับผูบังคับบัญชา ทานมีความคิดวาผูบังคับบัญชามีความเขาใจและมีเหตุผล และทานมีความคิดวา

ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรม ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีมนุษยสัมพันธของเอลตัน มาโย (Elton Mayo, 

1954) ท่ีบอกไววา การมีการติดตออยางเปดกวางระหวางหัวหนากับลูกนอง การใหโอกาสกับ

ผูใตบังคับบัญชาเขามารวมตัดสินใจอยางเปนประชาธิปไตย การใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ

และเอาใจใสดูแลเขาใหความเปนกันเองกับเขา หากไดนําวิธีการทางมนุษยสัมพันธไปใชใหถูกตองแลว 

จะทําใหบรรยากาศในองคกรนั้นอํานวยใหทุกฝายเขากันไดอยางดีท่ีสุด 
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 2.2 ดานความรูสึกเก่ียวกับหนวยงานหรือองคกรโดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก คือ ทานมีความภูมิใจท่ีไดเขามาเปนสวนหนึ่ง

ขององคกร ทานมีความรูสึกวาองคกรเปรียบเสมือนบานของทาน ทานรูสึกวาปญหาตางๆขององคกรก็

เปรียบเสมือนปญหา ทานมีความรูสึกวาทานพรอมท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจเพ่ือองคกร และทานมี

ความรูสึกวาองคกรสามารถตอบสนองความตองการของทานไดอยางเหมาะสม  

 2.3 ดานความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก คือ ทานมีความคิดวาองคกรนี้ใหในสิ่งท่ีทานตองการ

มากกวาองคกรอ่ืน และทานมีความคิดวาทานจะชวยเหลือองคกรทุกวิถีทางเม่ือองคกรประสบปญหา มี

การตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง คือ ทานไมมีความคิดท่ีจะยายไปรวมงานกับองคกรคูแขง ทานไมคิด

จะลาออกจากองคกรนี้ เพราะทานมีความผูกพันกับองคกรนี้ และทานมีความคิดวาองคกรนี้ใหในสิ่งท่ี

ทานตองการมากกวาองคกรอ่ืน ซ่ึงท้ัง 2 ขอท่ีกลาวขางตนนั้นสอดคลองกับทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ

ของ Maslow ( Maslow’s Theory of Hierarchy of Needs ) (1970) และสอดคลองกับการใหความหมาย

ของ สุพานี สฤษฎวาณิช (2549) ไดใหความหมายความผูกพันตอองคกรวา หมายถึง องคกรท่ีจะประสบ

ความสําเร็จ ตองเปนองคกรท่ีใหประโยชนแกสังคม ใหโอกาสแกพนักงาน ถึงจะทําใหพนักงานมี

ความรูสึกรักองคกร ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสมาชิกเปนสวนหนึ่งขององคกร และทําตนเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคกร 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญในการสรางแรงจูงใจของพนักงาน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล เพ่ือเปนผลบวกในอนาคตท่ีจะสามารถกอใหเกิดความ

ผูกพันของพนักงานท่ีจะมีตอโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือให

สามารถนําไปประยุกตใช ดังตอไปนี้ 

1. ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ควรมีการกําหนดอัตราคาจางใหไมนอยกวาระดับต่ําสุดท่ี

ลูกจางควรไดรับในสังคมเปนอยางนอย ควรมีการใหสวัสดิการแกพนักงานตามเห็นสมควรท่ีพนักงานควรจะ

ไดอาจจะเปนในรูปแบบของเงินไมวาจะเปน คารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

บําเหน็จ บํานาญ การปรับเงินเดือน โบนัสประจําป รวมไปถึงการจัดวันหยุด วันลาประเภทตาง ๆ ทาง

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ควรมีการจัดสรรใหแกพนักงานอยางเปนธรรมและ
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ตรงไปตรงมา เนื่องจากสิ่งเหลานี้จะเปนเครื่องมือในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ  

2. ดานความกาวหนาในการทํางาน ควรมีการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 

หรือแสดงความรับผิดชอบในสวนงานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย เพ่ือท่ีผูบังคับบัญชาจะไดมองเห็นถึง

ศักยภาพ หรือความสามารถเพ่ิมเติมของพนักงานในการทํางานมากยิ่งข้ึน เม่ือผูบังคับบัญชาเปดใจ 

ยอมรับฟงปญหาท่ีเก่ียวของกับงานและขอเสนอแนะของพนักงาน จะสามารถทําใหพนักงานมีความกลาท่ี

จะแสดงความคิดเห็นและทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญสิ่งเหลานี้จะทําให

พนักงานไดรับการไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหทํางานใหมๆจนสามารถมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานได

มากยิ่งข้ึน 

3. ดานความม่ันคงในการทํางาน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงานอยู

เสมอ รวมไปถึงการใหรางวัลหรือชมเชยพนักงานท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี เพ่ือสรางแรงจูงใจใหพนักงานรูสึกวา

อยากจะทํางานใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพ และควรท่ีจะมีการปฏิบัติกับพนักงานทุกคนดวยความ

ยุติธรรม เสมือนพนักงานทุกคนเปนครอบครัวเดียวกันมีสวนรวมกับองคกร 

4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ควรมีการสรางสถานท่ีทํางานใหอบอุน ท้ังสภาพแวดลอม

ภายนอก ไมวาจะเปนในหองทํางานท่ีมีอุปกรณการทํางานท่ีสรางความสะดวกสบายใหแกพนักงานทุกคน 

หรือแมกระท่ัง หองน้ํา หองอาหาร ท่ีจอดรถ ก็ควรท่ีจะมีความสะอาด มีความปลอดภัย เพียงพอสําหรับ

พนักงาน และในสวนของสภาพแวดลอมภายใน ไดแก เพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา ก็ควรที่จะมี

การจัดกิจกรรมท่ีจะใหพนักงานไดทําความจักกันและสรางความสามัคคีในทีมอยูเสมอเพ่ือบรรยากาศท่ี

นาทํางานมากยิ่งข้ึนในองคกร 
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แนวทางการขยายสินเช่ือกลุมลูกคา S3 ฝายกิจการสาขาภาคกลาง 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)ศึกษาปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอการขยายสินเชื่อ

กลุมลูกคา S3 2)หาแนวทางในการขยายสินเชื่อ กลุมลูกคา S3 ฝายกิจการสาขาภาคกลาง ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงใชวิธีการศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชเครื่องมือใน

การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ รอยละ 

คาเฉลี่ย ถึงปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อ กลุมลูกคา S3 ของธนาคารฯ กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานผูมีสวนเก่ียวของกับการอํานวยสินเชื่อกลุมลูกคา S3 จํานวน 200 ราย 

คํานวณหากลุมตัวอยางดวยวิธี ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) 

จากการศึกษาพบวาปจจัยหรือสาเหตุท่ีเปนอุปสรรคตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ในระดับ

ปญหามาก และควรไดรับการแกไข คือ ปญหาดานการปฏิบัติงานสินเชื่อ กลุมลูกคา S3 เนื่องจาก

พนักงานสวนใหญของธนาคาร ยังขาดทักษะ ความรู ความเขาใจ และประสบการณในการปฏิบัติงาน

ดานสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานสําคัญ ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานและการเติบโตของสินเชื่อ

ธนาคารฯ โดยการสงเสริมองคความรูท่ีสําคัญและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเนนตัวบุคลากร

เปนตัวขับเคลื่อน เพ่ือใหพนักงานไดรับพัฒนาศักยภาพ มีทักษะความรู ความชํานาญ ประสบการณและ

ความมีพรอมในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงจะสงผลตอการขยายสินเชื่อกลุม

ลูกคา S3 และสงผลตอการเติบโตดานสินเชื่อของธนาคารไดในอนาคต  
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คําสําคัญ:  แนวทางการขยายสินเชื่อ กลุมลูกคา S3 ฝายกิจการสาขาภาคกลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

 

Abstract 

            The purpose of this study is to 1) Study the factors or causes affecting the 

expansion of S3’s customer loan 2) Find the methods to extend credit for the S3 

customer , Central Branch office for BAAC By using quantitative and qualitative methods 

collecting data from questionnaires and interviews to analyze the data using statistical 

methods or cause affecting the extension credit of S3 customers.  The sample group used 

in this study is 200 employees assisting in the loan extension service for S3 customers 

calculating by the way of Taro Yamane (T73 Yamane, 1973) The study shows that the 

factors or causes that hinder the loan extension for the S3 customers - at a high level 

problem and should be resolved are the operational credit performance problem. Most 

of the operating staff lack skills , knowledge, understanding and experience in assisting 

the S3 customer in credit extension operations which is the essential part to grow the 

bank loan. The author found the solution is to develop important knowledge, skills, 

expertise and readiness for work 

 

Keywords: These will affect the credit expansion of the S3 customer and the bank's 

credit growth in the future  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

      ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต

การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ท่ีมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและใหการสนับสนุน เกษตรกร 

สหกรณกร และผูท่ีประกอบอาชีพเก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม ซ่ึงถือเปนกลุมท่ีสําคัญของเศรษฐกิจใน

ระดับรากหญาของประเทศ  สอดคลองกับวิสัยทัศนของธนาคารฯ คือ  “เปนธนาคารพัฒนาชนบทท่ี

ยั่งยืน มุงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท” โดยกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานขององคกร ระยะเวลา 5 ป (2560-2564) ดังนี้ (1) พัฒนาการบริการทาง



 

1343 
 

การเงินครบวงจรและทันสมัย (2)เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรรองรับภารกิจ (3) บริหาร

จัดการรายไดรวมและตนทุนรวมใหสมดุลและมีประสิทธิภาพ (4) สรางและพัฒนาเกษตรกรใหเปน 

Smart Farmer และผูประกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) (5) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันให

เกษตรกรรายยอยดวยกลไก Smart Farmer ผูประกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) และสถาบันเกษตรกร 

(6) พัฒนาศักยภาพองคกรและชุมชนแบบบูรณาการอยางยั่งยืน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จาก

ยุทธศาสตร 5 ปของธนาคารแสดงใหเห็นวาธนาคารมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกร ยกระดับผลิตภัณฑ 

และการบริการ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางคลอบคลุมท้ังวงจรหวงโซภาค

การเกษตร โดยเฉพาะกลุมลูกคาผู ประกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) , องคกรธุรกิจและสถาบัน

เกษตรกร ซ่ึงถือเปนตัวหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยธนาคาร

ฯ กําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย ออกเปน 3 ประเภท คือ  S1 (Small) เปนกลุมลูกคารายคนท่ีมีการ

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ , S2 (Smart) เปนกลุมลูกคาบุคคลและเกษตรกร , S3 (SMAEs) เปน

กลุมผูประกอบการและสถาบนัเกษตรกร ท้ังนี้ธนาคารฯมีการมุงเนนการขยายสินเชื่อกลุมลูกคาเปาหมาย 

S3  เ พ่ือยกระดับใหเปนหัวขบวน ในการรวบรวมหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิม 

Productivity ชวยเหลือผูมีรายไดนอยและเกษตรรายยอย ใหมีการสรางงาน สรางอาชีพและเพ่ิมรายได

ของภาคการเกษตรและฐานรากเศรษฐกิจของประเทศ 

    

ตารางท่ี 1 ผลงานการขยายสินเชื่อแบงตามฝายกิจการสาขาภาค ปบัญชี 2561 

                                 หนวย : ลานบาท 

 

 
 

Growth เปาหมาย

S1 S2 S3 รวม S1 S2 S3 รวม ณ 31 ม.ีค.62

ฝนบ. 39,833 69,410 21,938 131,182 42,179 72,452 18,609 133,240 2,058 7,020 4,962 29.32%

ฝนล. 40,333 117,798 22,768 180,898 42,311 121,702 24,222 188,234 7,336 8,820 1,484 83.17%

ฝอบ. 75,039 129,619 51,417 256,075 85,613 143,972 51,958 281,543 25,468 21,150 -4,318 120.41%

ฝอล. 63,964 132,978 54,628 251,569 72,553 147,085 49,839 269,478 17,909 18,450 541 97.07%

ฝกล. 6,510 37,778 8,706 52,995 6,637 38,582 8,408 53,627 633 2,700 2,067 23.43%

ฝตอ. 5,422 54,497 13,266 73,184 5,948 58,169 12,081 76,197 3,013 5,580 2,567 54.00%

ฝตต. 5,023 52,483 5,645 63,151 5,372 56,322 5,217 66,911 3,760 4,770 1,010 78.83%

ฝตบ. 2,931 67,342 6,275 76,548 3,160 71,939 6,423 81,522 4,974 5,220 246 95.29%

ฝตล. 13,178 95,425 14,108 122,711 14,762 103,350 13,027 131,139 8,428 8,820 392 95.56%

สกน. 206 4,883 6,140 11,229 211 4,830 6,147 11,188 -41 1,170 1,211 -3.52%

รวม 252,437 762,213 204,892 1,219,543 278,746 818,401 195,932 1,293,080 73,537 83,700 10,163 87.86%

ฝสข.

ตนเงินกูคงเหลือ ณ 31 ม.ีค. 2561 ตนเงินคงเหลือ ณ 31  ม.ีค.2562

หางจากเปา

% ผลงาน

เปรียบเทียบ

เปาหมาย
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จากตารางท่ี 1 ผลงานการขยายสินเชื่อแบงตามฝายกิจการสาขาภาค ปบัญชี 2561 ฝายกิจการ

สาขาภาคท่ีสามารถทําผลงานไดตามเปาสูงสุด 3 ลําดับ คือ ฝายกิจการสาขาภาคอีสานบน , ฝายกิจการ

สาขาภาคอีสานลาง และฝายกิจการสาขาภาคใตกลาง เม่ือเทียบสัดสวนผลกับงานเปาหมาย สามารถทํา

ได 120.41% , 97.07% , และ 95.56% ตามลําดับ ในขณะท่ีผลงานฝายกิจการสาขาภาคกลาง สามารถ

ขยายสินเชื่อเพ่ิมข้ึนไดเพียง 633 ลานบาท หางจากเปาหมาย 2,067 ลานบาท โดยคิดเปนผลงานท่ี

สามารถทําได 23.43% เปนลําดับท่ี 8 จาก 10 ฝายกิจการสาขาภาคของธนาคาร  

 

ตารางท่ี 2 ผลงานการเติบโตสินเชื่อคงเหลือเปรียบเทียบกับเปาหมาย ยอนหลัง 3 ป ฝายกิจการสาขา

ภาคกลาง 

หนวย : ลานบาท 

ปบัญชี ผลงาน เปาหมาย เปรียบเทียบผลงาน 

2559 2,175 3,150 69.06% 

2560 1,474 2,430 60.67% 

2561 633 2,700 23.43% 

   ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

จากตารางท่ี 2 ผลงานการเติบโตสินเชื่อคงเหลือเปรียบเทียบกับเปาหมายยอนหลงั 3 ป (2559-

2561) มีผลงานดานสินเชื่อต่ํากวาเปาหมายทุกป ท้ังนี้จากผลการดําเนินงานปบัญชี 2561 มีผลงานอยูท่ี 

633 ลานบาท จากเปาหมายท่ีกําหนดไว 2700 ลานบาท  คิดเปน 23.43% ของเปาหมาย ซ่ึงหากดูการ

เติบโตดานสินเชื่อจะพบวา กลุมลูกคาท่ีมีปญหาในการเติบโตสินเชื่อ คือ กลุมลูกคา S3 ซ่ึงมีอัตราการ

ขยายสินเชื่อลดลง 298 ลานบาท ในขณะท่ี กลุมลูกคา S1,S1 มีการขยายสินเชื่อเพ่ิมข้ึน 128 ลานบาท

และ 803 ลานบาท ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลงานการขยายสินเชื่อแบงตามกลุมลูกคาเปาหมาย ปบัญชี 2561 ฝกล. 

 หนวย : ลานบาท 

ปบัญชี ผลงานการขยายสินเช่ือเพ่ิม(ลด) ผลงาน 

S1 S2 S3 

2561 128 803 -298 633 
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จากขอมูลแสดงใหเห็นวาฝายกิจการสาขาภาคกลางยังคงไมสามารถทําผลงานไดตามเปาหมาย 

และกลุมลูกคาท่ีมีปญหาในการขยายสินเชื่อ คือกลุมลูกคา S3 ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 และหาแนวทางการแกไขเพ่ือนําไปตอยอดใน

การขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 และปรับใชเพ่ือวางแผนกลยุทธของฝายกิจการสาขาภาคกลาง  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ฝายกิจการสาขาภาคกลาง 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

       2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการขยายสินเชื่อของกลุมลูกคา S3 ฝายกิจการสาขาภาคกลาง ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

       1. นําไปปรับใชในการวางแผนกลยุทธของฝายกิจการสาขาภาคกลางในการขยายการเติบโตสินเชื่อ

กลุมลูกคา S3 

        2.  เพ่ิมรายไดใหกับฝายกิจการสาขาภาคและธนาคาร จากการมีรายไดจากอัตราดอกเบี้ยรับและ

คาธรรมเนียมเก่ียวเนื่องกับการปลอยสินเชื่อเพ่ิมสูงข้ึน 

  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

            แนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาววาแนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ เปน

องคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงานทางตลาดของการใหบริการ คือ สวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 7Ps ซ่ึงประกอบดวย 

1) ผลิตภัณฑ (Product)  

2) การจัดจําหนาย (Place or Distribution 

3) การกําหนดราคา (Price)  

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

5) ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)   

6). ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation)   

7). ดานกระบวนการ (Process) 
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            ทฤษฏีความคาดหวัง (Victor Vroom ,1964) เปนการเสนอความคาดหวังในการทํางานของ

มนุษย ซ่ึงเชื่อวา หากองคการมีความตองการใหพนักงานมีการทํางานเพ่ิมมากข้ึน จะตองเขาใจถึง

กระบวนการความคิดของพนักงานท่ีมีตองาน ซ่ึงเขาจะคิดวาเม่ือทํางานเพ่ิมข้ึนแลว เขาไดประโยชนอะไร

หรือคาดหวังผลอะไรตามมา เพ่ือแลกกับความทุมเทกับงานเพ่ิมมากข้ึนกวาปกติ ซ่ึงองคกรสามารถสราง

ความพึงพอใจใหกับพนักงานโดยใช เครื่องมือ หรือ สิ่งจูงใจ กอใหเกิดความรูสึกพึงพอใจสูงสุดในผลลัพธ

จากการกระทํา ซ่ึงสามารถทําได โดย 

1) สรางความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด   

2) ใหเกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน  

3) ใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายาม  

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารเงินใหสินเช่ือ  

การใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน หมายถึง บริการชนิดหนึ่งของสถาบันการเงินท่ีกอใหเกิดรายได

แกสถาบันการเงิน โดยเปนการทําธุรกรรมระหวาง 2 ฝาย คือ ผูใหสินเชื่อและผูขอสินเชื่อ โดยมีสัญญา

หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึน ซ่ึงผูขอสินเชื่อตองพึงปฏิบัติตาม และฝายผูใหสินเชื่อจะตองรับความเสี่ยงท่ี

ตามมา ซ่ึงหลักสําคัญท่ีธนาคารใชในการพิจารณาสินเชื่อ ดังนี้ 

(1) แนวคิด 5 C’s Analysis  

แนวคิด 5C (De Lucia and Peters ,1993) กลาวถึงการวิเคราะห และการประเมินความนาเชื่อถือของผู

กูถือเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีธนาคารใชเปนหลักเกณฑในการวิเคราะหและประเมินในการพิจารณาการให

สินเชื่อ ซ่ึงตองใชขอมูลในการพิจารณา 2 ลักษณะคือ ขอมูลเชิงปริมาณเชน งบการเงิน บัญชีรายได 

คาใชจาย เอกสารทางการเงิน เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหงบการเงิน อัตราสวนทางการเงิน และ ขอมูล

เชิงคุณภาพ เชน วัตถุประสงคในการขอกู วงเงินการกู  ความสามารถในการชําระหนี้ เปนตน  ไดแก  

  1. Character เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของลูกคาผูขอสินเชื่อ  

  2. Capacity เปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้ของผูขอสินเชื่อ  

  3. Capital เปนการแสดงถึงแหลงเงินทุนในสวนของเจาของกิจการหรือผูขอสินเชื่อ 

  4. Collateral เปนหลักประกันท่ีใชในการรับรองถึงภาระหนี้ท่ีจะตองรับผิดชอบ  

  5. Conditions เปนเง่ือนไขในการใหสินเชื่อ  

 (2) แนวคิด 5 P’s Policy ซ่ึงถือเปนหลักในการวิเคราะหเครดิตของผูขอกู  ไดแก 

  1. People เปนเรื่องของตัวบุคคลหรือบริษัทของผูขอสินเชื่อ  

  2. Purpose วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ  
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  3. Payment เปนการพิจารณาวาผูขอสินเชื่อมีความสามารถในการชําระหนี้คืนใหแกธนาคาร  

  4. Protection เปนหลักปองกันโครงสรางเงินทุน ซ่ึงธนาคารจะตองมีการกําหนดเง่ือนไข 

  5. Prospective (Overview) เปนการพิจารณาโดยรวม วาควรใหการอนุมัติสินเชื่อหรือไมอยางไร  

กานตพิชชา กองคนขวา (2561) ศึกษาสภาพปญหาการปลอยสินเชื่อเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) : สถาบันการเงินในจังหวัดพะเยา โดยการศึกษาครั้งนี้มีการใชเครื่องมือ จากการ

สัมภาษณและแบบสอบถาม โดยใชกลุมตัวอยาง พนักงานของสถาบันการเงินท่ีทําหนาท่ีพิจารณาสินเชื่อ

ในจังหวัดพะเยา ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ปญหาท่ีมีผลตอการปลอยสินเชื่อ มาจาก 6 สาเหตุหลักคือ 1. 

ดานคุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ 2. ดานความสามารถในการชําระหนี้ 3. ดานเงินทุนหรือสินทรัพย 4. ดาน

หลักประกัน 5. ดานสถานการณท่ีสงผลตอการชําระหนี้ 6.ดานกระบวนการดําเนินงานภายในหรือการ

บริหารกิจการของผูประกอบการ ดังนั้นสาเหตุของการปลอยสินเชื่อเพ่ือวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) จะมาจากสองสวนคือ จากการบริหารกิจการของผูประกอบการเองและเกณฑการปฏิบัติ

ของสถาบันการเงิน 

            วิมล จินดาเงิน และลิศรา เตชะเสริมสุขกูล (2551) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการ

ใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ

ปริมาณการใหสินเชื่อ ไดแก 1.ปริมาณเงินฝากของธนาคาร สงผลใหปริมาณการใหสินเชื่อมีขอจํากัดตอ

การใหสินเชื่อของธนาคาร 2. อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร โดยเชื่อวาการปรับเพ่ิมลด อัตราดอกเบี้ยมีสวน

ในการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไมมาก แตเปนปจจัยสําคัญในการเลือกขอสินเชื่อของลูกคา 

            สุนันทา พรมมาศ(2559) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) จากการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยและปริมาณงานเงินฝากของธนาคาร มี

ผลตอปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชยความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ี

ปริมาณสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดมีผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารในทิศทางตรงกัน

ขาม 

      

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานผูมีหนาท่ีเก่ียวเนื่องในการอํานวยสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ฝาย

กิจการสาขาภาคกลาง ไดแก พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานธุรกิจสินเชื่อ และพนักงานอ่ืนๆผูมีสวน
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เก่ียวของ เชน บริหารสินเชื่อ หัวหนาหนวย ผูชวยผูจัดการ ผูจัดการสาขา เปนตน  ท้ังนี้ ผูศึกษาเลือก

กลุมตัวอยาง ดวยวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) โดยคิดจากประชากร  390 คน ตามสูตร

ดังนี้  

   n =     N/1+Ne2 

 

n = ขนาดกลุมตัวอยาง 

N = ขนาดของประชากร 

e = คาความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

 

n =     390/1+390 (0.05)2 

ท้ังนี้มีการใชคาความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ี 0.05 ซ่ึงจะไดกลุมตัวอยางท่ีตองเก็บ

ขอมูลจํานวน 197 คน ท้ังนี้จะมีการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน เพ่ือปองกันความผิดพลาด

ของการกรอกขอมูลไมครบถวนหรือไมสมบูรณ ซ่ึงจะใชระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 1 เดือน ตั้งแต 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562- 15 กันยายน 2562 

เครื่องมือทีใชในการศึกษา  

 ผูศึกษาจัดทําแบบสอบถามแบบเลอืกตอบและการสัมภาษณ โดยมีกลุมตัวอยางเปนพนักงานผูมี

สวนเก่ียวของกับการอํานวยสินเชื่อลูกคากลุม S3 ซ่ึงมีการเก็บขอมูลออกเปน 4 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูสอบถาม จํานวน 4  ขอ  

สวนท่ี 2 สาเหตุหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ฝายกิจการสาขาภาคกลาง       

- ผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคาร จํานวน 7 ขอ 

- เง่ือนไขและนโยบายของธนาคาร จํานวน 5 ขอ 

- ข้ันตอนกระบวนการสินเชื่อ จํานวน 5 ขอ  

- หลักการพิจารณาสินเชื่อ จํานวน 5 ขอ 

- ดานการปฏิบัติงานเก่ียวกับสินเชื่อกลุมลูกคา S3 จํานวน 7 ขอ  

สวนท่ี 3 เรียงลําดับความสําคัญของปญหาหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ฝาย

กิจการสาขาภาคกลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จาก 1- 5 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ เก่ียวกับปญหาท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 หรือแนวทางในการ

ขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3  
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            การวิเคราะหขอมูล   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูสอบถาม ผูศึกษาใชวิธีการแจกแจงความถ่ี และรอยละของคาตัวแปร 

สวนท่ี 2 สาเหตุหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ฝายกิจการสาขาภาคกลาง ผูศึกษาใช

วิธีการหาคะแนนเฉลี่ย และรอยละ โดยมีการกําหนดเกณฑของคะแนนจากการหาคาเฉลี่ย   ดังตารางท่ี 

4 

ตารางท่ี 4 เกณฑคะแนนระดับของปญหา 

ชวง คาเฉลี่ย ระดับของปญหา 

1 4.50 – 5.00 ระดับปญหามากท่ีสุด 

2 3.50 – 4.49 ระดับปญหามาก 

3 2.50 – 3.49 ระดับปญหาปานกลาง 

4 1.50 – 2.49 ระดับปญหาเห็นนอย 

5 1.00 – 1.49 ระดับปญหานอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 ความสําคัญของปญหาหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ผูศึกษาใชวิธีการแจก

แจงความถ่ีและฐานนิยม 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ เก่ียวกับปญหาท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 หรือแนวทางในการ

ขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3  ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหโดยการสรุปขอมูลเชิงพรรณนา  จากแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ  

 

สรุปผลการวิจัย  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูสอบถาม 

ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําถาม คําตอบ จํานวน  รอยละ 

1. เพศ หญิง 59 28% 

ชาย 141 67% 
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2.อายุ 24 – 34 ป 109 52% 

35 ป – 45 ป 68 33% 

≥ 46 – 60 ป 23 11% 

3.ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 146 73% 

ระดับปริญญาโท 54 27% 

4.ตําแหนง พนักงานพัฒนาธุรกิจ 159 76% 

พนักงานธุรกิจสินเช่ือ 13 6% 

พนักงานอ่ืนๆ 28 13% 

5.จํานวนลกูคา S3 1-3 ราย/ป 147 73% 

4-6 ราย/ป 32 16% 

มากวา 6 ราย/ป 21 10% 

6.วงเงินสินเชื่อ 1-10 ลานบาท 179 89% 

10 ลานบาทข้ึนไป 21 10% 

จากตารางท่ี 5 ผูตอบแบบสวนถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 67 อายุระหวาง 24-

34 ป คิดเปนรอยละ 52 โดยมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 73 ซ่ึงทํางานอยูในตําแหนง

พนักงานพัฒนาธุรกิจ รอยละ 76 เม่ือแบงตามจํานวนลูกคา S3 ท่ีมีการใหบริการดานสินเชื่อตอป พบวา

มีการใหบริการ 1-3 ราย/ป รอยละ 60 โดยแบงเปนวงเงินสินเชื่อ 1-10 ลานบาท รอยละ 89 ตามขอมูล

ตารางท่ี 3 

สวนท่ี 2 สาเหตุหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเช่ือกลุมลูกคา S3 ฝายกิจการสาขาภาค

กลาง       

ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 

สาเหตุหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อ คะแนน ระดับของปญหา 

1. ผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคาร 3.51 มาก 

2. เง่ือนไขและนโยบายของธนาคาร 3.56 มาก 
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3. ข้ันตอนกระบวนการสินเชื่อ 3.78 มาก 

4. หลักการพิจารณาสินเชื่อ 3.33 ปานกลาง 

5. ดานการปฏิบัติงานเก่ียวกับสินเชื่อกลุมลูกคา 3.57 มาก 

จากตารางท่ี 6 ผลการศึกษาปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลและเปนอุปสรรคตอการขยายสินเชื่อกลุม

ลูกคา S3 สามารถแบงออกระดับของปญหาออกเปน 2 ระดับ คือ 1) ระดับปญหามาก ไดแก ข้ันตอน

กระบวนการสินเชื่อ , ดานการปฏิบัติงานเก่ียวกับสินเชื่อกลุมลูกคา , เง่ือนไขและนโยบายของธนาคาร 

และ ผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคาร  2) ระดับปญหาปานกลาง ไดแก หลักการพิจารณาสินเชื่อ 

 

สวนท่ี 3 ความสําคัญของปญหาหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเช่ือกลุมลูกคา S3 

ตารางท่ี 7 ผลการศึกษาของลําดับความสําคัญของปญหาหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อ 

 

จากตารางท่ี 7 ลําดับความสําคัญของปญหาหรือปจจัยท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อ เปนลําดับท่ี 1 

คือ เรื่องข้ันตอนกระบวนการสินเชื่อ ลําดับ2 ดานการปฏิบัติงานเก่ียวกับสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ลําดับท่ี 3 

คือ เรื่องของผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคาร ลําดับท่ี 4 คือ เง่ือนไขและนโยบายของธนาคาร และ

ลําดับท่ี 5 หลักการพิจารณาสินเชื่อ 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปญหาท่ีมีผลตอการขยายสินเช่ือกลุมลูกคา S3 หรือแนวทาง

ในการขยายสินเช่ือกลุมลูกคา S3   

ขอเสนอแนะ เก่ียวกับปญหาท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 หรือแนวทางในการขยาย

สินเชื่อกลุมลูกคา S3 ปญหาสําคัญท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3  

1) ทักษะ ความรู ความชํานาญและประสบการณ ของพนักงานและบุคลากรของธนาคาร 

เนื่องจากกลุมลูกคา S3 ถือเปนกลุมลูกคาเปาหมายใหมของธนาคาร เม่ือพนักงานขาดทักษะความรูใน

เรื่องธุรกิจของกลุมลูกคา S3 สงผลใหพนักงานขาดความม่ันใจในการเขาพบและไมแสวงหาสินเชื่อกลุม

ลําดับ เรื่อง 

1 ข้ันตอนกระบวนการสินเชื่อ 

2 ดานการปฏิบัติงานเก่ียวกับสินเชื่อกลุมลูกคา 

3 ผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคาร 

4 เง่ือนไขและนโยบายของธนาคาร 

5 หลักการพิจารณาสินเชื่อ 
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ลูกคาดังกลาว ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาองคความรูดานธุรกิจและสินเชื่อ เพ่ือสรางความพรอมใหกับ

พนักงานของธนาคารมีทักษะความรู สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได  

2) กระบวนการสินเชื่อของธนาคารมีข้ันตอนท่ียุงยาก ซับซอน เนื่องจากมีข้ันตอนในการแบง

อํานาจในพิจารณามากเกินไป  สงผลใหระบบการทํางานมีความลาชาในการทํางาน  ไมสามารถใหบริการ

ลูกคาไดรวดเร็วเม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชย ซ่ึงสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคาผูขอ

สินเชื่อ ดังนั้น จึงควรมีการรวมหนวยงาน โดยไมจําเปนตองแยกวงเงินหรือโครงการในการพิจารณา เชน 

ฝายกลั่นกรองสินเชื่อและ การอนุมัติสินเชื่อ  เพ่ือใหการดําเนินงานในข้ันตอนกระบวนการสินเชื่อ มี

ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน   

3) การทํางานของศูนยธุรกิจและสาขา ขาดความเชื่อมโยงกัน สงผลใหการสงมอบงานระหวาง

กันมีปญหาติดขัดในการทํางาน ดังนั้นจึงควรมีตัวเชื่อมในการทํางานคือ พนักงานบริหารสินเชื่อ เขา

มารวมในการประสานงานและมีการติดตามงานดานสินเชื่อกันระหวางศูนยธุรกิจและสาขา  

4) ธนาคารมีนโยบาย โครงการและวิธีปฏิบัติงานธนาคารจํานวนหลายรายการ อีกท้ังมีการ

เปลี่ยนนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานบอยครั้ง สงผลใหพนักงานเกิดความสับสนในการทํางานและ

ปฏิบัติงานไมเปนไปตามวิธีการปฏิบัติ ดังนั้นธนาคารจึงควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลของโครงการและ

วิธีปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถเรียกดูขอมูลไดและมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลตามบันทึกของธนาคารอยูเสมอ  

5) ทัศนคติของพนักงานในการทํางาน ปจจุบันพนักงานไมเปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

หรือไมเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานดานสินเชื่อ ดังนั้น จึงควรใหพนักงานของธนาคารมีการ

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม และผลกระทบท่ีสงผลธนาคาร เพ่ือใหพนักงาน

เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทํางานท่ีดี 

แนวทางในการแกไข 

จากการศึกษาพบวาปญหาหรือสาเหตุท่ีควรไดรับการแกไข 3 ลําดับแรก คือ 1) ข้ันตอน

กระบวนการสินเชื่อ  2) การปฏิบัติงานดานสินเชื่อท่ีเก่ียวของกับกลุมลูกคาS3 3) ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ

ของธนาคาร ท้ังนี้ผูศึกษาจึงทําการเสนอแนะแนวทางการแกไขซ่ึงไดจากการสัมภาษณและเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถาม จํานวน 3 แนวทาง ดังนี้  

แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงโครงสรางข้ันตอนการพิจารณาสินเชื่อและกระบวนการทางดานสินเชื่อ 

โดยการกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบการอํานวยการสินเชื่อกับลูกคาท่ีชัดเจน ลดกระบวนการและ

ข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอนกัน และเปนการรวบกระบวนการทํางานท่ีเหมือนกันเขามาอยูในหนวยงาน
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เดียวกัน ทําใหมีข้ันตอนและระบบมาตรฐานในรูปแบบเดียวกัน สงผลใหข้ันตอนกระบนการพิจารณา

สินเชื่อมีความรวดเร็วและเปนมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

แนวทางท่ี 2  สงเสริมองคความรูท่ีสําคัญและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยเนนตัวบุ

ลากรเปนตัวขับเคลื่อน โดยการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในตัวพนักงานผูเก่ียวของใหมีความรู ความ

เขาใจ และมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดจริง โดยเนนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง มีการศึกษา

จากกรณีศึกษาตางๆ ซ่ึงตองมีการปรับหลักสูตรการอบรมท่ีสอดคลองกับการทํางานใหสามารถนํามาปรับ

ใชไดจริง ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการดานสินเชื่อ จนถึงข้ันการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

แนวทางท่ี 3 เปลี่ยนรูปแบบในการทํางานเพ่ือใหสาขากับศูนยธุรกิจสามารถทํางานรวมกันใน

ทิศทางเดียวกัน โดยสรางจุดรวมหรือจุดเชื่อมตอในการทํางาน ใหมีการบริหารจัดการท่ีชัดเจน มีการ

ติดตามกระบวนการแตละข้ันตอน มีมุมมองในการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการเพ่ิม

พนักงานบริหารสินเชื่อประจําจังหวัด เขามาชวยในการประสานงานและติดตามกํากับงานใหเกิดรวมกัน

ระหวางสาขาและศูนยธุรกิจ     

ท้ังนี้ในการเลือกแนวทางในการแกปญหาหรือลดปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการขยายสินเชื่อ ผู

ศึกษาไดพิจารณาจาก 6 ปจจัย ดังนี้ 1.การเติบโตระยะยาวของธนาคาร  2. โครงการมีความเปนไปได 3.

สามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว 4. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน 5. การเติบโตของสินเชื่อ 6.

งบประมาณ โดยกําหนดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแตละปจจัย ซ่ึงจากการการพิจารณาเลือกแนวทางใน

การแกปญหา พบวา แนวทางเลือกท่ี 2 การสงเสริมองคความรูท่ีสําคัญและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันโดยเนนตัวบุลากรเปนตัวขับเคลื่อน ไดคะแนนสูงสุด คือ 9 คะแนน ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 การตัดสินใจแนวทางเลือกในการแกปญหา 

  
ซ่ึงแนวทางดังกลาวมีความสอดคลองกับปญหาของฝายกิจการสาขาภาคกลางในปจจุบัน และ

เปนแนวทางท่ีฝายกิจารสาขาภาคสามารถนํามาปรับปรุงแกไขไดจริง เนื่องจากพนักงานสวนใหญยังคง

ขาดความเชื่อม่ันและความเขาใจในการปฏิบัติงานดานสินเชื่อกลุมลูกคา S3 เพราะ กลุมลูกคา S3 ถือ

เปนกลุมลูกคารายใหญและเปนกลุมลูกคารายใหมท่ีธนาคารใหความสนใจ สวนใหญจะมีการดําเนินธุรกิจ

ในรูปของบริษัท หางหุนสวน ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของธนาคารและฝายสินเชื่อ

ผูประกอบการและสถาบันจะมีการมุงเนนการขยายสินเชื่อกลุมลูกคาเปาหมาย S3  (กลุมเกษตรกร 

สถาบันการเกษตร และนิติบุคคล) เพ่ือยกระดับใหเปนหัวขบวน ดังนั้นฝายกิจการสาขาภาคกลาง จะ

สามารถขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ไดโดยการจัดเตรียมความพรอมในองคความรูของบุคลากร ดวยการ

สงเสริมองคความรูใหมในการทํางาน ผานการอบรมและการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในตัวพนักงาน

ผูเก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ มีความพรอมในการปฏิบัติงานไดจริง โดยเนนการเรียนรูแบบลงมือ

ปฏิบัติจริง และจากการศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ ซ่ึงตองมีหลักสูตรการอบรมท่ีสอดคลองกับการทํางาน 

ใหสามารถนํามาปรับใชไดจริง ต้ังแตเริ่มตนในกระบวนการดานสินเชื่อ จนถึงข้ันการพิจารณาอนุมัติ

สินเชื่อ โดยแบงเนื้อท่ีควรมีการพัฒนาดังนี้  

(1) พ้ืนฐานทางบัญชีและงบการเงิน  

(2) การวิเคราะหงบการเงิน  

(3) หลักการวิเคราะหสินเชื่อ  

(4) ผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคาร กระบวนการสินเชื่อและวิธีปฏิบัติของธนาคาร  

(5) การเลือกใชเครื่องมือหรือโปรแกรมในการพิจารณา  

Rating คะแนน Rating คะแนน Rating คะแนน

การเติบโตระยะยาวของธนาคาร 0.2 9 1.8 10 2 10 2

โครงการมีความเปนไปได 0.2 5 1 9 1.8 9 1.8

สามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว 0.2 8 1.6 8 1.6 8 1.6

ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน 0.1 5 0.5 9 0.9 10 1

การเติบโตของสินเชื่อ 0.2 8 1.6 10 2 8 1.6

งบประมาณ 0.1 6 0.6 7 0.7 8 0.8

1.00 7.1 9 8.8

แนวทางเลิอกที่ 1 แนวทางเลิอกที่ 2 แนวทางเลิอกที่ 3
ปจจัยที่ใชในการพิจารณา ถวงน้ําหนัก
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(6) การเจรจา บุคลิกภาพ การพบลูกคา   

โดยองคความรูท่ีสําคัญดังกลาว จะชวยใหบุคลากรของธนาคารฯ มีความพรอมและมีศักยภาพ

ในการทํางาน และจะสงผลใหธนาคารฯมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมสูงข้ึน จากการมีบุคลากรท่ีมี

ความพรอมและมีองคความรูท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลตอของการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 

ในระยะยาวของธนาคารฯ และสงผลตอการเติบโตดานสินเชื่อของธนาคารในภายภาคหนาสืบไป 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษา ปจจัยหรือสาเหตุท่ีสงผลตอการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงเปนระดับปญหามาก ไดแก  ข้ันตอนกระบวนการสินเชื่อ , ดานการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับสินเชื่อกลุมลูกคา S3 , เง่ือนไขและนโยบายของธนาคาร และ ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ

ของธนาคาร โดยมีปจจัยหรือสาเหตุท่ีควรไดรับการแกไขตามความสําคัญ เปนลําดับท่ี 1 คือ เรื่อง

ข้ันตอนกระบวนการสินเชื่อ ลําดับ2 ดานการปฏิบัติงานเก่ียวกับสินเชื่อกลุมลูกคา S3 ลําดับท่ี 3 คือ 

เรื่องของผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคาร จากปจจัยหรือสาเหตุท้ังสามดาน ผูศึกษาไดพิจารณาเลือก

แนวทางในการแกปญหาหรือลดปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการขยายสินเชื่อ โดยการพิจารณาจากปจจัย 

ดังนี้   1.การเติบโตระยะยาวของธนาคาร  2. โครงการมีความเปนไปได 3.สามารถแกไขปญหาไดใน

ระยะยาว 4. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน 5. การเติบโตของสินเชื่อ 6.งบประมาณ โดยกําหนดคา

เฉลี่ยถวงน้ําหนักในแตละปจจัย สงผลใหแนวทางเลือกท่ี 2  สงเสริมองคความรูท่ีสําคัญและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันโดยเนนตัวบุลากรเปนตัวขับเคลื่อน มาเปนแนวทางในการแกไขปจจัยหรือ

สาเหตุท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อ เนื่องจาก พนักงานผูใหบริการดานสินเชื่อ S3 ยังขาดประสบการณและ

องคความรูท่ีสําคัญ ในการเขาพบและเจรจากับลูกคา ดังนั้น ฝายกิจการสาขาภาคกลาง จึงควรมีการ

เตรียมความพรอมของบุคลากร ดวยการสงเสริมองคความรูใหมในการทํางาน จัดใหพนักงานไดรับการ

อบรมและเรียนรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในตัวพนักงานผูเก่ียวของใหมีความรู ความ

เขาใจ มีความสามารถและความพรอมในการปฏิบัติงานไดจริง โดยเนนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง 

และจากการศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ ซ่ึงตองจัดใหมีหลักสูตรการอบรมท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

เปนไปตามมาตรฐานการใหสินเชื่อ ตั้งแตกระบวนการเขาพบ การเจรจา การพิจาณาคัดเลือกลูกคาและ

นําเสนอผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการดานสินเชื่อ และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ  

 

ขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

- จากการศึกษาพบวา แนวทางเลือกในการแกไข เพ่ือลดปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบในการ

ขยายสินเชื่อ คือ สงเสริมองคความรูท่ีสําคัญและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยเนนตัวบุลากร

เปนตัวขับเคลื่อนนั้น ผูศึกษาแนะนําให องคกรควรเริ่มตนจากการปรับทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน 

เพ่ือใหพนักงานหรือบุคลากรไดเขาใจถึงความสําคัญในการปลอยสินเชื่อและขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3 

ของธนาคาร ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรเกิดความยอมรับตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเปดใจยอมรับใน

การศึกษาและพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 

- จากการศึกษาพบวา ในการสงเสริมองคความรูท่ีสําคัญและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

โดยเนนตัวบุลากรเปนตัวขับเคลื่อน ควรมีการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานหรือบุคลากรตอการพัฒนา

ความสามารถ อาทิเชน  ใหการยกยองชมเชย มีการวัดและประเมินผลเพ่ือปรับเพ่ิมเงินเดือนหรือรางวัล

พิเศษ ใชเปนเกณฑในการเลื่อนข้ันหรือตําแหนงงาน เปนตน เพ่ือจูงใจใหพนักงานเกิดความกระตือรือรน

ตอการเรียนรูและปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

- จากการศึกษาพบวา แนวทางการในการแกไขปญหาเพ่ือลดปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอ

การขยายสินเชื่อ มีแนวทางเลือกในการแกไข 3 แนวทาง ซ่ึงผูสนใจในการนําผลวิจัยไปใช สามารถนํา

แนวทางอ่ืนๆมาประยุกตหรือปรับเปลี่ยน เพ่ือใหไดแนวทางการแกไขปญหาตามความเหมาะสมของ

องคกร  

   

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

-  การศึกษาครั้งนี้เปนการลดปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลตอการขยายสินเชื่อ ซ่ึงเปนเรื่องของ

กระบวนการภายในองคกร  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงปจจัยหรือสาเหตุในการเลือกใชบริการดาน

สินเชื่อ ของกลุมลูกคา S3 โดยแบงเปนกลุมลูกคารายใหม และ รายเกา เพ่ือใหเขาใจกระบวนการ

ตัดสินใจใจการเลือกใชบริการดานสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และนํามา

ปรับใชเปนแนวทางในการขยายสินเชื่อกลุมลูกคา S3  

- ควรมีการศึกษาสวนผสมทางการตลาด ของกลุมลูกคาธุรกิจ นิติบุคคล ผูประกอบการ สถาบัน

การเงิน และ สถาบันการเกษตร ตอการเลือกใชบริการดานสินเชื่อ ของธนาคารตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุง

สวนผสมทางการตลาด และเปนแนวทางในการขยายสวนแบงทางการตลาด 
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การศึกษาความจงรักภักดีตอแบรนด คานิยม และสวนประสมทางการตลาด (4Ps) สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา  

ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

The Study of Brand Loyalty, Value and Marketing Mix (4Ps) Effected to 

Consumers in Bangkok Area on Buying’s Decision  

toward DoiKam Brand, the Royal Project 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นดานความจงรักภักดีตอแบรนดมากนอย

เพียงใด ศึกษาคานิยมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําหรือไม ศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําหรือไม และวิเคราะหปจจัย

ใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําหรือไม ตัวอยางท่ีใชในการศึกษามาจาก

ประชากรท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ

เปนผูท่ีเคยบริโภคผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีตัวอยางไดกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง มีคาความเชื่อถือ

ได คาอัลฟา = .958 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อางอิง ไดแกสมการถดถอยอยางงาย 

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความจงรักภักดีตอแบรนด ปจจัยคานิยม และปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด (4Ps) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา ของผูบริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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คําสําคัญ:  ความจงรักภักดีตอแบรนด, คานิยม, สวนประสมทางการตลาด (4Ps), การตัดสินใจซ้ือ, 

ผลิตภัณฑโครงการหลวง  

 

Abstract 

    The objective of this research is to find out how much consumer have brand 

loyalty toward brand, to study which value can effected on buying decision, to study the 

marketing mix (4Ps) can effected on buying decision or not, and to study which factors 

can effected on buying decision toward Doikam brand, the royal project.  The sample 

size of this study has 400 people.  They are male and female with age 18 above, living 

in Bangkok area be Doikam’s consumers.  The research methodology is purposive 

sampling.  The method of the study is the sample do the questionnaire by themselves 

and reliability (the alpha value = .958).  The content validity was collected the accuracy 

by the experts.  The statistics that use to analyze the information is descriptive statistics, 

percentage, mean, standard deviation. The reference statistics is simple regression 

analysis. 

From the results found out that brand loyalty, value, and marketing mix (4Ps) 

have effected on consumers in Bangkok area on buying decision toward Doikam brand, 

the royal project at the statistic significance level of 0.05. 

 

Keywords: Brand loyalty, Value, Marketing mix (4Ps), Buying Decision, Doikam brand the 

royal project 

 

บทนํา 

 ปจจุบันท่ัวโลกกําลังตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพ ทําใหธุรกิจดานสุขภาพตางๆ มีแนวโนมขยายตัว

อยางตอเนื่อง สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนตางๆ ท่ีสงผลใหธุรกิจดานสุขภาพไดรับความสนใจ ไมวาจะ

เปนสภาพเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัว การหันมาใสใจสุขภาพ นโยบายของรัฐในการสงเสริมธุรกิจดานสุขภาพ

ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐาน สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ (กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
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การคา กระทรวงพาณิชย, 2562) ผลสํารวจจาก มินเทล, 2562 บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก ประเทศ

สิงคโปร ระบุวา ผูบริโภคท่ัวโลก รอยละ 79 ตองการมีโภชนาการท่ีดีข้ึน ในขณะท่ี รอยละ 76 ระบุวา 

อยากมีชีวิตสมดุล และ รอยละ 73 จะหันมาออกกําลังกายใหมากข้ึน (BLT Bangkok, 2562) 

ผลสํารวจพบวา คนเมืองยุคใหมจะคอยๆ ปรับความชอบของตัวเองไปบริโภคพืชผักมากข้ึน และ

ลดการบริโภคเนื้อสัตวลง โดย รอยละ 76 จะเลือกรับประทานโปรตีนจากพืช เชน ผักใบเขียวและถ่ัว 

ในขณะท่ี รอยละ 55 เห็นดวยวา โปรตีนจากพืชนั้นมีคุณคากวาโปรตีนจากสัตว ซ่ึงสอดคลองกับขอมูล

จากบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 ผูประกอบกิจการประเภทการจัดการแสดงทาง

ธุรกิจและการแสดงสินคา ซ่ึงไดเปดเผยเทรนดอาหาร 2018 พบวา ผูบริโภคยุคใหมตองการสินคาท่ีสด

ใหม มาจากธรรมชาติท่ีไมปรุงแตง โดย รอยละ 89 ตองการซ้ืออาหารและเครื่องดื่มท่ีดีตอสุขภาพ, รอย

ละ 84 ชื่นชอบอาหารท่ีหาซ้ือไดในทองถ่ิน, รอยละ 84 ตองการอาหารท่ีไมมีสารเคมี และ รอยละ 82 

ชื่นชอบฉลาก “Clean Label” เพราะปจจุบันผูบริโภคไมกลัวท่ีจะตองจายเงินใหกับผลิตภัณฑคุณภาพ

ดีๆ อีกตอไป โดยเฉพาะในกลุมผูท่ีมีรายไดระดับกลางจะพิจารณาซ้ือสินคาจากคุณภาพมากกวาราคา 

และจะตัดสินใจซ้ืออาหารท่ีมีกระบวนการผลิตอยางยั่งยืน ทําใหในอนาคตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม

ท่ีจะออกมาใหมนั้น จะมุงไปยังการนําสวนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติมาใช (BLT Bangkok, 2562) ซ่ึง

ในปจจุบันกลุมตลาดในประเทศไทยท่ีเปนแบรนดคูคนไทยมาอยางยาวนานอยาง “ดอยคํา” ผลิตภัณฑ

ดอยคํา ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในปจจุบัน จากกลุมผูรักและใสใจสุขภาพ ท้ังชาวไทย และ

ชาวตางชาติ กระแสการดูแลตัวเอง และรูปแบบการใชชีวิตท่ีทันสมัย ทําใหฐานผูบริโภคจากเดิมเนนกลุม

ครอบครัว ขยายสูกลุมคนรุนใหมและวัยทํางาน ท่ีมีเอกลักษณ ความเปนตัวตนชัดเจน เปนผูรักสุขภาพ 

และสรรหาสิ่งดีๆ ใหกับตัวเองเสมอ ดอยคําจึงปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณใหม ใหสื่อถึงความเปนแบรนดท่ี

เขาถึงงาย ชัดเจน และทันสมัย ซ่ึงตราสินคาสื่อถึงอุดมคติแหงความสมบูรณของชีวิตและหัวใจ ของความ

เปนผลผลิตแบบดอยคํา  

ปจจุบัน “ดอยคํา” ขยายโปรดักตไลนมากมายท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร เชน 

กลุมเครื่องดื่ม, ผลไมอบแหง, น้ําผึ้ง, ผลิตภัณฑทาขนมปง, นมถ่ัวเหลืองและสมุนไพรผง, ผลไมใน

น้ําเชื่อม, น้ําผลไมเขมขน ซ่ึงยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจของ “ดอยคํา” ใหความสําคัญกับการพัฒนา

สินคาใหมไมต่ํากวา 4 – 5 ผลิตภัณฑตอป โดยสินคาใหม ตองมีความแตกตางจากท่ีมีขายอยูแลวในตลาด 

เพ่ือสรางทางเลือกใหกับผูบริโภค มากกวาจะท่ีไปแขงแยงชิงสวนแบงการตลาดจาก 

แบรนดอ่ืน ดอยคํายังไดแตกไลนกลุมน้ํามะเขือเทศ เปดตัว “ดอยคํา เวอรจินแมรี” มีสวนผสมของขิง 

พริกไทย พริกปน ไดไอเดียมาจากม็อกเทล สูตร Virgin Mary เปนการตอยอดจากน้ํามะเขือเทศท่ัวไป ให
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มีความแปลกใหม และแตกตาง ไมเพียงแตพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายเทานั้น อีกสิ่งหนึ่งท่ีทํา

ควบคูไปดวยกัน คือ การขยายชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ เพ่ือใหเขาถึงผูบริโภคไดครอบคลุมมาก

ข้ึน โดยทุกวันนี้สินคาของ “ดอยคํา” กระจายเขาชองทางจําหนาย Modern Trade ท่ัวประเทศแลว แต

เพ่ือทําใหสินคาดอยคํากระจายไปยังตลาดตางจังหวัด และลงลึกระดับอําเภอ จึงไดเปด “รานครอบครัว

ดอยคํา” ในรูปแบบแฟรนไชส ท่ีเนนขยายสาขาในตางจังหวัด เพ่ือใหผูสนใจลงทุนรวมเปนตัวแทน

จําหนายสินคาของดอยคํา และกระจายสินคาเขาสูชองทางรานคาปลีกรายยอยในระดับอําเภอ เพ่ือ

เขาถึงผูบริโภคท่ัวประเทศ และขยายฐานผูบริโภคไปยังกลุมใหม ไดรูจัก 

แบรนด และทดลองบริโภคสินคาของดอยคํา (Brand Buffet, 2560) 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ คือ 

 1. สํารวจความคิดเห็นดานความจงรักภักดีตอแบรนดมากนอยเพียงใด 

 2. ศึกษาคานิยมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําหรือไม  

3. ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา

หรือไม 

4. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.   ทฤษฎี The Brand Loyalty Pyramid (Aaker, 1991) ความภักดีตอตราสินคา เปนสิ่งท่ี

แสดงถึงความยึดม่ันท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคาความภักดีตอตราสินคาเปนองคประกอบของคุณคาของตรา

สินคา (Brand Equity)โดยจะแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับแรก (Non-loyal Buyer) คือ ผูซ้ือไมมี

ความภักดีตอตราสินคาเปนความภักดีตอตราสินคาระดับต่ําท่ีสุด  ระดับท่ีสอง (Habitual Buyer) คือ ผู

ซ้ือจากความเคยชินเปนกลุมลูกคาท่ีพอใจในระดับต่ําหรือเริ่มพึงพอใจกับตราสินคาท่ีใชอยู ระดับท่ีสาม 

(Switching Cost Loyal) คือ ผูซ้ือท่ีคิดถึงตนทุนในการเปลี่ยนตราสินคา ระดับท่ีสี่ (Friend of the 

Brand) คือ เปนมิตรกับตราสินคาเปนระดับท่ีผูบริ โภครูสึกวาตราสินคาคือเ พ่ือน ระดับท่ีหา 

(Committed Buyer) คือ ผูซ้ือมีความผูกพัน เปนระดับสูงสุดของความภักดีตอตราสินคา 
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2. ทฤษฏีคานิยม (Phenix, 1992) “คานิยมคือความชอบ ความสามารถจําแนกใหความเห็น

ความแตกตางของความชอบกับกับความไมชอบไดโดยการประเมินผล” 

โดยใชหลักความสนใจและความปรารถนาของบุคคลแบงคานิยมออกเปน 6 ประเภท คือ 

2.1 คานิยมทางสังคม (Social Values) เปนคานิยมท่ีชวยใหเกิดความรักความเขาใจและ ความ

ตองการของอารมณของบุคคล  

2.2 คานิยมทางวัตถุ (Material Values) เปนคานิยมท่ีชวยใหชีวิตรางกายของคนเรา สามารถ

ดํารงอยูไดตอไป ไดแก ปจจัยสี่ คืออาหาร ท่ีอยูอาศัย เสื้อผา และยารักษาโรค  

2.3 คานิยมทางความจริง (Truth Values) เปนคานิยมเก่ียวกับความจริงซ่ึงเปนคานิยมท่ี สําคัญ

ยิ่งสําหรับผูท่ีตองการความรู และนักวิทยาศาสตรท่ีตองการคนหากฎของธรรมชาติ  

2.4 คานิยมทางจริยธรรม (Moral Values) เปนคานิยมท่ีทําใหเกิดความรับผิดชอบชั่วดี  

2.5 คานิยมทางสุนทรียะ (Aesthetic Values) เปนความซาบซ้ึงใจในความดีและความงาม ของ

สิ่งตางๆ 

2.6 คานิยมทางศาสนา (Religious Values) เปนคานิยมท่ีเก่ียวกับความปรารถนาท่ีจะทําให

มนุษยอยูดวยกันอยางมีความสุข 

3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Kotler, 1984) ไดมีการแบงระดับของแนวความคิดและ

ทฤษฎี เ ก่ียวกับตลาดออกเปน (Kotler, 1984) ระดับแรก การตลาดแบบดั้ ง เดิม (Traditional 

Marketing) โดยการตลาดแบบนี้มีจุดมุงหมายหลักคือ การสรางความตระหนักในตราสินคา (Brands) 

แบบท่ีเคยมุงเนนกันมา โดยการตลาดท่ีอยูในระดับข้ันนี้จะมุงใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด คือ 

ผลิตภัณฑ (Products) ราคา (Pricing) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

4. ทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ (St.Elmo Lewis, 1898) 

1. ความตั้งใจ (Attention) เริ่มตนท่ีผูบริโภคจะตองรูจักสินคาและบริการนั้นกอน 

ซ่ึงก็เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร 

2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรูจักสินคาแลวก็ยังไมเพียงพอผูบริโภคตองถูกเราความ

สนใจ จนสามารถแยกแยะสินคานั้นออกจากสินคาอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในตลาด 

3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุนจะกลายเปนความอยาก ความปรารถนาท่ี

จะไดครอบครองสินคานั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดข้ึนจากการเห็นประโยชนท่ีสินคานั้นเสนอให

หรือเกิดจากการเห็นหนทางแกปญหาท่ีมีอยูท่ีสินคานั้นหยิบยื่นให 
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4. การกระทํา (Action) เม่ือความปรารถนาเกิดข้ึนแลว กระบวนการซ้ือจะสมบูรณก็ตอเม่ือ

ผูบริโภคกาวเขาสูข้ันตอนสุดทายคือการซ้ือสินคา 

 

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1: ความจงรักภักดีตอแบรนด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวง

ดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2: คานิยม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของผูบริโภคใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3: สวนประสมทางการตลาด(4Ps) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการ

หลวงดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิด 

  ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรเปาหมายเปน เพศชาย และเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป และอาศัยอยูในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และเปนผูท่ีเคยบริโภคผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา จํานวน 400 คน  

 

 

ความจงรักภักดีตอแบรนด 

คานิยม 

สวนประสมการตลาด (4P) 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

โครงการหลวงดอยคํา 
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วิธีการดําเนินวิจัย 

จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายโดยกําหนดหัวขอ ความจงรักภักดี คานิยม และสวน

ประสมทางการตลาด (4Ps) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา ของผูบริโภคใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

การออกแบบเครื่องมือวิจัย 

โดยลักษณะแบบสอบถามสามารถแบงไดเปน 6 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามเปน

คําถามปลายปด  

 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยความจงรักภักดีตอแบรนด ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

โครงการหลวงดอยคํา ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมาก

ท่ีสุด 

 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยคานิยม ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอย

คํา ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอย

ท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําลักษณะ

เปนคําถามปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 

การวัดระดับของ 5 ปจจัยนี้ มีเกณฑการวัดระดับความคิดเห็น โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวัด

ระดับออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง  สําคัญมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  สําคัญมาก 



 

1366 

 

  3 หมายถึง  สําคัญปานกลาง 

  2 หมายถึง  สําคัญนอย 

  1 หมายถึง  สําคัญนอยท่ีสุด 

 

สําหรับการวัดระดับความคิดเห็นเปนชวงคะแนนมีระดับการวัดตามหลักของการแบง อันตรภาค

ชั้น (วิเชียร พงศวิลาส, 2552) ดังนี้  

 

ความกวางของแตละอันตรภาคชั้น  = 
คาคะแนนสูงสุด−คาคะแนนต่ําสุด

จํานวนช้ันท่ีแบง
 

= 
5−1
5

 

= 0.8 

 

ดังนั้น ชวงระยะจะเทากับ 0.8 จึงสามารถนําไปใชกําหนดเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยไดดังนี้ 

 ระดับคาเฉล่ีย   ความหมาย 

 4.21-5.00   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

3.41-4.20   ระดับความคิดเห็นมาก  

2.61-3.40   ระดับความคิดเห็นปานกลาง  

  1.81-2.60   ระดับความคิดเห็นนอย  

1.00-1.80   ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 

สวนท่ี 6 ขอเสนอเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยความจงรักภักดีตอแบรนด ปจจัยคานิยม และ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา ของ

ผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

 สมมติฐานท่ี 1: ความจงรักภักดีตอแบรนด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวง

ดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 2: คานิยม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของผูบริโภคใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3: สวนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการ

หลวงดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 1: ความถ่ีและรอยละสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 258 64.50 

อายุ 26-30 ป 146 36.50 

สถานภาพ โสด 207 51.75 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 245 61.25 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 156 39.00 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 183 45.75 

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑโครงการ

หลวงดอยคําตอเดือน 
3-4 ครั้ง 161 40.25 

เคยซ้ือผลิตภัณฑดอยคําผลิตภัณฑ

ใดบาง 
เครื่องดื่ม 377 56.02 

ซ้ือผลิตภัณฑดอยคําจากสถานท่ีใด 
รานสะดวกซ้ือ เชน 

7-Eleven 
394 55.26 

 จากตารางท่ี 1 จากการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 26-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ย 10,000 – 20,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือ 3 – 4 ครั้งตอเดือน ซ่ึงสวน

ใหญซ้ือเครื่องดื่ม รองลงมาคือ น้ําผึ้ง สถานท่ีท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑดอยคํา สวนใหญคือรานสะดวกซ้ือ เชน 

7-Eleven รองลงมาคือ หางสรรพสินคา รองลงมาคือรานคาของดอยคํา รองลงมาคืออ่ืน ๆ รองลงมาคือ

ทางเว็บไซต เชน www.doikham.co.th และลําดับสุดทายคืองานแสดงสินคา เชน งานแสดงสินคา 

OTOP  
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ตารางท่ี 2: ความจงรักภักดีตอแบรนด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของ

ผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. 

ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coefficie

nts 
t Sig. 

B 
Std.Err

or 
Beta 

คาคงท่ี (Constant) 
1.375 0.138  9.947 0.000 

ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) 0.617 0.035 0.668 17.892 0.000 

R=. 668a  R2=.446 F test=320.126 Sig.= . 000* 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความจงรักภักดีตอแบรนด 

และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา มี

ความแมนยําในการพยากรณ รอยละ 44.6 (R2=.446) ท้ังนี้ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 จากคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร ทําใหทราบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวก 

 

ตารางท่ี 3: คานิยม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของผูบริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

คานิยม 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 

คาคงท่ี (Constant) 1.834 0.119  15.356 0.000 

คานิยม 0.518 0.031 0.646 16.888 0.000 

R=. 646a  R2=.417 F test=285.221 Sig.= . 000* 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคานิยม และการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีความแมนยําในการ

พยากรณ รอยละ 41.7 (R2=.417) ท้ังนี้ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากคา

สัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร ทําใหทราบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวก 

 

ตารางท่ี 4: สวนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของ

ผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 

คาคงท่ี (Constant) 1.242 0.077  16.203 0.000 

สวนประสมทางการตลาด (4Ps) 0.695 0.020 0.863 34.146 0.000 

R=. 863a  R2=.746 F test=1165.943 Sig.= . 000* 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด 

(4Ps) และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา 

มีความแมนยําในการพยากรณ รอยละ 74.6 (R2=.746) ท้ังนี้ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 จากคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร ทําใหทราบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวก 

 

สรุปไดวา ผลการศึกษาท่ีสอดคลองกับสมมติฐาน คือ ความจงรักภักดีตอแบรนด คานิยม และ

สวนประสมทางการตลาด (4Ps) ท้ัง 3ตัวแปร มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา

ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเรื่อง ความจงรักภักดีตอแบรนด  

คานิยม และสวนประสมทางการตลาด (4Ps) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา

ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครสามารถอภิปรายผลโดยอางอิง จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของไดดังนี้  

 

 สมมติฐานท่ี 1: ความจงรักภักดีตอแบรนด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวง

ดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ (Aaker, 1991) ซ่ึงกลาวไววา ความภักดีตอตราสินคา เปนสิ่งท่ีแสดงถึงความยึดม่ันท่ี

ผูบริโภคมีตอตราสินคา เพราะหากผูบริโภคไมเห็นความแตกตางของสินคา ก็จะเปนเหตุผลใหผูบริโภค

ตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินคาอ่ืน แตถาผูบริโภคมีความภักดีตอตราสินคาในระดับสูงผูบริโภคมีการซ้ือสินคา

อยางตอเนื่องจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของตราสินคานั้นๆ โดยความภักดีตอตราสินคา

จะแบงออกเปน 5 ระดับ ระดับแรก คือ Non-loyal Buyer ระดับท่ีสอง Habitual Buyer ระดับท่ีสาม 

Switching Buyer ระดับท่ีสี่ Friend of the Brand และระดับท่ีหา Committed Buyer ซ่ึงผลการวิจัย

นี้พบวา ความจงรักภักดีตอแบรนด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา เนื่องจาก

เปนปจจัยท่ีแสดงใหเห็นถึงการยึดม่ัน การไวใจ ปลอดภัย ตอผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา และยังมี

การกลับมาซ้ือซํ้าเพ่ือเปนการยืนยันถึงคุณภาพสินคาและการบริการ นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน

ยังสอดคลองกับ เรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีของลูกคาท่ีมีตอตราสินคารานคาเฟขนมหวานใน

หางสรรพสินคา” ณัฐพร ดิสนีเวทย (2559) ซ่ึงผลท่ีไดพบวา คุณภาพการบริการและสวนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา  และภาพลักษณมีความสัมพันธเชิงบวกกับความภักดีของ

ลูกคาท่ีมีตอตราสินคารานคาเฟขนมหวานในหางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

มีความสัมพันธกันทิศทางบวกในระดับสูง ซ่ึงผลการวิจัยพบวา เม่ือตราสินคามีภาพลักษณท่ีดีและมีการ

สรางภาพลักษณอยางตอเนื่อง ยอมทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในคุณภาพของตราสินคาท่ีเลือกไป

จนถึงกอใหเกิดความภักดีตอตราสินคานั้น ๆ 

 

สมมติฐานท่ี 2: คานิยม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคําของผูบริโภคใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Phenix 

(1992) ไดกลาวไวคือ คานิยมคือความชอบ ความสามารถจําแนกใหความเห็นความแตกตางของ

ความชอบและความไมชอบ โดยใชหลักความสนใจและความปรามรถนาของบุคคลออกเปน 6 ประเภท 
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1. คานิยมทางสังคม เปนคานิยมท่ีทําใหเกิดความรับและความเขาใจ 2.คานิยมทางวัตถุ เปนคานิยมให

ชีวิตรางกายของเรา 3. คานิยมทางความจริง เปนคานิยมเก่ียวกับความจริงท่ีสําคัญสําหรับผูท่ีตองการ

ความรูหรือคนหา 4.คานิยมทางจริยธรรม เปนการทําใหเกิดผิดชอบชั่วดี 5. คานิยมทางสุนทรียะ เปน

ความซาบซ้ึง และความงามของสิ่งตาง และ 6. คานิยมทางศาสนา เปนคานิยมเก่ียวกับความปรารถนาท่ี

จะทําใหมนุษยอยูดวยกันอยางมีความสุข ซ่ึงผลการวิจัยพบวา คานิยม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

โครงการหลวงดอยคํา เนื่องจากปจจุบันสวนใหญเกิดจากคานิยมสวนใหญในสังคม ซ่ึงการทานอาหารท่ี

ประโยชนเปนอีกหนึ่งประการท่ีเปนคานิยมท่ีคนสนใจ เม่ือมีผูบริโภคในสังคมมีคานิยมท่ีดีก็จะมีการ

กลับมาซ้ือซํ้า หรือมีการบอกตอ และผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันยุค

ทันสมัย ทันกระแสสังคมในปจจุบัน นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยังสอดคลองกับ เรื่อง 

“พฤติกรรมการซ้ือ คานิยม และความภักดีในตราสินคาท่ีสงผลตอแรงจูงใจและการตัดสินใจซ้ือรองเทา

ผาใบแบรนดเนมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ของ ธนากรณ ฮูผลเอิบ (2562) ซ่ึงผลท่ีไดพบวา

พฤติกรรมการซ้ือ คานิยม และความภักดีในตราสินคาสงผลตอแรงจูงใจ และการตัดสินใจซ้ือรองเทา

ผาใบแบรนดเนมของผูบริโภค และยังสรุปไดวาแรงจูงใจในการใชรองเทาผาใบแบรนดเนมสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือรองเทาผาใบแบรนดเนมของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัย

พบวา คานิยมเปนสิ่งท่ีบุคคลยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจในการซ้ือสินคา และกําหนดการลักษณะการ

ซ้ือสินคาของตนเอง ท่ีสําคัญคานิยมเปนสิ่งท่ีมีในตัวของบุคคลแตละคน และมีอิทธิพลตอสิ่งท่ีคิดและสิ่งท่ี

ทํา 

 

สมมติฐานท่ี 3: สวนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการ

หลวงดอยคําของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) (1984) ไดมีการแบงระดับของแนวความคิด

และทฤษฎีเก่ียวกับตลาดออกเปน ระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิมโดยการตลาดแบบนี้มีจุดมุงหมายหลัก

คือ การสรางความตระหนักในตราสินคา (Brands) แบบท่ีเคยมุงเนนกันมา โดยการตลาดท่ีอยูในระดับ

ข้ันนี้จะมุงใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด ซ่ึงประกอบดวย 1. ผลิตภัณฑ (Products) 2. ราคา 

(Pricing) 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงผลการวิจับ

พบวา สวนประสมทางการตลาด(4Ps) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา เนื่องจาก 

ผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํามีการโฆษณาผานสื่อตางๆ มีการสรางกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ 

ท่ีจะสามารถดึงดูดผูบริโภคได และชองทางการจัดจําหนายยังหาซ้ือไดงาย ราคาก็สามารถเขาถึงไดทุก
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เพศทุกวัย ทุกอาชีพอีกดวย นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยังสอดคลองกับ เรื่อง“ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือบานของการเคหะแหงชาติในเขตพัทยา” (สุนิชา ทิพยไกรศร, 

2559) ผลวิจัยพบวา เหตุผลท่ีซ้ือ คือตองการมีท่ีอยูเปนของตนเอง  แตเม่ือพิจารณาดานรายได  พบวา

ปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดานการ

สงเสริมการตลาด การทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ พบวา อายุ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ ดานราคา อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ 

ดานการจัดจําหนาย สวนตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือดานการ

สงเสริมการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑ คุณภาพและ

ความหลากหลายของสินคา และความครบถวนของขอมูลของลักษณะสินคา มีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซ้ือซํ้า ดานราคา ราคามีบทบาทตอการตัดสินใจ โดยผูบริโภคจะมีราคาในใจท่ีเปนราคาเต็มใจจะ

จายสูงสุด หากราคาสินคาอยูในชวงระหวางราคาดังกลาว จะทําใหเกิดการพิจารณาและตัดสินใจซ้ือได

งายข้ึน ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคในปจจุบันเนนความสะดวกสบาย จึงตองชองทางการเลือก

ซ้ือท่ีหลากหลาย และดานการสงเสริมการตลาด เปนกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีผูบริโภคใหความสนใจ

มากท่ีสุด เม่ือผูบริโภคพิจารณารวมกับปจจัยดานสินคา กิจกรรมการสงเสริมการขายนี้จะเปนตัวกระตุน

ใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือไดงายและรวดเร็วข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใชทางธุรกิจ  

 ผูประกอบการหรือผูจัดการดานการตลาดท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา สามารถนํา

ผลการศึกษาไปใชไดดังนี้  

 1. จากผลวิจัยปจจัยดานความจงรักภักดีตอแบรนดเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือ 

และแนะนําใหผูอ่ืนเลือกบริโภคผลิตภัณฑ เพราะฉะนั้น ผูวิจัยแนะนําใหผูประกอบการหรือผูจัดการดาน

การตลาดความรักษามาตรฐานนี้ และปรับปรุงพัฒนาตามความตองการของผูบริโภคตอไป 

 2. จากผลวิจัยปจจัยดานคานิยม ผูวิจัยแนะนําใหผูประกอบการหรือผูจัดการดานการตลาด ควร

มีการพัฒนาใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน อาจจะมีตามกระแสสังคมในโลกออนไลนบาง เพ่ือสามารถ

เขาถึงไดทุกเพศทุกวัย  
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 3. จากผลวิจัยปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4Ps) สวนนี้เปนสิ่งท่ีควรใหความสําคัญมาก

ท่ีสุด เพราะ เปนตัวท่ีสามารถดึงดูดใหผูบริโภคหันมาสนใจ และเลือกซ้ือ ผูวิจัยแนะนําใหผูประกอบการ

หรือผูจัดการดานการตลาด ควรอาศัยชองทางการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ ผานทางสื่อสังคมออนไลน 

และทางผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) และการจัดทําการสงเสริมการตลาดอยูบอยๆ ตาม

เทศกาล หรือโอกาสพิเศษตางๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหแกบริษัท 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอบริษัทผลิตผลิตภัณฑโครงการหลวง

ดอยคํา และตัวแทนจําหนาย นําขอมูลไปใชตอยอดใหเกิดประโยชนแกธุรกิจสูงสุดตามท่ีคาดหวังไว 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป 

 1. จากผลวิจัย ผูวิจัยแนะนําใหทําการศึกษากับกลุมตัวอยาง กลุมอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกตางกัน 

เพราะ เนื่องจากกลุมตัวอยางในแตละพ้ืนท่ี มีคานิยม และสังคมแตกตางกันไป เพ่ือท่ีจะไดผลการวิจัยใน

หลายๆ กลุม ควรเลือกศึกษาในเขตพ้ืนท่ีแตกตางกันไป 

2. จากผลวิจัย ผูวิจัยแนะนําใหศึกษากับตัวแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวของกับตัวแปรท่ี

ทําการศึกษาอยูนี้ เพราะ ปจจัยท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือนั้นมีแตกตางกัน เพราะความตองการของผูบริโภค

ก็มีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  

 3. จากผลวิจัย ผูวิจัยแนะนําใหใชสถิติตัวอ่ืนมาวิเคราะหในแงมุมอ่ืน ๆ ควรมีการศึกษาวิจัยใน

เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูบริโภคในมุมมองของลูกคาเพ่ิมเติม เพ่ือใหการศึกษามีความครอบคลุม

และสมบูรณมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการคนพบปจจัยใหมๆ ท่ีอาจสงผลตอความภักดีของลูกคาท่ีมี

ตอตราสินคาตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) คานิยม และสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโครงการหลวงดอยคํา ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สําเร็จ

ลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาสละ

เวลาใหคําปรึกษาและขอแนะนําขอปฏิบัติตางๆ สําหรับแนวทางในการดําเนินการวิจัย ซ่ึงเปนประโยชน

อยางยิ่งตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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 ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ผูมีพระคุณ และครอบครัว ท่ีใหกําลังใจและสนับสนุนมาโดย

ตลอด และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีคอยใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือมาโดยตลอดจนทําใหผูวิจัยไดมี

โอกาสสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในครั้งนี้  

 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ีเสียสละอันมีคาและใหความรวมมือในการตอ

แบบสอบถามเปนอยางดี ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในงานวิจัยครั้งนี้ 

 หากงานวิจัยเลมนี้ มีสิ่งผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัยเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา

งานวิจัยเลมนี้จะสามารถสรางคุณคาและคุณประโยชนไมมากก็นอย จากการทําวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบ

แดบุพการี คณาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ไว ณ ท่ีนี้ 
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แนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือของสหกรณออมทรัพย 

กรณีศึกษา สํานักงาน ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา 

The process to increase loan volume for Saving and Credit Cooperatives 

customers of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุท่ีทําใหลูกคาสหกรณออมทรัพย

ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานครราชสีมา ใชบริการสินเชื่อกับ

ธนาคารในปริมาณท่ีลดลงและเพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไขปญหา นําไปสูการใหขอเสนอแนะแก

ธนาคารในการแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชบริการสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย กลุมตัวอยางเปน

เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย ผูท่ีสามารถตัดสินใจแทนสหกรณออมทรัพยเก่ียวกับการเลือกใชบริการ

สินเชื่อ จํานวน 11 คน ซ่ึงมีประสบการณในการบริหารงานสหกรณมากกวา 10 ป เครื่องมือท่ีใช คือ การ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) แลวทําการวิเคราะหขอมูลแบบสรุปประเด็น (Thematic 

analysis) ผลการศึกษาพบวา สหกรณออมทรัพยมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกูของแต

ละสถาบันการเงินและจะเลือกใชบริการดานสินเชื่อกับสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ําท่ีสุด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อมากท่ีสุด คือ 

ปจจยัดานราคา รองลงมาเปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สาเหตุท่ีทําใหลูกคาสหกรณออมทรัพยไม

เลือกใชบริการดานสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู ท่ีไมจูงใจใหเลือกใช

บริการ  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: bujia0820@hotmail.com 
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คําสําคัญ:  สหกรณออมทรัพย  

 

 

Abstract 

 The objectives of this independent study were to study problems causing the 

reduction of loan volume for Saving and Credit Cooperatives customers of Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Nakhon Ratchasima branch and to find 

out the process to solve the problems and to suggest the bank to increase loan volume 

for Saving and Credit Cooperatives customer. Samples of 11 people were selected from 

Saving and Credit Cooperatives personnel who were the decision makers and had more 

than 10 years working experiences in Saving and Credit Cooperatives management. The 

instrument used was in-depth interview to do the thematic analysis. The results of these 

analyses showed that the Saving and Credit Cooperatives compared interest rate 

between each financial institutions and decide to take loan from the bank giving the 

lowest interest rate. The most affecting marketing mix factor to make a decision on loan 

was the price factor and the second was promotion factor. High interest was the cause 

of the Saving and Credit Cooperatives to not take loan from BAAC Nakhon Ratchasima 

branch. 

 

Keywords:  Saving and Credit Cooperatives  

 

บทนํา 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จัดตั้งข้ึน

เพ่ือใหความชวยเหลือดานการเงินแกลูกคาท่ีเปนเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร อีกท้ัง

ยังขยายการใหสินเชื่อไปยังลูกคาบุคคล กลุมบุคคล ผูประกอบการ กองทุนหมูบานหรือชุมชน องคกร
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และสหกรณทุกประเภท ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ เพ่ือใชในการประกอบอาชีพการเกษตร

หรืออาชีพท่ีเก่ียวของกับการเกษตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน 

 ปบัญชี 2561 เปนตนมา ธนาคารมุงเนนการดูแลลูกคาเชิงรุกและสนับสนุนการดําเนินงาน

สินเชื่อ โดยแบงกลุมลูกคาเปาหมายของธนาคารออกเปน  3 กลุม ตามประเภทลูกคา เพ่ือขับเคลื่อน

ธุรกิจไปสูการตลาดท่ียั่งยืน (Sustainable marketing) ไดแก ลูกคากลุมท่ี 1 กลุมลูกคารายคนผู

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (Small : S1) ประกอบดวย ลูกคาเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ

แหงรัฐ และ ลูกคาบุคคลธรรมดา ผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ลูกคากลุมท่ี 2 กลุมลูกคาบุคคล

และเกษตรกรท้ังหมดท่ีไมไดลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (Smart : S2) ประกอบดวย นักเรียน/

นักศึกษา บุคคลท่ัวไปวัยทํางาน บุคคลท่ัวไปสูงวัย เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรุนใหม และ

ผูประกอบการรายคน ลูกคากลุมท่ี 3 กลุมลูกคาสถาบันเกษตรกรและนิติบุคคล (SMAEs : S3) 

ประกอบดวย กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน วิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกร 

สหกรณการเกษตร/สหกรณนอกภาคการเกษตร หจก. บริษัท รานคา นิติบุคคลตางๆ องคกร หนวยงาน

ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยธนาคารมุงเนนการเพ่ิมศักยภาพของลูกคาใหมีความสามารถในการแขงขัน 

การดูแลเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ผานกลไกลสหกรณและผูประกอบการท่ีเปนหัวขบวน ซ่ึงเปนกลุมลูกคา

กลุม S3 เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาในการขับเคลื่อนตลอดหวงโซสินคาการเกษตร (รายงานกิจการประจําป

บัญชี 2561 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2562) 

 ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา ตั้งอยูเลขท่ี 35 ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา เปดใหบริการครั้งแรกเม่ือเดือน เมษายน พ.ศ.2511 เปนเครือขายสาขาบริการลําดับท่ี 21 

จากท้ังหมด 1,272 สาขา ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปบัญชี 2561 พบวายอดจายสินเชื่อของกลุมลูกคา S3 

มีอัตราการเติบโตไมเปนไปตามเปาหมายตามแผนธุรกิจของธนาคาร เม่ือเปรียบเทียบอัตราการเติบโต

สินเชื่อของกลุมลูกคา S3 ตามประเภทลูกคาแลว พบวา กลุมลูกคาประเภทสหกรณออมทรัพยมีสัดสวน

เงินใหสินเชื่อมากท่ีสุด แตมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อต่ําท่ีสุด ท้ังท่ีสหกรณออมทรัพยเปนกลุมลูกคาท่ีมี

ศักยภาพและมีความเสี่ยงจากการสงชําระหนี้ท่ีต่ํา เนื่องจากสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสวนใหญมี

อาชีพขาราชการหรือพนักงานราชการหรือลูกจางของรัฐ มีรายไดประจําท่ีม่ันคง ทําใหธนาคารมีโอกาสท่ี
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จะเพ่ิมยอดการจายสินเชื่อไดมากวากลุมลูกคาสหกรณการเกษตร ท่ีมีความเสี่ยงดานการรับชําระหนี้ท่ีสูง

กวา เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาภัยธรรมชาติและความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร 

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย 

กรณีศึกษา สํานักงาน ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุท่ีทําให

ลูกคาสหกรณออมทรัพยของ ธ.ก.ส.สาขานครราชสีมา ใชบริการสินเชื่อกับธนาคารในปริมาณท่ีลดลง

และเพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไขปญหา นําไปสูการใหขอเสนอแนะแกธนาคารในการแกไขปญหาเพ่ือ

เพ่ิมปริมาณการใชบริการสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย ประโยชนท่ีไดจากการศึกษาจะทําใหธนาคาร

ไดรับทราบปญหาท่ีแทจริงและสามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

เพ่ิมยอดสินชื่อของสหกรณออมทรัพยและยอดการเติบโตสินเชื่อของลูกคากลุมลูกคา S3 ใหเปนไปตาม

เปาหมายตามแผนธุรกิจประจําปของธนาคารได 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) 

 วุฒิ สุขเจริญ (2559) ใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค วาเปนกระบวนการท่ีผูบริโภคใช

ในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ โดยเริ่มตั้งแตการซ้ือ การใชประโยชน และการเลิกใช เพ่ือใหเกิด

ความคุมคาใหมากท่ีสุด ผูบริโภคสามารถแบงไดหลายประเภท ไดแก ผูบริโภคท่ีเปนบุคคล ผูบริโภค

ภาคอุตสาหกรรม ผูบริโภคภาคสถาบัน และผูบริโภคภาครัฐ ซ่ึงผูบริโภคแตละประเภทจะมีบุคคลท่ีมี

บทบาทในกระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน  

ทฤษฎีการตัดสินใจ  

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) กลาววา การตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภคไมได

เกิดข้ึนในทันทีทันใด แตมีลักษณะท่ีเปนกระบวนการโดยใชแนวคิดทางวิทยาศาสตรมาชวยในการหา

ขอสรุปเพ่ือตัดสินใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (1983) ไดนําเสนอกระบวนการตัดสินใจไว 5 

ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem recognition) ข้ันตอนท่ี 

2 การหาขอมูล (Information search) เปนการหาขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีสําคัญเก่ียวกับประเภท

สินคา ราคาสินคา สถานท่ีจําหนาย และขอเสนอพิเศษตางๆ เก่ียวกับสินคาท่ีตองการ จากแหลงขอมูล
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ตางๆ ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ข้ันตอนท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือ 

(Purchase decision) ข้ันตอนท่ี 5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase behavior)  

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ไดอธิบายถึงกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เพ่ือทําใหองคกรบรรลุผลตาม

เปาหมายตามท่ีกําหนด ประกอบไปดวยหลัก 7 P’s ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง  สิ่งท่ี

นําเสนอแกตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและตองการสรางคุณคาใหเกิดข้ึน   

(2) ดานราคา (Price) หมายถึง ตนทุนทางดานการเงินท่ีลูกคามีความพอใจท่ีจะจายเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ

คุณคาและคุณภาพของสินคาและบริการท่ีไดรับ (3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง  ชองทาง

ในการใหบริการท่ีสามารถเขาถึงไดงาย มีความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ และมีคาใชจายนอยท่ีสุด 

(4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ธีการท่ีชวยในการกระตุนและจูงใจใหลูกคา

กลุมเปาหมายเขาใจและรับรูคุณคาในผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมยอดขาย (5) ดาน

พนักงาน (People) หมายถึง ผูใหบริการกับลูกคาโดยตรงและมีหนาท่ีใหการสนับสนุนงานดานตางๆ ถือ

เปนเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ (6) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง 

กระบวนการสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพใหแกลูกคา โดยอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและเครื่องมือท่ี

ทันสมัย ท่ีสามารถทํางานเชื่อมโยงกันเปนอยางดี มีความถูกตอง แมนยํา สะดวกและรวดเร็ว และ (7) 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีทําให

ลูกคาไดเห็นหรือรับรูถึงคุณภาพของการใหบริการ เพ่ือใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

การวิเคราะห SWOT Analysis 

 สวรส ศรีสุตโต (2562) ไดอธิบาย การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) วา การ

วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหปจจัยทางดานสภาพแวดลอมและ

ศักยภาพขององคกรหรือธุรกิจท่ีมีผลตอการดําเนินงาน ประกอบไปดวย (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก (External Environment) เปนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Threat) 

ท่ีกระทบการดําเนินธุรกิจขององคกร รวมถึงกระทบตอแผนปฏิบัติการทางการตลาด เม่ือพิจารณาถึง

โอกาส ธุรกิจอาจตองคํานึงถึง ผลประโยชนจากผลิตภัณฑหรือบริการใหมท่ีไดจากการพัฒนาเทคโนโลยี
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การใหบริการ และดานคูแขงขันทางธุรกิจ และเม่ือพิจารณาถึงอุปสรรค ผูบริหารดานธุรกิจควรคํานึงถึง 

ปญหาและแนวโนมผลกระทบท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว รวมถึงนโยบายทางดานการเงินของรัฐบาล 

และผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  (2) การวิ เคราะหสภาพแวดลอมภายใน ( Internal 

Environment) เพ่ือวิเคราะหและประเมินจุดแข็งและจุดออน (Strengths and Weaknesses) ของ

ธุรกิจ ในดานการตลาด เชน ความมีชื่อเสียง การครองสวนแบงการตลาด ความพึงพอใจของลูกคา การ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีการจําหนาย ประสิทธิผลของการสงเสริมการตลาด คุณภาพผลิตภัณฑและบริการ เปน

ตน ดานการจัดการองคกร เชน วิสัยทัศนและความเปนผูนา ความยืดหยุนหรือการตอบสนอง เปนตน 

การวิเคราะห TOWS Matrix 

 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2552) ไดอธิบาย การวิเคราะห Tows Matrix วาเปนการนําขอมูลท่ี

ไดจากการวิเคราะห SWOT มาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมทริกซ เพ่ือกําหนดออกมาเปนกล

ยุทธตางๆ ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ประเภท ประกอบไปดวย 

 - กลยุทธ  SO (SO Strategies) เปนกลยุทธ เชิงรุก เกิดจากการนําขอมูลการประเมิน

สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและโอกาส มาพิจารณารวมกัน โดยใชจุดแข็งเพ่ือสรางขอไดเปรียบจาก

โอกาส ซ่ึงจะทําใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันท่ีดีเยี่ยม 

 - กลยุทธ ST (ST Strategies) เปนกลยุทธเชิงปองกัน เกิดจากการนําขอมูลการประเมินภาพ

แวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและอุปสรรค มาพิจารณารวมกัน โดยการนําจุดแข็งมาปองกันอุปสรรค เปนการใช

ทรัพยากรท่ีองคกรมีอยูเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 - กลยุทธ WO (WO Strategies) เปนกลยุทธเชิงแกไข เกิดจากการนําขอมูลการประเมิน

สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดออนและโอกาส มาพิจารณารวมกัน โดยการใชโอกาสท่ีมีมาปดจุดออนหรือทําให

จุดออนลดลง เปนกลยุทธในการแกไขจุดออนเพ่ือสรางขอไดเปรียบทางดานโอกาส 

 - กลยุทธ WT (WT Strategies) เปนกลยุทธเชิงรับ เกิดจากการนําขอมูลการประเมิน

สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดออนและอุปสรรคมา พิจารณารวมกัน เปนกลยุทธท่ีเนนการปองกัน เพ่ือ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคและลดจุดออนภายในใหเหลือนอยท่ีสุด 

 

 



 

1382 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

 ศุวดี วิเคษยา (2558) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจธนาคาร

พาณิชยของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยของผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท้ังสิ้น 5 ปจจัย ไดแก  

1) ปจจัยดานความหลากหลายและความทันสมัยของผลิตภัณฑ 2) ปจจัยดานซ่ือสัตยของพนักงาน  

3) ปจจัยดานบุคลากร ซ่ึงพนักงานตองมีความเปนกันเองตอลูกคา มีใจรักบริการ มีความกระตือรือรนใน

การทํางาน มีความรูความชํานาญ สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาได 4) ปจจัยดานความถูกตอง

และความสะดวกในการใชบริการ 5) ปจจัยดานความมีมาตรฐานและการการใชงานผลิตภัณฑ  

 พีรภาว อุนทาว (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ SMEs เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอดสินเชื่อ SMEs ของธนาคารกสิกรไทย 

สาขาถนนประชาสโมสร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อกับธนาคารประกอบไปดวย 1) ปจจัยดานพนักงาน ไดแก พนักงานมีความเปนกันเอง คอยให

ความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ตลอดกระบวนการใหสินเชื่อ 2) ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 7 ดาน 

ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร 

ดานกระบวนการใหบริการ ดานรูปแบบและภาพลักษณ 

 พรนภา ตั้งพัฒนากิจการ (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานท่ี

อยูอาศัย เพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเชื่อเคหะธนาคาร ปทุมชาติ จํากัด (มหาชน) สาขา

ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ปจจัยท่ีมีผลการตอพฤติกรรมของผูบริโภคประกอบไป

ดวย 1) ข้ันตอนการขออนุมัติท่ีมีความสะดวก 2) การใหบริการของพนักงานธนาคาร 3) ผลิตภัณฑของ

ธนาคารมีจุดเดนท่ีอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

 ณัฐธิดา พงษใหม (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกสินเชื่อท่ีอยู

อาศัย เพ่ือใชในการกําหนดแผนกลยุทธในการเพ่ิมยอดสินเชื่อท่ีอยูอาศัย ของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเทสโกโลตัสขอนแกน พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมชอบศึกษารายละเอียด

เก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการดานสินเชื่อของธนาคารแลวเปรียบเทียบเง่ือนไขการกูกับธนาคารอ่ืนเพ่ือใช
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เปนขอมูลกอนการตัดสินใจ และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ประกอบไปดวย 1) 

ดานผลิตภัณฑและบริการ คือ วงเงินสินเชื่อและยอดชําระเงินท่ีเหมาะสมตามความตองการของผูกู 2) 

ดานราคา คือ อัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่า 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ทําเลท่ีต้ังของธนาคารใกลท่ีพัก

หรือท่ีทํางาน 4) ดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีและ

นาเชื่อถือ 5) ดานบุคลากร คือ มีความรู ความชํานาญในการใหบริการ  

6) ดานกระบวนการ เนนความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 7) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ คือ มีสถานท่ีจอดรถกวางขวางและปลอดภัย 

 

วิธีการศึกษา 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาครั้งนี้ คือ สหกรณออมทรัพย เนื่องจากเปนลูกคามีสัดสวนเงินใหสินเชื่อ

มากท่ีสุดแตมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อต่ําท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับลูกคาประเภทอ่ืนของลูกคากลุม S3 

ซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีทําใหการเติบโตดานสินเชื่อของลูกคากลุม S3 ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

โดยกลุมกลุมประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ สหกรณออมทรัพยท่ีใชบริการ

สินเชื่อกับ ธ.ก.ส.สาขานครราชสีมา จํานวน 7 สหกรณ  ไดแก (1) สหกรณออมทรัพยพนักงานสหกรณ

นครราชสีมา จํากัด (2) สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบท่ี 2 จํากัด (3) สหกรณออมทรัพย

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด (4) สหกรณออมทรัพยขาราชการ จํากัด (5) สหกรณออมทรัพย

กองบิน 1 จํากัด (6) สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด และ (7) สหกรณออม

ทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด โดยจะทําการสัมภาษณเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยผูท่ีสามารถตัดสินใจ

แทนสหกรณออมทรัพยเก่ียวกับการเลือกใชบริการสินเชื่อ จํานวน 11 คน ซ่ึงประกอบไปดวย ประธาน

หรือคณะกรรมการดานเงินกู จํานวน 2 คน เจาหนาท่ีฝายจัดการ ตําแหนง ผูจัดการ จํานวน 7 คน และ

เจาหนาท่ีฝายจัดการ ตําแหนง เจาหนาท่ีบัญชี จํานวน 2 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ใชการสัมภาษณตามแบบท่ีไดสรางข้ึนไวลวงหนา (Structured interview) โดยผูศึกษาจะทํา

การสัมภาษณแบบเชิงลึก (Individual Depth Interviews) กับประธานหรือคณะกรรมการดานเงินกู 
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ผูจัดการและเจาหนาท่ีบัญชีของสหกรณออมทรัพยของสหกรณออมทรัพยแตละแหง ณ สํานักงานท่ีตั้ง

ของสหกรณออมทรัพย ใชเวลาในการสัมภาษณ ประมาณ 30 นาที ข้ึนอยูกับประเด็นหรือหัวขอความ

สนใจ 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหแบบสรุปประเด็น (Thematic analysis) โดยการ

แยกขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณออกเปนสวนยอยๆ แลวทําการวิเคราะหเพ่ือหาความหมาย ความ

เชื่อมโยงหรือความสัมพันธกัน โดยใชแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาเปนกรอบและแนวคิด

สําหรับการวิเคราะหขอมูล แลวสรุปเปนประเด็นเพ่ือตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย  

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเชิงคุณภาพไดแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ ดานขอมูลสวนบุคคล ดานความ

คิดเห็นของผูถูกสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.สาขานครราชสีมา และดาน

ความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานขอมูลสวนบุคคล 

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

   ชาย 4 36.36 

   หญิง 7 63.64 

รวม 11 100.00 
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ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

2. การศึกษา 

   ต่ํากวาปริญญาตรี 1 9.09 

   ปริญญาตร ี 7 63.64 

   ปริญญาโท 3 27.27 

รวม 11  100.00 

3. ตําแหนงหนาท่ี   

   ประธานหรือคณะกรรมการดานเงินกู 2 18.18 

   ผูจัดการสหกรณ 7 63.64 

   เจาหนาท่ีบัญชีสหกรณ 2 18.18 

รวม 11  100.00 

4. ประสบการณบริหารงาน   

   1 – 5 ป 1 9.09 

   6 - 10 ป 3 27.27 

   10 ป ข้ึนไป 7 63.64 

รวม 11  100.00 
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จากตารางท่ี 1 จํานวนผูท่ีใหสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 11 คน พบวา เปนเพศชาย จํานวน  

4 คน คิดเปนรอยละ 36.36 และเพศหญิง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 มีการศึกษาอยูท่ีระดับต่ํา

กวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

63.64 และระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27 มีตําแหนงประธานหรือคณะกรรมการ

ดานเงินกู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.18 ผูจัดการสหกรณ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 

และตําแหนงเจาหนาท่ีบัญชี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.18 มีประสบการณในการบริหารงาน

สหกรณระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ประสบการณระหวาง  

6-10 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27 และมีประสบการณ 10 ป ข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอย

ละ 63.64 

 

ดานความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือกับ ธ.ก.ส.สาขา

นครราชสีมา 

 ผลการสัมภาษณเชิงลึก พบวา สหกรณออมทรัพยมีการเลือกใชบริการดานสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินหลายแหง ไดแก ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย ชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย และกลุมสหกรณ

ดวยกัน เนื่องจากตองการลดความเสี่ยงเก่ียวกับนโยบายการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยแตละสถาบัน

การเงินท่ีจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยเองและเหตุผลสําคัญท่ีสหกรณ

ตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ไดแก อัตราดอกเบี้ย และเง่ือนไขการสงชําระหนี้ 

โดยสหกรณออมทรัพยจะเลือกใชบริการดานสินเชื่อกับสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ําท่ีสุด ประเภท

เงินกูท่ีสหกรณออมทรัพยใชบริการ คือ เงินกูระยะสั้น วัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใหสมาชิกกู 

โดยใชคณะกรรมการบริหารงานเปนหลักประกันเงินกู ซ่ึงถือวาเปนหลักประกันท่ีเหมาะสมกับประเภท

ธุรกิจของสหกรณออมทรัพยวงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติจากสถาบันการเงินจะเปนไปตามท่ีสหกรณออม

ทรัพยขออนุมัติทุกครั้ง เนื่องจากสถาบันการเงินพิจารณาความตองการใชเงินกู และความสามารถในการ

สงชําระหนี้จากงบการเงินของสหกรณออมทรัพยเปนหลัก ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเชื่อถือได ทําใหกําหนด

ระยะเวลาสงชําระหนี้มีความเหมาะสม ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติคําขอกูก็จะมีความเหมาะสม 

โดยถาเปนการขอวงเงินกูครั้งแรกจะใชระยะเวลาในการดําเนินการ ประมาณ 30 วัน เนื่องจากสถาบัน
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ทางเงินแตละแหงตองทําการวิเคราะหงบการเงินของแตละสหกรณท่ีขอกู กรณีการจัดทํารายงานเบิก

หลังไดรับการพิจารณาวงเงินกูแลวจะใชเวลาประมาณ 1 – 2 วัน ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสหกรณ

ยอมรับได และสหกรณออมทรัพยสวนใหญใชบริการดานสินเชื่อมากกวาดานเงินฝาก เหตุผลสําคัญท่ีทํา

ใหสหกรณออมทรัพยตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.สาขานครราชสีมา เนื่องจาก 1) 

ความสัมพันธท่ีมีมาอยางยาวนาน 2) เปนสถาบันการเงินท่ีอยูในพ้ืนท่ีการดําเนินงานของสหกรณ 3) เปน

ธนาคารของรัฐท่ีใหความชวยเหลือดานเงินทุนแกสมาชิก และเกษตรกร ซ่ึงเปนการชวยเหลือกลุม

สหกรณการเกษตร ซ่ึงเปนเครือขายสหกรณออมทรัพยดวยกันกับสหกรณออมทรัพย และเหตุผลสําคัญท่ี

ทําใหสหกรณออมทรัพยตัดสินใจไมเลือกใชบริการดานสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู

ของ ธ.ก.ส. สูงกวาสถาบันการเงินอ่ืนๆ โดยสหกรณจะทราบขอมูลผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคารจาก

พนักงานของธนาคาร รองลงมาเปนสื่อโฆษณาทางโทรทัศน และสื่อโซเซียลมีเดีย ตามลําดับ และสหกรณ

ออมทรัพยมีความคิดเห็นตอการใหบริการดานสินเชื่อของ ธ.ก.ส. เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน พบวา 

ประเภทสินเชื่อจะมีลักษณะไมแตกตางกัน แตผลิตภัณฑสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จะมีความยืดหยุนกวาสถาบัน

การเงินอ่ืน และอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน ธ.ก.ส. จะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงกวาสถาบันการเงินอ่ืน สงผลให

สหกรณยังไมมีแผนในการกูเงินกับ ธ.ก.ส. เพ่ิมเติม 

 

ดานความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเช่ือกับ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา   

 ดานผลิตภัณฑ ผูใหสัมภาษณท้ัง 11 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความคิดเห็นวา ผลิตภัณฑ

สินเชื่อของธ.ก.ส. ตรงตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพย หลักประกันเงินกู วงเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ และเอกสารท่ีใชในการพิจารณาสินเชื่อมีความเหมาะสม และผลิตภัณฑสินเชื่อของ  

ธ.ก.ส. ไมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑสินเชื่อของธนาคารอ่ืน แตสิ่งท่ีผูสอบถามชื่นชอบในผลิตภัณฑ

สินเชื่อของ ธ.ก.ส. มากกวาของสถานบันการเงินอ่ืน คือ ความยืดหยุนของวงเงินกู ท่ีสหกรณออมทรัพย 

สามารถสงชําระหนี้ไดมากกวางวดชําระท่ีกําหนดไวตอนทําสัญญากูครั้งแรก โดยไมเสีย 

คาธรรมเนียมการชําระหนี้ลวงหนา 
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 ดานราคา ผูใหสัมภาษณท้ัง 11 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความคิดเห็นวา อัตราดอกเบี้ยเงินกู

ของ ธ.ก.ส. สูงกวาอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอ่ืน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหสหกรณออมทรัพยไม

เลือกใชบริการดานสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. 

 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูใหสัมภาษณสวนใหญ มีความเห็นวา สถานท่ีตั้งของ ธ.ก.ส. ท่ี

ใหบริการมีความสะดวกสบาย เนื่องจากตั้งอยูในตัวอําเภอเมือง ทําใหสหกรณฯ สามารถเดินทางมาใช

บริการไดงาย อีกท้ังเม่ือมาใชบริการทุกครั้งก็จะมีความสะดวกสบาย เนื่องจากมีพนักงานคอยใหความ

ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา อีกท้ัง ธ.ก.ส. มีการใหบริการนอกสถานท่ี โดยมีพนักงานใหบริการถึงท่ี ทําให

สหกรณฯ มีความรูสึกพึงพอใจเปนอยางมากตอการใหบริการของ ธ.ก.ส. จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

90.91 และสิ่งท่ีสหกรณฯ ตองการให ธ.ก.ส.ปรับปรุงแกไข คือ การเปดสาขาใหบริการในหางสรรพสินคา 

เพ่ือเพ่ิมชองทางการใหบริการเหมือนธนาคารพาณิชยอ่ืน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 

 ดานสงเสริมการตลาด ผูใหสัมภาษณท้ัง 11 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความเห็นวา ธ.ก.ส. 

ควรจัดทําโปรแกรมสงเสริมการตลาดดานอัตราดอกเบี้ย เนื่องจาก ธ.ก.ส. มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีสูงกวาคู

แขงขัน 

 ดานบุคลากร ผูใหสัมภาษณท้ัง 11 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความเห็นวา พนักงาน ธ.ก.ส. มี

ความรูและความชํานาญดานสินเชื่อ สามารถใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเก่ียวกับสินเชื่อของธนาคาร

เปนอยางดี อีกท้ังพนักงานยังมีความนาเชื่อถือ ซ่ือสัตย บุคลิกภาพดี การพูดจาสุภาพ และใหบริการ

อยางเปนกันเอง 

 ดานกระบวนการใหบริการ ผูใหสัมภาษณท้ัง 11 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความเห็นวา

ข้ันตอนการใหบริการของ ธ.ก.ส. มีข้ันตอนท่ีไมยุงยาก เนื่องจากมีพนักงานของธนาคารคอยใหคําแนะนํา 

สงผลทําใหระยะเวลาในการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อตรงตามความตองการของลูกคา พนักงานมีจํานวน

เพียงพอตอการใหบริการ ระบบการทํางานของ ธ.ก.ส. มีความถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือ อุปกรณ

สํานักงานมีความทันสมัย 

 ดานลักษณะทางกายภาพ ผูใหสัมภาษณสวนใหญ มีความห็นวา สิ่งท่ีประทับใจเม่ือมาใช

บริการท่ี ธ.ก.ส. คือ พนักงาน โดยพนักงานใหมีหนาตายิ้มแยม เต็มใจใหบริการ จํานวน 9 คน คิดเปน
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รอยละ 81.82 รองลงมา คือ การตกแตงอาคารสถานท่ีท่ีสวยงาม เปนระเบียบ จํานวน 2 คน คิดเปนรอย

ละ 18.18 และสิ่งท่ีไมชอบหรือไมประทับใจ ไดแก พ้ืนท่ีจอดรถไมเพียงพอ จํานวน 10 คน  

คิดเปนรอยละ 90.91 รองลงมา คือ หองน้ําแคบเกินไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ซ่ึง ธ.ก.ส.ได

แกไขปญหาดังกลาวดวยการออกไปใหบริการถึงสถานท่ีดําเนินการของสหกรณออมทรัพยแตละแหงแลว 

ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และพึงพอใจแตการใหบริการเปนอยางมาก 

 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวา สหกรณออมทรัพยท่ีใชบริการอยูกับ ธ.ก.ส.สาขานครราชสีมา  

มีพฤติกรรมการเลือกใชบริการสินเชื่อโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกูระหวางสถาบันการเงิน แลว

จึงตัดสินใจเลือกใชเลือกใชบริการดานสินเชื่อกับสถาบันการเงินท่ีกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูตํ่าท่ีสุด ซ่ึง

ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ วุฒิ สุขเจริญ (2559) ท่ีกลาวไววา ผูบริโภคมีกระบวนการท่ีใชใน

การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ โดยเริ่มตั้งแตการซ้ือ การใชประโยชน และการเลิกใช เพ่ือใหเกิดความ

คุมคาใหมากท่ีสุด และสอดคลองกับแนวคิดของ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ท่ีกลาววา การ

ตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภคไมไดเกิดข้ึนในทันทีทันใด แตมีลักษณะท่ีเปนกระบวนการโดย

ใชแนวคิดทางวิทยาศาสตรซ่ึงประกอบไปดวย 1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem 

recognition) 2. การหาขอมูล (Information search) เปนการหาขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีสําคัญ

เก่ียวกับประเภทสินคา ราคาสินคา และขอเสนอพิเศษตางๆ เก่ียวกับสินคาท่ีตองการ จากแหลงขอมูล

ตางๆ 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase 

decision) 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) มาชวยในการหาขอสรุปเพ่ือตัดสินใจ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ไดแก ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ คือ ความยืดหยุนของวงเงินกู  

ท่ีสหกรณออมทรัพย สามารถสงชําระหนี้ไดมากกวางวดชําระท่ีกําหนดไวตอนทําสัญญากูครั้งแรก โดยไม

เสียคาธรรมเนียมการชําระหนี้ลวงหนา ดานราคา คือ ตองมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา และดานสงเสริมการตลาด 

คือ การสงเสริมการตลาดดานการลดอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา พงษใหม 
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(2556) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกสินเชื่อท่ีอยูอาศัย เพ่ือใชในการ

กําหนดแผนกลยุทธในการเพ่ิมยอดสินเชื่อท่ีอยูอาศัย ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก

โลตัสขอนแกน พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมชอบศึกษารายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ

ดานสินเชื่อของธนาคารแลวเปรียบเทียบเง่ือนไขการกูกับธนาคารอ่ืนเพ่ือใชเปนขอมูลกอนการตัดสินใจ 

และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑและบริการ คือ 

วงเงินสินเชื่อและยอดชําระเงินท่ีเหมาะสมตามความตองการของผูกู ดานราคา คือ อัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํา 

ดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีและนาเชื่อถือ และผล

การศึกษาจากแบบสัมภาษณ พบวา สาเหตุท่ีทําใหลูกคาสหกรณออมทรัพยไมเลือกใชบริการดานสินเชื่อ

กับ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู  

ท่ีไมจูงใจใหเลือกใชบริการ  

 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา 

 แนวทางเลือกท่ี 1 สรางการรับรูของแบรนด  

 ขอดี การสรางการรับรูของแบรนด เปนกระบวนการใหความรูเก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑและ

เง่ือนไขการใหบริการตางๆ ซ่ึงจะทําใหลูกคาสามารถทราบรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑและเง่ือนไข

การใหบริการดานสินเชื่อไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน การสรางการรับรูของแบรนด มี 3 วิธี คือ (1) ให

พนักงานไปประชาสัมพันธถึงท่ีทํางานของลูกคา ในรูปแบบของการตรวจเยี่ยมลูกคา ซ่ึงอาจจะกําหนด

เปนแผนการปฏิบัติงานอยางนอยไตรมาสละครั้ง (2) จัดทําปาย/สื่อโฆษณา เพ่ือเผยแพรตามสถานท่ี

สําคัญตางๆ เชน ปายทีวีโฆษณาตามหางสรรพสินคา เปนตน (3) การโฆษณาประชาสัมพันธผานเว็บไชต

ของธนาคารและสื่อ Social Media อาทิเชน Facebook Line หรือ Instagram โดยสาขาจะเปนผูจัดทํา

เว็บเพจเอง เพ่ือความสะดวกในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล ทําใหขอมูลท่ีเผยแพรมีความเปน

ปจจุบันมากท่ีสุด ซ่ึงจะชวยใหลูกคาสามารถรับรูขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองเดินทางมาติดตอท่ี

ธนาคาร 

 ขอเสีย พนักงานใหบริการภายในสาขามีจํานวนไมเพียงพอ เนื่องจากตองสงพนักงานบางสวน

ไปประชาสัมพันธผลิตภัณฑภายนอก ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการใหบริการ กรณีท่ีสาขามีผูมาใชบริการ
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เปนจํานวนมาก อีกท้ังกรณีพนักงานท่ีไปประชาสัมพันธมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีไมเพียงพอ ไม

สามารถตอบขอคําถามท่ีลูกคาถามได ก็จะทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ซ่ึงจะ

เปนการเสียท้ังเวลา และเสียกําลังคน ดังนั้น เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว สาขาตองมอบหมายใหมี

พนักงานท่ีรับผิดชอบโครงการโดยเฉพาะ และจะตองมีการคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรูความเขาใจดาน

สินเชื่อเปนอยางดีเปนผูรับผิดชอบ และเพ่ือเปนการบริหารอัตรากําลังเพ่ือรองรับการใหบริการลูกคาอ่ืนๆ 

ไดอีกดวย 

 งบประมาณท่ีใชการดําเนินงาน จํานวน 36,000 บาท 

 

 แนวทางเลือกท่ี 2 การรักษาฐานลูกคาเดิมซ่ึงเปนลูกคาท่ีดีของธนาคารไว 

 ขอดี ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา มีความสัมพันธท่ีดีกับสหกรณออมทรัพยเรื่อยมา เนื่องจากมี

การติดตอและใชบริการดานสินเชื่อมายาวนาน ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกันและเพ่ือ

เปนการรักษาฐานลูกคาเดิมซ่ึงเปนลูกคาท่ีดีของธนาคารไว การตรวจเยี่ยมและการใหบริการดานธุรกรรม 

ณ ท่ีทําการของสหกรณออมทรัพย และการจัดขอเสนอเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษใหกับลูกคา ถือเปน

การสรางความประทับใจใหแกลูกคา ซ่ึงสงผลใหไดรับผลประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย โดยลูกคาไมตอง

เดินทางมาทําธุรกรรมท่ีธนาคาร ซ่ึงเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง  และ ธ.ก.ส.สาขา

นครราชสีมาไดผลงาน ซ่ึงจะนําไปสูการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันอยางตอเนื่อง 

 ขอเสีย อัตราดอกเบี้ยพิเศษท่ีจะนําเสนอใหแกลูกคา ไมสามารถแขงขันกับอัตราดอกเบี้ยของ

สถานบันการเงินอ่ืนได เนื่องจากมีขอจํากัดดานนโยบายของธนาคาร ท่ีไมสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ใหไดต่ํากวาหรือเทากันกับสถาบันการเงินอ่ืนได มีผลทําใหลูกคาอาจจะลดวงเงินกูเดิมท่ีมีอยูกับ ธ.ก.ส.

สาขานครราชสีมาลงมาอยางนอยครึ่งหนึ่งเพ่ือใชบริการดานสินเชื่อกับสถาบันการเงินอ่ืนท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยจูงใจกวา สวนท่ีเหลือถึงมาใชบริการดานสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.เพ่ือเปนการรักษาความสัมพันธท่ีดีตอ

กันไว 

 งบประมาณท่ีใชการดําเนินงาน จํานวน 28,000 บาท 

 

 แนวทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาพนักงานใหเปนท่ีปรึกษาทางดานการเงิน 
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 ขอดี การพัฒนาพนักงานใหเปนท่ีปรึกษาทางดานการเงิน สามารถดําเนินการโดยวิธีการการ

จัดอบรมเพ่ือใหความรูแกพนักงาน ซ่ึงจะทําใหพนักงานมีความรู ความเชี่ยวชาญ ในการใหบริการและ

เปนท่ีปรึกษาทางดานการเงินแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการสรางความเปนมาตรฐานของการ

ใหสินเชื่อ เพ่ือความม่ันใจใหกับลูกคา ซ่ึงจะเปนปจจัยหลักท่ีจะทําใหลูกคาเปลี่ยนใจมาใชบริการดาน

สินเชื่อกับ ธ.ก.ส.เพ่ิมมากข้ึน  

 ขอเสีย หลักสูตรอบรมมีคาใชจายคอนขางสูง เนื่องจากตองเขารับการอบรมกับสวนงาน

ภายนอกท่ีมีความนาเชื่อถือ ท่ีจัดอบรมเก่ียวกับการเปนท่ีปรึกษาทางดานการเงินโดยเฉพาะทําใหมี

คาใชจายในการอบรมตอคนท่ีคอนขางสูง อีกท้ังหากผูท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารับการอบรมไมมีความตั้งใจ

ท่ีจะศึกษา เพ่ือท่ีจะนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานอยางแทจริง ก็จะทําใหการอบรมดังกลาวเปนการ

สิ้นเปลืองคาใชจายของสวนงาน ท่ีไมกอประโยชนใหแก ธ.ก.ส.แตอยางใด 

 งบประมาณท่ีใชการดําเนินงาน จํานวน 104,300 บาท 

 การพิจารณาเลือกแนวทางการแกไขปญหาท้ัง 3 แนวทาง ใชวิธีการเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย 

งบประมาณท่ีใชในแตละทางเลือก และความคิดเห็นของผูบริหาร ธ.ก.ส.สาขานครราชสีมา โดยมี

หลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

  ระดับ 5  หมายถึง  ดีมาก 

  ระดับ 4  หมายถึง  ดี 

  ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 

  ระดับ 2  หมายถึง  นอย 

  ระดับ 1  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา 

หัวขอ แนวทางเลือกท่ี 1 

สรางการรับรูของ 

แบรนด 

แนวทางเลือกท่ี 2 

การรักษาฐานลูกคา

เดิมซ่ึงเปนลูกคาท่ีดี

ของธนาคารไว 

แนวทางเลือกท่ี 3 

การพัฒนาพนักงานให

เปนท่ีปรึกษาทางดาน

การเงิน 
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1. เปรียบเทียบขอดี 

ขอเสีย 

5 4 4 

2. งบประมาณท่ีใชใน

การดําเนินการ 

4 5 3 

3. ความเปนไปได และ

ประโยชนตาม

ความเห็นของผูบริหาร 

5 4 3 

รวมคะแนน   14   13   10 

 ดังนั้น แนวทางเลือกท่ีเสนอ คือ แนวทางเลือกท่ี 1 สรางการรับรูของแบรนด เนื่องจากมี

คะแนนสูงสุด เม่ือพิจารณาแตละปจจัยความเสี่ยงแลวพบวา แนวทางเลือกท่ี 1 มีคะแนนเปรียบเทียบ

ขอดีขอเสียและความเปนไปไดและประโยชนตามเห็นของผูบริหารมากกวาแนวทางอ่ืน ซ่ึงการดําเนินการ

ตามแนวทางเลือกท่ี 2 เปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเชื่อพรอมหลักเกณฑและเง่ือนไขการให

สินเชื่อของธนาคารใหแกลูกคาประเภทสหกรณออมทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหลักเกณฑ

การปรับลดสวนตางอัตราดอกเบี้ยเงินกูสินเชื่อสหกรณออมทรัพย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอลูกคาและ

ธนาคารท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 

ขอเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะตอผูบริหารของ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา ดังนี้ 

 1. สรางการรับรูของแบรนด โดยการประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเชื่อพรอมหลักเกณฑและ

เง่ือนไขการใหสินเชื่อของธนาคารใหแกลูกคาประเภทสหกรณออมทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

หลักเกณฑการปรับลดสวนตางอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสินเชื่อสหกรณออมทรัพย ซ่ึงจะทําใหลูกคามี

ความเขาใจและรับรูถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับ และเปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหสหกรณฯ เปลี่ยนมาใชบริการ

ดานสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.เพ่ิมข้ึน  
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 2. จัดทําแผนการตรวจเยี่ยมลูกคาสหกรณออมทรัพยในเขตพ้ืนท่ีดําเนินงานของสาขาทุก

สหกรณ เพ่ือทําการประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเชื่อพรอมหลักเกณฑการการปรับลดสวนตางอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคารใหลูกคาไดทราบ และกําหนดใหผูจัดการสาขาหรือผูชวยผูจัดการสาขา พนักงาน

สินเชื่อ จํานวน 1 คน และพนักงานงานการเงิน 1 คน เปนผูรับผิดชอบ โดยมอบหมายเปนลายลักษณ

อักษรชัดเจน  

 3. มอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานสื่อ Social Media ไดแก 

Facebook Line YouTube และ Instagram เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธท่ีจะชวยให

ลูกคาสามารถรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑของธนาคารไดอยางรวดเร็วและสะดวกสบายมาก

ยิ่งข้ึน   

 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องอยางนอยไตรมาสละครั้ง วาไดรับผล

ตอบรับท่ีดีและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม หรือมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

บาง เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขซ่ึงจะทําใหการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   

 5. ผูบริหารสาขาจะตองจัดประชุมเพ่ือจัดทําขอตกลงเก่ียวกับเกณฑการวัดและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานรวมกัน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ี

ธนาคารกําหนดไว 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 สําหรับผูท่ีสนใจจะทําการศึกษาเก่ียวกับแนวทางแนวทางการเพ่ิมยอดสินเชื่อของสหกรณออม

ทรัพยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรในครั้งตอไป มีดังนี้  

 1. ควรศึกษาสหกรณประเภทอ่ืนๆ อาทิเชน สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณรานคา 

สหกรณบริการ และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เพ่ือเปนแนวทางของการเพ่ิมยอดสินเชื่อใหกับธนาคาร 

 2. ขอบเขตการศึกษา ควรขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาไปยังธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรสาขาอ่ืนๆ ท่ีอยูในอําเภอตางๆ ของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบดู

ภาพรวมของทุกสาขา  
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 3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ควรศึกษาปจจัยเก่ียวกับความคาดหวัง หรือความตองการเก่ียวกับ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีลูกคาตองการท่ีเปนตัวเลข เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหถึงความเปนไปได 

ซ่ึงจะเปนขอมูลสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อของธนาคารใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาได

เพ่ิมมากข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.ศิริรัตน รัตน

พิทักษ อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาดวยตนเอง ท่ีไดใหความกรุณาแนะนําตรวจตราและแกไขเนื้อหา 

ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 ขอขอบคุณผูอํานวยการหลักสูตร อาจารย ดร.ศุภสัณห ปรีดาวิภาต  ผูอํานวยการหลักสูตร 

MBA Online และคณะอาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา ใหขอเสนอแนะ

เก่ียวกับขอมูลตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา รวมถึงพ่ีและเพ่ือนนักศึกษามหาบัณฑิตทุกทาน ท่ีไดให

กําลังใจและความชวยเหลือในการศึกษาคนควาอิสระตลอดมาก รวมถึงเจาหนาท่ีของหลักสูตร MBA 

Online ทุกทานท่ีชวยประสานงานเพ่ือการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้สําเร็จ ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
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สาเหตุการลดลงของจํานวนนักศึกษา และแนวทางเลือกในการปรับตัวของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

The Cause of the Decrease in Student Numbers and a Guideline for 

Private Higher Education Institutions in Private Universities in Bangkok 

Metropolitan Region (BMR) at the Undergraduate Level 

 

อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี0

1 และผุสดี พลสารัมย12 

Avapa Chantasartrassmee1 and Pussadee Polsaram2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุการลดลงของจํานวนนักศึกษา ปจจัยท่ีใชในการ

ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และนําเสนอแนวทางปรับตัวของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช

แนวคิดโมเดลการขับเคลื่อนพลังท้ัง 5 ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ ทฤษฎีแรงจูงใจ แผนภูมิ

สาเหตุและผล เก็บขอมูลดวยวิธีสัมภาษณเจาะลึกจากกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 30 คน และผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา พบวา สาเหตุการ

ลดลงของจํานวนนักศึกษามาจากโครงสรางประชาการของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีสามารถเรียนรูไดสะดวกข้ึน กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการ

และมีความทันสมัย ชื่อเสียงของสถาบัน การมีโอกาสไดรับทุนการศึกษา และการวิจัยครั้งนี้ไดเสนอ

แนวทางในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควร ท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงตาม

ความตองการและทันสมัย การมอบทุนการศึกษาหรือสวนลด และสรางชื่อเสียงของสถาบันใหเปนท่ี

ยอมรับและรูจักมากยิ่งข้ึน 

 

คําสําคัญ:   การลดลงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปจจัยการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน  แนว

ทางการปรับตัว สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

                                                           
1 บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: avapa_cha@utcc.ac.th 
2 กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Pussadee_pol@utcc.ac.th 



 

1398 
 

Abstract 

The objective of this study is to study the cause of the decrease in student 

numbers, the factors that influence student’s decision making studying in private 

universities in Bangkok Metropolitan Region (BMR) at the undergraduate level, and to 

propose a strategy to increase the number of students enrolment in private universities 

based on Five Forces Models and marketing mix theory. The sample used in this study 

are 30 students whose studying in private universities in the BMR area by interviewing. 

The result shows that the reason for the cause of the decrease in student numbers  

comes from the changing population structure; moreover, technological advancement 

allowing students to study anywhere without the need of attending colleges. The result 

also reveals that students demand up-to-date curriculums that meet their needs. The 

reputation of institutions and the opportunity to get scholarships are also important to 

them. This study also proposed a guideline for private higher education institutions in this 

paper. Universities should improve develop courses that best suit the student needs and 

revises those to up-to-date. In addition, each institution should providing some 

scholarships and increasing reputation are necessary. 

 

Keywords:  Decline of Bachelor degree students. Factors to choose the private 

university.  Adaptation guidelines. Private higher education institutions. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

จากขอมูลของระบบสารสนเทศของ สํานักงานการอุดมศึกษา เก่ียวกับจํานวนมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย ณ ป พ.ศ.2562 (สํานักงานการอุดมศึกษา, 2562) พบวาจํานวนสถาบันอุดมศึกษามีปริมาณ

การเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในระยะ 10 กวาปท่ีผานมา ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ ท้ังสิ้น 165 

แหง แบงเปน มหาวิทยาลัยของรัฐและในกํากับของรัฐจํานวน 34 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

9 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 40 แหง และประเภทอ่ืนๆ (วิทยาลัย 

สถาบันการศึกษาและศูนยฝก)  อีกจํานวน 37 แหง  และหากพิจารณาเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพและปริมณฑล ท่ีประกอบดวยจังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี พบวามีสถาบันอุดมศึกษา
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เอกชนจํานวนถึง 19 สถาบัน และแสดงจํานวนผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีท่ีมีจํานวนลดลง จาก

ขอมูลสํานักการบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2562 พบวาจํานวน

ประชาการท่ีเกิดระหวางป พ.ศ.2541 – 2561 มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องและมีแนวโนมลดลงอีก อีก

ท้ังในปจจุบัน สถาบันการศึกษาตาง ๆ กําลังเผชิญสภาวะการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอกและภายในอยางมาก อาทิ ปจจัยดานประชากรศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหงมีจํานวน

นักศึกษาลดลงอยางมาก พฤติกรรมการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง

ไป ดวยเหตุเหลานี้ ทําใหเกิดสภาพการแขงขันสูงในการรับสมัครนักเรียนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐกับ

มหาวิทยาลัยเอกชน และระหวางมหาวิทยาลัยเอกชนดวยกันเอง  กลยุทธท่ีมหาวิทยาลัยหลายแหงไดใช

เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษามีหลายกลยุทธ เพ่ือสรางแรงจูงใจ สรางภาพลักษณ ความแข็งแกรง เพ่ือหวังผล

ในการเพ่ิมยอดจํานวนนักศึกษาท่ีมาสมัครใหเพ่ิมมากข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก และภายในท่ีไดกลาวมาแลว 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือหาสาเหตุท่ีจํานวนนักศึกษาลดลง  

2. ศึกษาปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

เอกชนในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล  

3. นําเสนอแนวทางการปรับตัว  

โดยผลการศึกษานี้ คาดวาจะเปนประโยชนตอผูบริหารของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในการ

พิจารณาแนวทาง การปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล

ในสวนท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา

เครื่องมือในการเก็บและวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยหัวขอ ตอไปนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  

คอตเลอร และเคลเลอ (Kotler and Keller, 2016)  ไดพัฒนาทฤษฎีสวนประสมการตลาด  

(Marketing Mix   4P's) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด และ
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ไดมีการพัฒนาเพ่ิมอีก 3 สวนประสม เพ่ือใหสอดคลองกับธุรกิจทางดานบริการ ประกอบดวย  บุคลากร 

ลักษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ รวมเรียกวา Marketing Mix 7P's  ซ่ึงจะมีความแตกตางจาก

ธุรกิจอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคและบริโภคท่ัวไป เพราะมีท้ังผลิตภัณฑท่ีจับตองได และผลิตภัณฑท่ีจับ

ตองไมได เปนสินคาและบริการท่ีนําเสนอตอลูกคาหรือตลาด กลยุทธการตลาดท่ีนํามาใชกับธุรกิจการ

บริการจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางจากการตลาด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ธุรกิจท่ีมีการตอนรับขับสูเปนหัวใจหลักในการทําธุรกิจ 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจ   

แรงจูงใจ คือแรงขับภายในของบุคคลท่ีกระตุนหรือบังคับใหเกิดการกระทําตามแรงขับนั้นๆ  

แรงจูงใจเปนปจจัยทางจิตวิทยาประการหนึ่งท่ีเก่ียวของกับความรูสึกนึกคิดของบุคคลหรือผูบริโภคท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการการซ้ือและใชสินคา มาสโลว (Maslow, 1954) ไดเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความ

ตองการของมนุษยวา จะมีความตองการเปนระดับตางๆ ลาเฮย (Lahey, 2004) กลาวถึงกรอบแนวคิดท่ี

สําคัญของทฤษฎีมาสโลวท่ีระบุวา มนุษยมีความตองการเรียงลําดับจากพ้ืนฐานไปยังระดับสูงสุด โดยได

จัดประเภทของความตองการตามความสําคัญออกเปน 5 ระดับ คือ ความตองการทางรางกาย ความ

ตองการความปลอดภัยและม่ันคง  ความตองการความรักและความผูกพัน ความตองการการยกยอง 

ความตองการรูและเขาใจตนเอง  

ในปจจุบัน ความตองการตามแนวคิดของมาสโลว ไดถูกแบงออกเปน 8 ข้ัน โดย เดอพอยและ

กิลสัน (DePoy and  Gilson, 2012) แสดงพีระมิดลําดับความตองการ 8 ข้ัน ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการ

เสริมคุณคาความเปนมนุษย โดยเพ่ิมอีก 3 ระดับความตองการ คือ ความตองการเขาถึงสุนทรียะวามดี

งามของชีวิต ความตองการเขาถึงศักยภาพแหงตน และความตองการอุทิศตนเพ่ือมวลมนุษยชาติ 

3. แบบจําลองการขับเคลื่อนพลังท้ัง 5 (Five Forces Model)  

การวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม โดยใชแนวทาง The Five Competitive 

Forces ของ พอตเตอร (Porter, 1985)  ท่ีองคกรควรนํามาใชเพ่ือพิจารณาปจจัยท่ีกอใหเกิดความ

ไดเปรียบเชิงแขงขัน อันไดแก การแขงขันภายในอุตสาหกรรม ภัยคุกคามจากผูแขงขันรายใหม ภัย

คุกคามจากสินคาทดแทน อํานาจตอรองของผูซ้ือ และ อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ 

4. แผนภูมิสาเหตุและผล หรือแผนภูมิกางปลา   

เครื่องมือแผนภูมิกางปลา เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  เปน

แผนผังท่ีแสดงสาเหตุและผล หรืออาจเรียกวา แผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ท่ีถูกคิดคนและ

พัฒนาโดย ศาสตราจารย ดร.คาโอรุ อิชิกาวา (Kaoru Ishikawa) เม่ือป ค.ศ. 1943 สําหรับโครงสราง
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ของแผนผังกางปลานั้น จะประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ สวนหัวปลา เปนขอสรุปผลของ

สาเหตุท่ีกลายเปนตัวปญหา และ สวนโครงกระดูกและกางปลา เปนท่ีรวบรวมปจจัยอันเปนสาเหตุของ

ปญหา  

5. เครื่องมือ SWOT 

แนวคิดของเทคนิคการสรางเครื่องมือ SWOT ถูกคิดคนในชวงทศวรรษท่ี 1960 – 1970 โดย

Albert Humphrey เพ่ือนํามาแสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัย เปนเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน

สถานการณท่ีชวยใหผูบริหารกําหนดจุดแข็ง (S) และจุดออน (W) จากโอกาส (O) จากสภาพแวดลอม

ภายใน และอุปสรรค (T) จากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้

ตอการทํางานขององคกร  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ (ภัทรสุดา, 2558) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเรียนสาขาในระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสุมตัวอยางจากนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี พบวา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับปจจัย 5 ดาน โดยมี

คุณลักษณะของสาขาวิชาเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการเผยแพรประชาสัมพันธ ดานสถานท่ี ดาน

การมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนและมีดานคาใชจายเปนลําดับสุดทาย โดยดานคุณลักษณะของ

สาขาวิชา แตละสาขาวิชาจะมีคุณลักษณะท่ีโดดเดนในแตละดานแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความสนใจของ

นักศึกษามีความแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีศึกษาโดย จันทรเจา สุภรรุงเจริญ และนภดล 

ยุทธสุขประเสริฐ (จันทรเจา และ นภดล, 2549) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา 

นักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานความจําเปนในการประกอบอาชีพ ดานชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

และดานอาจารยผูสอน ตามลําดับ สวนสาเหตุท่ีเลือกเพ่ือตองการเพ่ิมพูนความรู ตองการเพ่ิมคุณวุฒิท่ี

สูงข้ึน และปรับปรุงงานใหดีข้ึน ตามลําดับ และจากการศึกษางานวิจัยของ ณัชชา สุวรรณวงศ (ณัชชา, 

2560) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจําปการศึกษา 2560 โดยการใชแบบสอบถามในการ

รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักเรียน นักศึกษาจํานวน 300 ท่ีสมัครสอบคัดเลือกระบบ

โควตา ประจําปการศึกษา 2560 พบวา ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ดานหลักสูตรมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากท่ีสุด จากปจจัยดานเหตุผลสวนตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  รจเรข สายคา และวัฒนา พัด
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เกตุ (รจเรข และ วัฒนา, 2560) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยใชแบบสอบถามกลุม ตัวอยางท่ี 

นักเรียนมัธยมศึกษาป ท่ี6 ท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง จํานวน 1,648 คน 

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากท่ีสุด คือ ปจจัยดานระบบการ

สอบคัดเลือก รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม และดานคาธรรมเนียมการศึกษา,แหลงเงินทุน และ

คาใชจายตางๆ ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนมีความกังวลถึงความยากงายในการรับนิสิตเขา

ศึกษาของแตละสถาบัน และมีความคิดนําเสนอในงานวิจัยนี้วาหากมีทางเลือกในการรับนักศึกษาหลาย

ทางนาจะมีโอกาสเขาศึกษาตอไดมากท่ีสุด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก )In-

depth Interview) รายบุคคล ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการโดยการเตรียมแนวคําถามการ

สัมภาษณไวลวงหนาจากการวิจัยเชิงเอกสารท่ีเก่ียวของมาใชเปนแนวทางในการสรางคําถามท่ีใชลักษณะ

คําถามแบบปลายเปด เพ่ือสัมภาษณนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล (ปทุมธานีและสมุทรปราการ) โดยเลือกสุมกลุมตัวอยางท่ีสอดคลองกับ

วัตถุประสงคหรือเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคของการศึกษา

อยางครบถวนจํานวน 30 คน  เพ่ือสอบถามถึงปจจัยตางๆ โดยแยกออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การ

วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (เพศ อายุ ระดับการศึกษากอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

แผนการศึกษาและเกรดเฉลี่ยในระดับการศึกษากอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี และภูมิลําเนาของ

ผูใหสัมภาษณกอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สวนท่ี 2 เปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกสถาบันเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนใน

จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน 8 ดาน คือ ดานหลักสูตรท่ีเปดสอน ดานอายุและชื่อเสียงของสถาบัน 

ดานคาเลาเรียน ดานสวนลดและเง่ือนไขพิเศษอ่ืนๆ ดานทําเลท่ีตั้งของสถาบัน ดานสภาพแวดลอมของ

สถาบัน  ดานการรับรูสถาบัน ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ   และการสอบถามสาเหตุท่ีไมเลือก

เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนแหงอ่ืนเพ่ิมเติมอีกดวย ใชสถิติเชิงพรรณนา คือคาความถ่ีและรอยละ เพ่ือ

วิเคราะหลักษณะประชากรศาสตรและขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล พรอม
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นําเสนอผลจากการวิเคราะหขอมูลท่ีได โดยใช Marketing Mix 7P’s รวมถึงแบบจําลองการขับเคลื่อน

พลังท้ัง 5 และ SWOT เพ่ือนําเสนอทางเลือกในการแกปญหาท่ีพบ   

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง 

(รอยละ 53.33) มากกวาเพศชาย (รอยละ 46.67)  โดยสวนมากมีอายุต่ํากวา 20 ป (รอยละ 73.33) โดย

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด (รอยละ 70) รองลงมาคือจบระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (รอยละ 20) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอยละ 10) ตามลําดับ  ดานแผนการ

ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของกลุมตัวอยาง  พบวาจบแผนวิทย-คณิตมากท่ีสุด (รอยละ 70) รองลงมาคือ

สายอาชีพ (รอยละ 30) ศิลป-ภาษา (รอยละ 23.33)  และ ศิลป- คํานวณ (รอยละ 16.67) ตามลําดับ  

โดยสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป (รอยละ 33.33)  รองลงมาคือ เกรด 2.51 – 3.00  (รอยละ 

30) เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 และ 3.50 (รอยละ 26.67) และเกรดเฉลี่ยระหวาง 2.51 และ 3.00 

(รอยละ 10) ตามลําดับ   โดยมีขอมูลภูมิลําเนาของกลุมตัวอยางแสดงดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูใหการสัมภาษณ จําแนกตามภูมิลําเนากอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

ภูมิลําเนา จํานวน คิดเปนรอยละ 

กรุงเทพฯ 9 30 

ฉะเชิงเทรา 5 16.67 

ชลบุร ี 3 10.00 

ภูมิลําเนา จํานวน คิดเปนรอยละ 

นครสวรรค 1 3.33 

นนทบุรี 3 10.00 

พระนครศรีอยุธยา 2 6.67 

รอยเอ็ด 1 3.33 

ราชบุรี 1 3.33 

ลพบุรี 2 6.67 

ลําปาง 1 3.33 

อุดรธาน ี 2 6.67 

รวม 30 100 
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และจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 30 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยท่ีใชใน

การตัดสินใจเลือกสถาบันเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรีไดดังนี้ 

ดานหลักสูตรท่ีเปดสอน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับการเลือกหลักสูตรใน 4 

ประเด็น คือ เลือกหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการ (รอยละ 66.67) พิจารณาจากหลักสูตรท่ีทันสมัย 

(รอยละ 43.33) เลือกพิจารณาหลักสูตรท่ีนาสนใจ (รอยละ 20) ไมไดพิจารณาท่ีตัวหลักสูตรแตเลือกเรียน

ในหลักสูตรแลวจะสามารถกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐไดเต็มจํานวน (รอยละ 20) 

ซ่ึงสอดคลองกับ ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ )ภัทรสุดา  ,2558 ) ท่ีกลาววา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับดาน

คุณลักษณะของสาขาวิชาเปนอันดับแรก  

ดานอายุของสถาบันและการมีช่ือเสียงของสถาบัน พบวากลุมตัวอยางจะพิจารณาจากการมี

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (รอยละ 76.67) โดยสวนใหญไมพิจารณาปจจัยเรื่องอายุหรือความเกาแกของ

สถาบัน (รอยละ 63.33) โดยใหเหตุผลวา การท่ีสถาบันมีชื่อเสียงแสดงวาเปนท่ีรูจัก มีความนาเชื่อถือ มี

มาตรฐาน และเปนการเพ่ิมโอกาสในการสมัครเขาทํางานตอในอนาคตเม่ือจบการศึกษาจากสถาบันนั้นๆ 

ซ่ึงสอดคลองกับ จันทรเจา สุภรรุงเจริญ และนภดล ยุทธสุขประเสริฐ )จันทรเจา และ นภดล  ,2549 ) ท่ี

ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา นักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานความจําเปน

ในการประกอบอาชีพ ดานชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และดานอาจารยผูสอน ตามลําดับ และ ณัชชา 

สุวรรณวงศ )ณัชชา , 2560) กลาววาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา )ระบบโควตา (ประจําปการศึกษา 2560 ดาน

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ดานหลักสูตรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

ดานคาเลาเรียน กลุมตัวอยางท้ัง 3 คน มีความเห็นวา คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนจะ

สูงกวาคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงใหความสําคัญกับคาเลาเรียนของแตละหลักสูตรและ

สถาบันคอนขางมาก โดยกลุมตัวอยางจะพิจารณาคาใชจายท่ีจะตองจายเพ่ือเปนคาเลาเรียนในหลักสูตร

ท่ีสนใจวาจะตองมีราคาไมสูงจนเกินไป (รอยละ 83.33) ซ่ึงจะเลือกจากคาใชจายท่ีไมแพงจนเกินไปและ

จะตองเหมาะสมหรือคุมคากับหลักสูตรท่ีจะเลือกเรียน แตมีกลุมตัวอยางท่ีไมไดพิจารณาคาเลาเรียน 

(รอยละ 16.67) เพราะไดรับทุนการศึกษาจากสถาบันแหงนั้น และครอบครัวสามารถจายคาเลาเรียนได  

ดานสวนลด หรือเง่ือนไขพิเศษอ่ืนๆ พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญใน 4 ประเด็นคือ 

สวนลดพิเศษ (รอยละ 40) ทุนการศึกษา (รอยละ 36.67) อุปกรณการศึกษาท่ีแจกให (รอยละ 16.67) 
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สามารถกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาได (รอยละ 13.33) แตมีกลุมตัวอยางบางคนท่ีไมไดนําเรื่องทุนการศึกษา 

หรือสวนลดพิเศษอ่ืนๆ มาใชในการตัดสินใจเลือกเรียน (รอยละ 23.33) โดยใหเหตุผลวา ผูปกครอง

สามารถจายคาเลาเรียนได  ซ่ึงสอดคลองกับ รจเรข สายคา และวัฒนา พัดเกตุ (รจเรข และ วัฒนา, 

2560) กลาววาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากท่ีสุด คือ ปจจัยดาน

ระบบการสอบคัดเลือก รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม และดานคาธรรมเนียมการศึกษา ,แหลงเงินทุน 

และคาใชจายตางๆ ตามลําดับ 

ดานสถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอมของสถาบัน พบวากลุมตัวอยางไดนํามาเปนปจจัยในการ

ตัดสินใจเลือกเรียน สูงถึงรอยละ 66.67 ตองการสถาบันท่ีสามารถเดินทางไปกลับท่ีพักไดสะดวกท้ังดวย

รถยนตสาธารณะ หรือระบบรางอ่ืนๆ และตองไมไกลจากท่ีพักจนเกินไป แตกลุมตัวอยางรอยละ 23.33 

จําเปนจะตองใชบริการหอพักซ่ึงอยูใกลสถาบันศึกษาอยูแลว จึงไมไดพิจารณาเรื่องสถานท่ีตั้ง และจาก

การสัมภาษณเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมของสถาบัน อาคารเรียน บรรยายกาศ ภายในสถาบัน 

บรรยากาศโดยรอบ และสิ่งอํานวยความสะดวกดานอินเตอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ

สภาพแวดลอมเปนอยางมาก (รอยละ 80) โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะอาด รวมถึงการมี

สถานท่ีท่ีทันสมัย  

ดานการรับรูสถาบันและบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ พบวาบุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการ

ตัดสินใจของกลุมตัวอยาง แบงไดเปน 6 กลุม คือ คนในครอบครัว (รอยละ 20) ครูจากสถาบันเดิม (รอย

ละ 16.67) เพ่ือนหรือรุนพ่ี (รอยละ33.33) ศิษยเกา (รอยละ 10) และขาวสารทาง social network 

(รอยละ 33.33)   ณัชชา สุวรรณวงศ )ณัช ชา ,2560) กลาววา ปจจัยดานเหตุผลสวนตัวท่ีมีการแนะนํา

จากรุนพ่ี หรืออ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

 งานวิจัยนี้ไดมีการสอบถามเพ่ิมเติมวา จากการท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญมีคณะวิชาและ

หลักสูตรท่ีคลายคลึงกันอยูมากนั้น มีมหาวิทยาลัยเอกชนแหงอ่ืนท่ีไดพิจารณารวมกับมหาวิทยาลัยท่ี

ศึกษาอยูในปจจุบันหรือไม และสาเหตุท่ีไมเลือกมหาวิทยาลัยเอกชนเหลานั้น ผลการวิเคราะหขอมูล

พบวา สวนใหญจะเลือกมหาวิทยาลัยท่ีอยูใกลท่ีพักและสามารถเดินทางไดสะดวกกวา รองลงมาคือ การ

มีหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการในมหาวิทยาลัยท่ีเลือกศึกษาตอท่ีมากกวา เปนสาเหตุท่ีถูกกลาวถึง

มากท่ีสุด 

 

อภิปรายผล 
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 จากการศึกษาครั้งนี้  เม่ือนําผลจากการสัมภาษณ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยตามท่ีไดกลาว

มาแลวขางตน มาวิเคราะหดวยแบบจําลองการขับเคลื่อนดวยพลังท้ัง 5 สรุปผลไดตามแผนภูมิท่ี 1  

 
       และจากการศึกษาขอมูลสาเหตุของจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใชใน

การตัดสินใจเลือกสถาบันเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ดวยแผนภูมิกางปลาท่ีแสดงสวนหัวปลาคือสาเหตุท่ีกลายเปนปญหา นั่นคือ จํานวน

นักศึกษาท่ีลดลง และโครงกระดูกและกางปลาท่ีรวบรวมปจจัยท่ีเปนสาเหตุของปญหาซ่ึงไดมาจาก

แผนภูมิท่ี 1 ท่ีแสดงใหเห็นวา สภาพการแขงขันท่ีสูง โครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนไป นักเรียนสวนใหญ

จะเลือกหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการและทันสมัย รวมถึงแนวโนมอาชีพท่ีเปลี่ยนไป ทําใหสามารถ

สรุปปญหาหลักและปญหารอง แสดงดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 

 

สภาพการแขงขันที่รุนแรง 

- มหาวิทยาลัยเอกชนที่มี

จํานวนมาก 

- หลักสูตรที่มีความคลายกัน 

อํานาจตอรองกับลูกคาที่นอย 

เพราะลูกคาจะเลือกเรียนหลักสูตร

ที่ตรงตามความตองการของตนและ

ทันสมัย 

อํานาจตอรองกับ supplier ที่มีนอย  

เนื่องมาจากโครงสรางประชากรที่

เปล่ียนไป ซ่ึงเปนปญหาทางประชาการ

ศาสตรที่ไมสามารถควบคุมได  

คูแขงรายใหม ที่มมีาก 

- ภาครัฐสงเสริมใหมีการจัดการศึกษา

ดวยสถาบันจากตางประเทศ 

- เทคโนโลยีที่ทันสมยัทําใหสามารถ

เรียนรูไดงายและสะดวกขึ้น 

สินคาทดแทนที่มมีากและรุนแรง

เนื่องจากอาชพีที่ตองการและเปนที่

นิยม เชน Start Up ทาํใหหันไปเรียน

สายอาชพี หรือเปนเจาของธุรกิจเอง 

แผนภูมิท่ี 1 แบบจําลองการขับเคลื่อนพลังท้ัง 5 
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จากผลการศึกษานี้ สรุปไดวา สาเหตุหลักท่ีทําใหผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลดลง  คือ 

โครงสรางประชาการของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสามารถเรียนรูได

หลายชองทางและสะดวกข้ึน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ไดใหความสําคัญกับหลักสูตรท่ีตรงตาม

ความตองการและมีความทันสมัย ชื่อเสียงของสถาบัน การมีโอกาสไดรับทุนการศึกษา แนวทางในการ

ปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงเสนอทางเลือกท่ี 1  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงตาม

ความตองการและทันสมัย รวมถึงการมอบทุนการศึกษาหรือสวนลด และสรางชื่อเสียงของสถาบันใหเปน

ท่ียอมรับและรูจักมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งควรจะตองปรับปรุงและสรางหลักสูตรใหตรงตามความ

ตองการและทันสมัย ท้ังนี้ความตองการของผูเรียน นอกเหนือจากความชอบสวนตัวแลว สวนหนึ่งอาจมา

จากคานิยมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา จะทําให

ไดเปรียบในการแขงขัน ดวยการจัดใหมีการประชุมอาจารยภายในหลักสูตรเพ่ือพูดคุยถึงปญหาและ

อุปสรรคของปการศึกษาท่ีผานมาอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา โดยจะตองกําหนดภาระหนาท่ีในศึกษา

คนควาหาแนวทางในการแกปญหา รวมถึงศึกษาวิจัยแนวโนมของการศึกษาและอาชีพในอนาคต และ

ประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรดวยการปรับเนื้อหาวิชาบางสวน หรือ ปรับเปลี่ยนวิชา แลวจัดทําเลม

หลักสูตรฉบับสมบูรณ เพ่ือนําเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเสนอสํานักงานการอุดมศึกษา

เพ่ือทําการรับรอง 

จํานวนนกัศึกษา

นอยลง 

นักเรียน / นักศึกษา 
แนวโนมอาชีพ 

อยากเปนเจาของธุรกิจ 

หลักสูตรคลายกัน 

โครงสรางประชากร 

 
การมีคูแขงจํานวนมาก 

 
อัตราการเกิดลดลง สถาบันจากตางประเทศ 

เลือกหลักสูตรที่ตองการ

เลือกหลักสูตรที่ทันสมัย

 

แผนภูมิท่ี 2 ผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหา  
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อีกท้ังการสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ เชน การมีผลงานของอาจารยภายใน

สถาบัน การไดรับรางวัลของนักศึกษาในการแขงขันตางๆ จะเปนการสรางความนาเชื่อถือและความ

ไววางใจตอผูสนใจได และเปนการแสดงวามหาวิทยาลัยแหงนี้มีคุณภาพท่ีดีเพ่ือเปนการสรางอํานาจ

ตอรองไดนั่นเอง และจากการท่ีภาครัฐไดมีการสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี

ศักยภาพสูงจากตางประเทศ  โดยมีสาระสําคัญคือ สนับสนุนใหมีการถายทอดความรูความเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีและวิทยาการจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพ่ือนํามาใชประโยชนใน

การพัฒนาประเทศ รวมถึงเสริมสรางความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากตางประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอ่ืนในประเทศไทย 

โดยจะพิจารณาและอนุญาตใหเปดในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยไทยไมไดเปดสอน โดยเนนสาขาท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 และรองรับการขยายตัวระบบเศรษฐกิจการคา การลงทุน และจากการสงเสริมการ

จัดการการศึกษาจากตางประเทศดังกลาวนั้น ยอมตองเกิดการแบงสวนแบงตลาดของนักเรียนในประเทศ

อยางแนนอน ซ่ึงถือวาเปนผลกระทบท่ีสําคัญตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

อยางมาก ยิ่งไปกวานั้น  จากขอมูลท่ีถูกสํารวจผานแบบสํารวจทางสังคมออนไลน พบวาอาชีพท่ีคนใน

สังคมอีก 10 ปขางหนาท่ีคิดวาจะมาแรง มีอาชีพหนึ่งท่ีนาสนใจและกําลังเปนท่ีนิยมอยางคือ การเปน

เจาของ Start Up ท่ีกําลังเปนท่ีนิยม โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนท่ีตองการประสบความสําเร็จตั้งแตอายุนอย  

Start Up คือธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม เปดบริษัทข้ึนมาใหมเพ่ือรองรับธุรกิจดานไอที มักเปนธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งท่ีเด็กนักเรียนในปจจุบัน หันไปเรียนสาย

อาชีพ หรือทํางานโดยเฉพาะการเปนเจาของ Start Up นั่นเอง        

 

ขอเสนอแนะ  

 ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ พบวา มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแหง ควรจะตองศึกษาแนวโนมของ

ตลาดแรงงาน ความตองการของนักเรียนนักศึกษาอยูตลอดเวลา เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรหรือจัดโครงการท่ีตรงตามความตองการและทันสมัย จะทําใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน

จากการท่ีเปนผูนําหรือผูริเริ่มนั่นเอง โดยแนวทางปรับตัวจากสภาพท่ีจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง   ใน

การศึกษาวิจัยนี้ ไดนําเสนอทางเลือกในการแกปญหา 2 ทางเลือกตามผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย คือ  

 

ทางเลือกท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและทันสมัย 
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จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท่ีพบวานักเรียนสวนใหญจะพิจารณาปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนฯ จะใหความสําคัญกับปจจัยดานหลักสูตรตรงตาม

ความตองการและทันสมัยเปนอันดับแรก ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรจะตองจัดทําและพัฒนา

หลักสูตรทุกปการศึกษา ใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัย ใหมีการศึกษาวิจัยแนวโนมความตองการแรงงาน 

อาชีพท่ีประสบความสําเร็จ และอาชีพท่ีเปนท่ีนิยมอยูตลอด เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือสรางความโดดเดนดานหลักสูตรท่ีสุด ขอดีของทางเลือกนี้คือ จะทําใหมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีตรง

ตามความตองการและทันสมัย  ขอเสียคือ อาจารยจะตองใชศึกษาแนวโนมอาชีพและความตองการของ

ตลาดแรงเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับหลักสูตร ซ่ึงหากลาชาก็จะเสียโอกาสในการรับ

นักศึกษา โดยมีงบประมาณในทางเลือกนี้ประกอบดวย คาใชจายในการศึกษาวิจัย คาตอบแทน

ผูเชี่ยวชาญท่ีจะใหคําแนะนําและวิพากษหลักสูตร คาเอกสารและคาตอบแทนกรณีวาจางบุคคลใหทํางาน

กรณีพิเศษ ท้ังนี้คาใชจายเหลานี้ข้ึนอยูกับระเบียบและขอกําหนดของแตละมหาวิทยาลัย 

 

ทางเลือกท่ี 2  ขยายฐานกลุมผูเรียนใหมเพ่ือเพ่ิมรายไดทดแทน 

จากอุปสรรคท่ีเกิดจากการท่ีโครงสรางประชากรของประเทศเปลี่ยนไป ท่ีมีอัตราการเกิดลดลง

อยางตอเนื่อง ทําใหคาดวาจํานวนนักเรียนจะลดลงในอนาคต ในขณะท่ีจํานวนประชากรท่ีเปนผูสูงอายุมี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมภายนอกดานประชากรศาสตรท่ีไมสามารถจะควบคุมได 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีพ่ึงพารายไดจาการรับนักศึกษา

ปริญญาตรีเปนหลัก อาจมีรายรับท่ีลดลง นอกจากนี้ดวยกลยุทธการมอบทุนการศึกษาหรือการมอบ

สวนลดใหกับผูเรียน ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา การใหทุน ยังคงมีความสําคัญในการพิจารณาเลือก

มหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอเปนอยางมากนั้น จะยิ่งเปนการทําใหมีตนทุนเพ่ิมข้ึน 

มหาวิทยาลัยเอกชนจึงควรหาวิธีท่ีจะเพ่ิมรายได โดยการจัดโครงการการอบรมระยะสั้น หรือพัฒนา

หลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือขยายฐานผูเรียนกลุมใหม ๆ  ท่ีไมใชกลุมนักเรียน หรือ กลุมลูกคาท่ีเปนนักเรียนท่ีไม

ตองการเขาเรียนในระบบมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนแหลงรายไดทดแทนนั่นเอง  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเอกชนแต

ละแหงมีจุดแข็งคือ การมีอาจารยและบุคลากรท่ีมีความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมถึงการเปนท่ี

ยอมรับขององคกรธุรกิจโดยท่ัวไป ซ่ึงขอดีของทางเลือกนี้คือสามารถหารายไดทดแทนจากตลาดใหม

นอกเหนือจากกลุมนักเรียน แตมีขอเสียคืออาจขาดทุนได หากโครงการอบรมไมไดรับความนิยมหรือ

ความสนใจ โดยมีคาใชจายหลักๆ ประกอบไปดวย คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย คาสถานท่ีจัดโครงการ 

คาอาหารจัดเลี้ยง คาเอกสาร คาติดตอสื่อสาร คาใชจายดานเทคโนโลยี และอ่ืนๆ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

สําหรับผูท่ีสนใจ สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเพ่ือนําไปศึกษาตอ เพ่ือหาปจจัยท่ีใชในการ

ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีชัดเจน

กวานี้ เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(ปทุมธานีและสมุทรปราการ) โดยมีแนวทางการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป อาจศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยแยกแตละสาขาวิชา เพ่ือใหทราบถึงความตองการศึกษาตอเฉพาะสาขาวิชาท่ีมีความ

แตกตางกันมาก 

2. ในการเลือกกลุมตัวอยาง ควรพิจารณาถึงสัดสวนของแผนการเรียนของกลุมตัวอยางให

สอดคลองกับคณะวิชาท่ีประสงคจะใชขอมูลวิจัย 

3. ควรมีการศึกษาประเด็นเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางในการคนหาสาเหตุท่ีจํานวนนักศึกษา

ลดลงอยางตอเนื่องใหชัดเจนยิ่งข้ึน นอกเหนือไปจากโครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนไป อาจมีการศึกษา

แนวโนมอาชีพและความตองการของนักเรียนในปจจุบันเพ่ิมเติม 
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของการไฟฟาภูมิภาค 

กับทัศนคติของผูใชบริการ 
Correlation between Service Quality of Provincial Electricity Authority 

and Costumer Attitude 

 

ภูมิพัฒน บรรดาจันทร0 1 และทรงพร หาญสันต1ิ

2 

Pumpat Badachan1 and Songporn Hansanti2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

และระดับทัศนคติของผูใชบริการ โดยจําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพการบริการกับทัศนคติของผูใชบริการ จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test คา One-Way ANOVA และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson 

correlation ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30-39 ป สถานภาพโสด การศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ รายได ต่ํากวา 30,000 บาท และท่ีพักอาศัยเปน

บานเดี่ยว 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับรายไดแตกตางกันจะมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยคุณภาพ การ

บริการตางกันและมีระดับทัศนคติท่ีตางกัน โดยความสัมพันธของคุณภาพการบริการกับทัศนคติโดย

รวมอยูในระดับสูง ในสวนความสัมพันธของคุณภาพการบริการรายดานกับทัศนคติโดยรวม เรียงจากมาก

ไปหานอย ดังนี้ ระดับสูง ไดแก การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา, ความเขาอกเขาใจลูกคาและดานการ

ตอบสนองตอลูกคา ระดับปานกลาง ไดแก ดานความเชื่อถือไวใจได และดานความเปนรูปธรรมของการ

บริการ ตามลําดับ 

 

                                                                                 
1 นิสิตปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ (ภาคค่ํา) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร email: Pumpat.ba@ku.th 
2 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ, ทัศนคติ 

 

 

Abstract 

The objective of this study is to compare the service quality of the Provincial 

Electricity Authority and the attitude of customer. Classified by demographic factors and 

to study the correlation between the service quality of the Provincial Electricity Authority 

and the attitude of customer. The research instruments were statistical questionnaire for 

data analysis: frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA 

and Pearson correlation coefficient. Most of the samples are female, 30-39 years old, 

single, bachelor’s degree. Occupation, state enterprise employees/civil servants, incomes 

below 30,000 baht and residences as single houses 

The results show that the sample groups with different income levels have 

different opinions on service quality factors, as well as different levels of customer’s 

attitudes. In correlation to the level of service quality and attitude of customer at a high 

level. The quality of service in each aspect has a correlation with the attitude of 

customer. In descending order as follows: in the high level, assurance empathy and 

responsiveness. Moderate level, reliability and tangible respectively. 

 

Keywords: Service Quality, Attitude 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานโครงสรางและแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจของหนวยงานพลังงานและไฟฟาอันเนื่องมาจากการเกิดของผูจําหนายพลังงานไฟฟาราย

ใหม การเปดเสรีเพ่ือเพ่ิมการแขงขันในตลาดธุรกิจไฟฟา และความคาดหวังท่ีสูงข้ึนของผูบริโภคท้ังดาน

เสถียรภาพโครงขายไฟฟาและดานบริการลูกคาจากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
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ไฟฟา พบวา ลูกคาในธุรกิจไฟฟามีแนวโนมท่ีจะมีความตองการบริการท่ีแตกตางกันมากข้ึน ผูใหบริการ

จําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการ บริการ

ของลูกคาท่ีแตกตางกันไป และสามารถออกแบบและนําเสนอบริการใหตรงกับความตองการท่ีตางกันไป

ตามลูกคาแตละราย ในยุคนี้เปนยุคแหงการสรางประสบการณ มากกวาการขายสินคาแลวจบไป การ

สรางบริการจึงมีสวนสําคัญอยางมากในการท่ีจะรักษาลูกคาไว การวางแผนในการสรางบริการท่ีดีและ

การสงมอบบริการในทุกจุดท่ีลูกคาจะพบในการเขาไปใชบริการ ก็จะสามารถสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันในธุรกิจ (ฝายประชาสัมพันธ การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2561) 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) ไดใหความหมายของคุณภาพการบริการคือการ

ใหบริการเหนือกวาหรือตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการ โดยเปนการประเมินหรือการแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับความสมบูรณแบบของการบริการ โดยในสวนของทัศนคติของผูบริโภคเปนสิ่งท่ีบงบอก

ตําแหนงทางจิตใจของผูบริโภคท่ีมีตอองคกร (Kenneth E. Clow and Donald Baak, 2018) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดรับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค

พุทธศักราช 2503 ณ วันท่ี 28 กันยายน 2503 ซ่ึงเปนผูใหบริการดานการจําหนายพลังงานไฟฟาใหแก

ประชาชนท่ัวทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเวน 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมุทรปราการ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง (รายงานประจําป 2561 การไฟฟาสวน

ภูมิภาค, 2562) 

แมวาการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูใหบริการจําหนายไฟฟาใหกับภาคประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบท้ังหมด (วิจัยกรุงศรี., 2562) แตเม่ือศึกษาขอมูลขอรองเรียนสําหรับการใหบริการในภาพรวม

ท้ังหมด พบวามีแนวโนมท่ีสูงข้ึน โดยมีจํานวนการรองเรียนใน ป พ.ศ. 2560, 2561 และ 2562 อยูท่ี 

3,689 ครั้ง, 4,246 ครั้ง และ 5,036 ครั้ง ตามลําดับ (กองกํากับกิจการท่ีดี การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2563) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาใหทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการ

รับรูคุณภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค และศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอ

ทัศนคติท่ีมีตอการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมศึกษาถึงความสัมพันธของคุณภาพการบริการของการไฟฟา

สวนภูมิภาคกับทัศนคติท่ีของประชนผูใชไฟฟามีตอการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
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เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ และสรางทัศนคติท่ีดีใหแกกับประชาชนท่ีใชบริการ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

Schiffman and Wisenblit (2015) ไดกลาววาการแบงสวนตลาดประชากรทําไดโดยการ

แบงกลุมของผูบริโภคตามอายุ รายได เชื้อชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ประเภทและ

ขนาดของใชในครัวเรือน และ ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร ตัวแปรเหลานี้มีวัตถุประสงคเชิงประจักษ และสามารถ

ซักถาม หรือการสังเกตไดอยางงายดาย สิ่งเหลานี้ชวยใหนักการตลาดไดจําแนกผูบริโภคแตละประเภท

ตามท่ีกําหนดไวไดอยางชัดเจน เชน กลุมอายุหรือกลุมรายไดเชนเดียวกับระดับชนชั้นทางสังคมท่ีจะถูก

กําหนดโดยวัตถุประสงคการคํานวณดัชนีการชี้วัด 3 ตัวแปร คือ รายได (จํานวนเงินเดือน) ระดับ

การศึกษา (การศึกษาสูงสุด) และอาชีพ (ระดับศักดิ์จะเก่ียวของกับการประกอบอาชีพตาง ๆ) ซ่ึงจะทําให

ทราบถึงท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของผูบริโภค โดยการแบงกลุมประชากรเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน

การคนหา และเขาถึงกลุมลูกคาท่ีเฉพาะเจาะจง 

แนวความคิดเรื่องทัศนคติ 

ความหมายของทัศนคต ิ

 ทัศนคติคือตําแหนงทางจิตใจของผูบริโภคท่ีมีตอหัวขอ บุคคล หรือกิจกรรม ซ่ึงมีอิทธิพลตอ 

ความรูสึก การรับรู กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมท่ีจะตามมา ซ่ึงทัศนคติจะกระตุนการตัดสินใจซ้ือ 

โดยผูบริโภคท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอตราสินคาใดก็จะมีโอกาสในการซ้ือสิ้นคาของตราสินคานั้นดวย และ

ถาหากทําใหผูบริโภคชื่นชอบในโฆษณา ผูบริโภคกลุมนั้นก็จะมีแนวโนมในการซ้ือสินคาดวย (Kenneth 

E. Clow and Donald Baak, 2018) 

องคประกอบของทัศนคติ 

Kenneth E. Clow and Donald Baak (2018) ไดระบุองคประกอบของทัศนะคติแบงออกเปน 

3 องคประกอบ โดยจะมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันและเกิดข้ึนตามลําดับ ดังนี้ 
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1. องคประกอบดานความเขาใจ ความคิด หรือความเชื่อ (Cognitive) ซ่ึงเกิดจากความเชื่อท่ีมี

อยูเดิมผสมผสานกับการท่ีไดรับขาวสารขอมูลหรือไดรับประสบการณกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนตัวกําหนด

ทิศทางของทัศนคติในแตละบุคคล และจะออกมาในรูปแบบเชิงลบหรือเชิงบวกก็ได โดยจะเปน

องคประกอบในการกําหนดวา สิ่งนั้นดีหรือไม มีคุณคาหรือไม เชน จากการรับขอมูลขาวสาร และความ

เชื่อ ท่ีแตกตางกันในกลุมแนวคิดทางการเมือง หรือศาสนา ท่ีตางข้ัวกันจะมีแนวโนมทัศนคติเชิงลบตอกัน 

หรือการท่ีบุคคลไดรับขอมูล และมีความเชื่อ วาองคกรแหงหนึ่งมีการชวยเหลือพ่ีนองชาวไทยตลอดเปน

เวลายาวนาน รวมไปถึงเคยไดรับรางวัลเปนองคกรดีเดนในดานตาง ๆ มาตลอด บุคคลนั้นก็จะมีแนวโนม

ทัศนคติท่ีดีตอองคกร แตในทางกลับกันหากวาอีกบุคคลหนึ่งมี ความเชื่อท่ีมีอยูเดิม ความคิด ในเชิงลบ

ตอบริษัท ก็อาจสงผลใหเกิดทัศนคติใหเชิงลบตอองคกรได รวมถึงการท่ีบุคคลหนึ่งมีประสบการณท่ีไมดี

ตอการใหบริการพนักงานแหงหนึ่งก็จะทําใหบุคคลนั้น เปนตน 

2. องคประกอบดานความชอบ อารมณและความรูสึก (Affective) ซ่ึงเกิดหลังจากการท่ีไดรับ

ขาวสารขอมูลหรือไดรับประสบการณกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยผานการกลั่นกรองและทําความเขาใจกับ

ขาวสารขอมูลรวมถึงประสบการณท่ีเคยไดรับกับสิ่งนั้น จนเกิดความชอบ อารมณและความรูสึก กับสิ่งๆ 

นั้น โดยเปนตัวกําหนดทิศทางของทัศนคติในแตละบุคคล และจะเกิดความรูสึกกับสิ่งนั้นไดท้ังเชิงบวก

และเชิงลบ เชน ความรูสึกท่ีดีตอองคกรหนึ่งหลังจากไดฟงวิสัยทัศนของผูบริหารขององคกรนั้นก็จะสงผล

ใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอองคกรมากข้ึน การท่ีรูสึกชอบรถยนตรุนใหมยี่หอหนึ่งจากประสบการณการ

มองเห็นผานการโฆษณาจะสงผลใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอรถยนตยี่หอนั้นมากข้ึน แตเม่ือไดลอง

ทดสอบขับจริงอาจเกิดความรูสึกไมชอบก็จะสงผลใหเกิดทัศนคติในเชิงลบตอรถยนตยี่หอนั้นไดเชนกัน 

ซ่ึงจะข้ึนอยูกับความชอบ อารมณและความรูสึก ท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงนักวิจัยทางการตลาดจะทําการวิจัย

เพ่ือหาสิ่งท่ีกลุมลูกคาชอบ เพ่ือนํามาจูงใจเพ่ือเพ่ิมยอดขายตอไป (ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ, 2543) 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Conative) คือแนวโนมดานพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอสิ่งนั้น โดยเปนผลมากจากความเขาใจ ความคิด หรือความเชื่อ รวม

ไปถึงความชอบ อารมณและความรูสึก ซ่ึงเปนการแสดงออกตอสิ่งเรา ซ่ึงเปนแนวทางท่ีจะเกิดความตั้งใจ

กระทําตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ , 2543) เชน การท่ีลูกคามีทัศนคติไมดีกับสถานท่ี

บริการสาขาหนึ่ง ลูกคาคนนั้นจะมีแนวโนมวาจะไมเขาใชบริการสาขานั้นอีก โดยในทางกลับกัน ซ่ึงการท่ี
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บุคคลหนึ่งเลือกหยิบซ้ือน้ําดื่มยี่หอหนึ่งเปนประจํา แสดงวาบุคคลนั้นมีแนวโนมทัศนคติตอตรายี่หอน้ําดื่ม

ดังกลาวในเชิงบวกดวย 

แนวความคิดเรื่องคุณภาพบริการ 

ความหมายของคุณภาพบริการ 

คุณภาพการใหบริการ คือการใหบริการเหนือกวาหรือตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการ 

โดยเปนการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสมบูรณแบบของการบริการในภาพรวม 

(Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1985) 

มิติคุณภาพบริการ 

 Parasuraman, Zeithaml, and Berry. (1988) ไดกลาวถึง คุณภาพการบริการ SERVQUAL 

ประกอบดวย 5 มิติ ดังนี้ 

1) ความนาเชื่อถือ (Reliability) ซ่ึงเก่ียวของกับ ความสามารถในการบริการท่ีแมนยําและพ่ึงพา

ได เปนไปตามคําม่ันสัญญาท่ีใหไวกับลูกคา กลาวคือ พนักงานผูใหบริการมีความรูความสามารถ ซ่ึง

จะตองสามารถใหบริการอยางถูกตองตั้งแตเริ่มตนข้ันตอนการบริการ โดยสามารถใหคําแนะนํา ตอบ

คําถาม รวมไปถึงการเขาไปชวยแกปญหาในลูกคาแตละราย ตามขอตกลงหรือมาตรฐานของการบริการ  

2) การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) ซ่ึงเก่ียวกับความเต็มใจท่ีจะชวยลูกคาและความ

พรอมในการบริการอยางทันทวงที รวมไปถึงการแจงกําหนดเวลาอยางชัดเจนท่ีลูกคาจะไดรับการบริการ

อยางชัดเจนดวย 

3) การใหความเชื่อม่ัน (Assurance) ซ่ึงเก่ียวกับความรู ความสุภาพ และความสามารถของ

พนักงาน ท่ีทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจและไววางใจ รวมไปถึงความรูสึกปลอดภัยในการชําระเงินดวย 

4) ความเขาอกเขาใจลูกคา (Empathy) ซ่ึงเก่ียวกับ ความหวงใย ความเอาใจใส เขาใจความ

ตองการของลูกคา บริการดวยใจ รวมถึงเวลาในการใหบริการจะตองสะดวกตอการเขามาใชบริการของ

ลูกคาอีกดวย 
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5) ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ซ่ึงเก่ียวกับ สิ่งอํานวยความสะดวก ความเปน

มืออาชีพชองพนักงาน เครื่องมือตองมีความทันสมัย และสิ่งท่ีใชติดตอสื่อสารกับลูกคาในการใหบริการ 

ซ่ึงเปนลักษณะทางกายภาพท่ีลูกคารับรู 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ศุภกัญญา จันทรุกขา (2558) ไดทําการศึกษาคุณภาพการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จากกลุมตัวอยางผูใชไฟฟา จํานวน 420 ราย โดยใชแบบสอบถามใน การ

รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอางอิง จากการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา 

ผูใชไฟฟามีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในภาพรวมและรายดานอยู 

ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบุคลากร ดานกลยุทธการใหบริการ 

ดานกระบวนการ ดานราคาและคาใชจายของผูใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาดและการใหความรูแก 

ผูใชบริการ และดานสถานท่ีและการจัดสภาพแวดลอม ตามลําดับ และจากการทดสอบสมมติฐานโดย

การ วิเคราะหความแตกตางตัวแปรโดย t-test และความแปรปรวน F-test (One-Way ANOVA) 

กําหนดชวง ความเชื่อม่ันอยูท่ีรอยละ 95 (α = 0.05) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชไฟฟาท่ีมี

ตอคุณภาพการ ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยจําแนกตามปจจัยสวน พบวา ผูใชไฟฟาท่ีมีอายุ 

สถานภาพ การสมรส คาใชจายในการใชไฟฟาโดยเฉลี่ยตอเดือนตางกัน จะมีความพึงพอใจแตกตางกันใน

ภาพรวม และรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

มุกดาฉาย แสนเมือง (2560) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง การรับรู และความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ การบริการในหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย การศึกษาครั้งนี้ มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงระดับความคาดหวัง การรับรู และความพึงพอใจของคุณภาพบริการทาง

การศึกษาจากมุมมองของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีประกอบไปดวย 35 ตัวแปรของคุณภาพบริการ โดยกลุมตัวอยางคือ

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยท้ังรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จํานวน 500 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การจัดอันดับ และการทดสอบทีเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของระดับความคาดหวังและ

ระดับการรับรู โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลจากการวิจัย พบวา นักศึกษามีระดับความ
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คาดหวังตอคุณภาพการบริการทางการศึกษาดานตาง ๆ ของหลักสูตรนานาชาติอยูในระดับมากถึงมาก

ท่ีสุด แตระดับการรับรูในการบริการท่ีนักศึกษาไดรับนั้นต่ํากวาท่ีระดับนักศึกษาคาดหวังไวคืออยูในระดับ

ปานกลางถึงมาก โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน สิ่งท่ีนาสนใจคือนักศึกษาไม

พึงพอใจตอระดับคุณภาพการบริการของหลักสูตรนานาชาติ โดยท่ีนักศึกษาไมพึงพอใจคุณภาพบริการ

ดานความมีน้ําใจไมตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความ

ผูกพัน และดานความเปนมืออาชีพ ตามลําดับ 

ชลิดา เพชรปญญา (2561) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะบุคลากรและคุณภาพการใหบริการท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจ ของลูกคาบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด ในเขตภาคเหนือตอนบน การ

ศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของคุณลักษณะบุคลากรคุณภาพการใหบริการ

และความพึงพอใจ ตลอดจนศึกษาคุณลักษณะบุคลากรและรูปแบบการใหบริการท่ีมีอิทธิพลตอความพึง

พอใจของลูกคาบริษัททิพยประกันภัย จํากัด ในเขตภาคเหนือตอนบน  กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาท่ีมาใช

บริการ ประกันภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด จํานวน 398 รายเปนการศึกษาเชิงสํารวจ เครื่องมือ

ในการศึกษาคือ แบบสอบถามโดยสถิติพรรณนาวิเคราะหความถ่ี คารอยละและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และใชสถิติอนุมานเพ่ือทําการวิเคราะห ความสัมพันธของตัวแปรท่ีเก่ียวของดวยเทคนิคการถดถอยพหู

คูณ โดยวิธี Enter Selection ผลวิจัย พบวา คุณลักษณะบุคลากรและคุณภาพการใหบริการและความ

พึงพอใจ โดยรวม อยูในระดับมาก  เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานลักษณะบุคลากรความ

พึงพอใจ และดานคุณภาพการบริการ ผลการวิเคราะหการทดสอบสัมประสิทธิ์ถดถอยพหูคูณ พบวา 

ปจจัยดานคุณลักษณะบุคลากรมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคามากท่ีสุด  รองลงมา คือ คุณภาพการ

ใหบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา โดยมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตาง จะมีระดับของการรับรูคุณภาพบริการ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 : ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตาง จะมีระดับของทัศนคติท่ีมีตอการไฟฟา

สวนภูมิภาคท่ีตางกัน 
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สมมติฐานที่ 1 

t-test, F-test, LSD 
 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangible) 

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) 

3. การตอบสนองตอลูกคา 

(Responsiveness) 

4. การใหความเชื่อม่ัน (Assurance) 

5. ความเขาอกเขาใจลูกคา (Empathy) 

สมมติฐานท่ี 3 : ระดับของคุณภาพบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีความสัมพันธกับระดับ

ของทัศนคติท่ีมีตอการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

 

 

 

ทัศนคติ (Attitude) 

1. องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive 

Component)  

2. องคประกอบดานอารมณและความรูสึก

(Affective Component) 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Conative 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- ระดับรายได 

- ลักษณะที่พักอาศัย 

 

 

สมมติฐานที่ 3 

Pearson correlation 
 

สมมติฐานที่ 2 

t-test, F-test, LSD 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กําหนดความเชื่อม่ันทาง

สถิติท่ีรอยละ 95 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเก็บขอมูลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม 

ซ่ึงไดศึกษาขอมูลจาก เอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยขอคําถามมีจํานวนท้ังหมด 31 ขอ 

โดยแบงขอคําถามออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ สวนท่ี 1 ดานประชากรศาสตร จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย

คําถามคัดกรอง จํานวน 1 ขอและคําถามเพ่ือระบุลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน 7 ขอ สวนท่ี 2 

ปจจัยคุณภาพการบริการ จํานวน 15 ขอ ซ่ึงประกอบดวยคําถามเก่ียวกับดานความเห็นรูปธรรมของการ

บริการ (Tangible) จํานวน 3 ขอ ดานความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) จํานวน 5 ขอ ดานการ

ตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) จํานวน 2 ขอ ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (Assurance) 

จํานวน 3 และดานความเขาอกเขาใจลูกคา (Empathy) จํานวน 2 ขอ โดยในสวนท่ี 3 ปจจัยทัศนคติของ

ผูบริโภค จํานวน 8 ขอ ซ่ึงประกอบดวยคําถามเก่ียวกับองคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive 

Component) จํานวน 3 ขอ องคประกอบดานอารมณและความรูสึก (Affective Component) จํานวน 

2 ขอ และองคประกอบดานพฤติกรรม (Conative Component) จํานวน 3 ขอ ซ่ึงการตรวจสอบ

เครื่องมือมีดังนี้ การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) จะนําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ

เนื้อหา ดานความชัดเจนของภาษาของคําถาม รวมถึงโครงสรางของแบบสอบถาม และการทดสอบหาคา

ความเชื่อม่ัน (Reliability) จะทําการเก็บแบบสอบถามสําหรับใชทําการทดสอบเบื้องตน (Pre-test) 30 

ชุด มาวิเคราะหคาความเชื่อม่ันจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha 

Coefficient ของขอคําถามสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ประเภทบานอยู

อาศัย ซ่ึงพักอาศัยอยูในประเทศไทย ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซ่ึงมีขนาด

ประชากรจากขอมูลป 2562 จํานวน 17,644,814 ราย โดยกลุมตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ันทางสถิติ

รอยละ 95 อางอิงมาจากสมการของ Yamane (1973) อยูท่ี 400 ราย 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลชวงเวลาเดียว (Cross-sectional Data) ชวงเดือนมกราคมจนถึงเดือน

มีนาคม ในป 2563 โดยการนําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม โดยใชประเภทการสุม

แบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-probability sampling) ซ่ึงการสุมตัวอยางคือการสงแบบสอบถาม
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ออนไลน (Online Survey) ใหกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูท่ีอาศัยในเขตบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคผาน

เครือขายสังคมออนไลน ไดแก แอพพลิเคชั่น Line และ Facebook โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก การสงแบบสอบถามใหบุคคลท่ีผูศึกษารูจักโดยตรง และการสุม

ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ไดแก การโพสแชรแบบสอบถามผาน Facebook เปน

แบบสาธารณะ เพ่ือใหผูท่ีเห็นรวมมือทําแบบสอบถาม รวมถึงการฝากบุคคลท่ีผูศึกษารูจักแชรโพสหรือสง

ตอแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะหทางสถิติดังนี้  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือเปนการบรรยายคุณลักษณะของกลุม

ตัวอยางและระดับของตัวแปรท่ีทําการศึกษา โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เพ่ืออธิบายถึงคาสถิติท่ีไดจากกลุมตัวอยาง

สําหรับอธิบายคุณลักษณะของประชากร โดยใช t-test ,F-test (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน rxy (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

สวนท่ี 1 ลักษณะดานประชากรของกลุมตัวอยาง 

จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาเพศหญิงมีสัดสวนท่ีมากกวาเพศชายเล็กนอย คิดเปน

รอยละ 52.25 โดยสวนใหญมีอายุอยูในชวง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 38.50 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอย

ละ 46.75 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.75 มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ คิดเปนรอยละ 60.00 มีรายไดอยูในชวง ต่ํากวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.75 และมีท่ี

พักอาศัยเปนบานเดี่ยว คิดเปนรอยละ 69.00 

สวนท่ี 2 ผลการวัดคาตัวแปรดานคุณภาพการบริการ 
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กลุมตัวอยางประเมินระดับคุณภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคเฉลี่ยท้ังในภาพรวมท่ี

คาเฉลี่ย 3.926 อยูท่ีระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20) และแยกแตละดาน ประกอบดวย การใหความ

เชื่อม่ัน (Assurance), ความนาเชื่อถือ (Reliability), ความเห็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible), 

ความเขาอกเขาใจลูกคา (Empathy) และการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) ท่ีคาเฉลี่ย 3.97, 

3.956, 3.913, 3.91 และ 3.88 ตามลําดับ โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ซ่ึงทุกดานอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20) 

สวนท่ี 3 ผลการวัดคาตัวแปรดานทัศนคต ิ

กลุมตัวอยางประเมินระดับทัศนคติทีมีตอการไฟฟาสวนภูมิภาคเฉลี่ยท้ังในภาพรวมท่ีคาเฉลี่ย 

3.449 อยูในระดับมาก (ท่ีคาเฉลี่ย 3.41 – 4.20) หากพิจารณาแตละดานจะพบวา ความรูความเขาใจ 

(Cognitive Component) และอารมณและความรูสึก (Affective Component) มีคาเฉลี่ย 3.50 และ 

3.465 ตามลําดับ โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20) แตในสวน

ของพฤติกรรม (Conative Component) จะมีคาเฉลี่ย 3.383 อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.61 – 

3.40) 

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการทดสอบ t-test และ F-Test เพ่ือศึกษาระดับของคุณภาพการบริการ  

              และระดับของทัศนคติ ตามปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน    

 Sig. 
 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) ทัศนคติ (Attitude) 

เพศ 0.393 0.474 

อายุ 0.621 0.692 

สถานภาพ 0.757 0.377 

ระดับการศึกษา 0.238 0.090 

อาชีพ 0.451 0.284 

ระดับรายได 0.029* 0.032* 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 0.061 0.188 

*The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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สมมุติฐานขอท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตาง จะมีระดับของการรับรูคุณภาพ

บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีตางกัน  

จากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 1 พบวาการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงพบวา ปจจัย

ทางประชากรศาสตร ดานระดับรายได ในกลุมตัวอยางท่ีมีระดับรายไดต่ํากวา 30,000 บาท จะให

คะแนนประเมินระดับคุณภาพการบริการท่ีมากกวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับรายได 30,001 – 50,000 

บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (sig < 0.05) เพียงคูเดียว 

สมมุติฐานขอท่ี 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตาง จะมีระดับของทัศนคติท่ีมีตอการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีตางกัน จากการวิเคราะหพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

จากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 1 พบวาการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงพบวา ปจจัย

ทางประชากรศาสตร ดานระดับรายได ในกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 30,001 – 50,000 บาท จะมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนประเมินระดับทัศนคติท่ีนอยกวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับรายไดต่ํากวา 30,000 บาท, และ 

มากกวา 50,000 บาทข้ึนไป ตามลําดับโดยเรียงจากผลตางของคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินจากนอยไป

หามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (sig < 0.05) 

สมมุติฐานขอท่ี 3 ระดับของคุณภาพบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีความสัมพันธกับ

ระดับของทัศนคติท่ีมีตอการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคกับทัศนคติท่ีมี

ตอกาไฟฟาสวนภูมิภาค 
  

Cognitive Affective Conative Attitude 

Tangible rxy 0.479** 0.549** 0.455** 0.571** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

Reliability rxy 0.478** 0.628** 0.434** 0.586** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

ระดับ ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 
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Responsiveness rxy 0.482** 0.645** 0.454** 0.600** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

ระดับ ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง 

Assurance rxy 0.498** 0.633** 0.478** 0.617** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

ระดับ ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง 

Empathy rxy 0.517** 0.623** 0.481** 0.616** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

ระดับ ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง 

Service Quality rxy 0.529** 0.664** 0.496** 0.645** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

ระดับ ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 2 พบวาการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 3 ซ่ึงพบวา 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) ของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติ 

(Attitude) ท่ีมีตอการไฟฟาสวนภูมิภาคของผูใชบริการ ท่ีคา Sig 0.000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

โดยมีคา Pearson Correlation อยูท่ี 0.645 อยูในระดับสูง 

ในสวนองคประกอบของทัศนคติ (Attitude) มีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการ (Service 

Quality) ดังนี้ ในดานอารมณและความรูสึก (Affective Component) มีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน

ระดับสูง ท่ีคา Sig 0.000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีคา Pearson Correlation อยูท่ี 0.664 

โดยในสวนดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) และดานพฤติกรรม (Conative 

Component) มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ท่ีคา Sig 0.000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

โดยมีคา Pearson Correlation อยูท่ี 0.529 และ 0.496 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบแตละดานของคุณภาพการบริการ (Service 

Quality) กับทัศนคติโดยรวม (Attitude) พบวา การใหความเชื่อม่ัน (Assurance), ความเขาอกเขาใจ
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ลูกคา (Empathy) และการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) มีความสัมพันธเชิงบวกอยู ใน

ระดับสูง ท่ีคา Sig 0.000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคา Pearson Correlation อยูท่ี 0.617 

0.616 และ 0.600 ตามลําดับ ซ่ึงในสวนของความนาเชื่อถือ (Reliability) และความเปนรูปธรรมของ

การบริการ (Tangible) จะมีความสัมพันธในเชิงบวกกับทัศนคติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท่ีคา Sig 

0.000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีคา Pearson Correlation อยูท่ี 0.586 และ 0.571 

ตามลําดับ  

ซ่ึงสรุปไดวาการศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานท้ังหมดทุกหัวขอ 

อภิปรายผล 

ผลการวัดคาตัวแปรดานคุณภาพการบริการ (Service Quality) ในกลุมตัวอยางมีการประเมิน

ระดับคุณภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ชลิ

ดา เพชรปญญา (2561) โดยรายดานจะมีการประเมินอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยดานการใหความ

เชื่อม่ันตอลูกคา (Assurance) มีระดับสูงท่ีสุด โดยในระดับรองลงมาคือ ความเชื่อถือไววางใจได 

(Reliability), ความเห็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible), ความเขาอกเขาใจลูกคา (Empathy) และ

การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) ตามลําดับ  

ผลการวัดคาตัวแปรดานทัศนคติ (Attitude) ในกลุมตัวอยางประเมินระดับทัศนคติทีมีตอการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคเฉลี่ยท้ังในภาพรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาแตละดานจะพบวา ความรูความ

เขาใจ (Cognitive Component) มีระดับสูงท่ีสุด และอารมณและความรูสึก (Affective Component) 

รองลงมา ซ่ึงอยูในระดับมาก แตในสวนของพฤติกรรม (Conative Component) มีระดับนอยท่ีสุด ซ่ึง

อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยประชากรศาสตร ดานระดับรายไดท่ีแตกตางกัน จะประเมินระดับของคุณภาพบริการ

โดยรวม (Service Quality) ของการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ันรอยละ 95 (sig < 0.05) 
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ปจจัยประชากรศาสตร ดานระดับรายไดท่ีแตกตางกัน จะประเมินระดับทัศนคติโดยรวม 

(Attitude) ท่ีมีตอการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 

95 (sig < 0.05) 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการโดยรวม (Service Quality) โดยรวมและทัศนคติ

โดยรวม (Attitude) มีความสัมพันธในเชิงบวกในระดับมาก โดยรายดานของคุณภาพการบริการ 

(Service Quality) ดานการใหความเชื่อม่ัน (Assurance), ดานความเขาอกเขาใจลูกคา (Empathy) 

และดานตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติโดยรวมอยูในระดับ

มาก ซ่ึงสูงท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ตามลําดับ ในลําดับรองลงมาซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง คือ ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) และดานความเปนรูปธรรมของการ

บริการ (Tangible) ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษานี้ ในการเพ่ิมทัศนคติท่ีดีของลูกคาท่ีมีตอองคกรโดยผานการพัฒนาคุณการ

บริการ โดยใหมุงเนนพัฒนาคุณภาพการบริการ ดานการใหความเชื่อม่ัน (Assurance) ,ดานความเขาอก

เขาใจลูกคา (Empathy) และ ดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) ซ่ึงมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติในระดับสูง โดยใหเนนกลุมประชากรศาสตรท่ีมีระดับรายได 30,001 – 50,000 บาท เนื่องจากมี

การประเมินระดับของทัศนคตินอยเม่ือเทียบกับกลุมท่ีมีระดับรายไดอ่ืน และในการพัฒนาคุณการบริการ 

ใหมุงเนนพัฒนาคุณภาพการบริการในทุกรายดาน โดยใหเนนกลุมประชากรศาสตรท่ีมีระดับรายได 

30,001 – 50,000 บาท เนื่องจากมีการประเมินท้ังระดับของคุณภาพการบริการนอยเม่ือเทียบกับกลุมท่ี

มีระดับรายไดอ่ืน 

การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากลุมประชากรลงไปในรายภาคหรือรายจังหวัด เพ่ือใหไดขอมูลเชิง

ลึกท่ีเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีในแตละภาคหรือจังหวัดนั้น 
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บทคัดยอ 

การแกไขปญหาผลการดําเนินงานของ บริษัท ไอคอน โปร ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จํากัด โดย

ไดศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทลดลง และเพ่ือหาแนวทางในการแกไข

ปญหา จากแนวทางการศึกษา การวิเคราะหขอมูลไดนําเครื่องมือท่ีสําคัญ ตามหลักทฤษฎีมาชวยในการ

วิเคราะห อาทิเชน กรอบแนวคิดของแมคคินซีย ทฤษฎีการวิเคราะห TOWS Matrix ทฤษฎีผังกางปลา 

โดยผูศึกษาไดเก็บรวบรวมท้ังขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาขอมูล

รายงานภายใน งบการเงินของบริษัท บทความ รายงานตางๆท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ และขอมูลปฐมภูมิ การ

สัมภาษณผูบริหาร พนักงานในแตละฝาย และลูกคา เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการ

แกไขของบริษัท จากการศึกษาพบวา การลดลงของผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น สามารถแบง

ออกเปน 2 ปจจัย ปจจัยท่ีหนึ่ง เกิดจากภายในบริษัท ผูบริหารไมมีการกําหนดกลยุทธ คานิยม และ

เปาหมายท่ีชัดเจน สงผลใหไมมีแรงผลักดัน แรงจูงใจในการทํางาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมี

ชองทางออนไลนเพียงชองทางเดียว และพนักงานขายท่ีขาดทักษะ ปจจัยท่ีสอง เกิดจากสภาพแวดลอม

ภายนอกบริษัท การแขงขันในอุตสาหกรรม ท่ีมีการแขงขันดานราคาท่ีสูง และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

ซ่ึงสงผลตอผลการดําเนินงาน จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ นํามาวิเคราะหกลยุทธท่ีมี

ความสําคัญท่ีสุดไดแก กลยุทธการคงตัว และผูศึกษาและผูบริหารมีความเห็นวา ควรนํา กลยุทธการ

เจริญเติบโตภายใน โดยใชกลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ มาปรับใชประกอบรวมกัน 

 

คําสําคัญ: การแกไขปญหา, ผลการดําเนินงาน, ผลการดําเนินงานลดลง 
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Abstract 

The solution of operation performance problem of Icon Pro Security (Thailand) 

Company Limited, by studying the cause of the problem of decreasing the operating 

performance of the company and finding the solution for this problem. Based on the 

research, data analysis is assisted by the use of theoretically important tools, such as 

McKinsey 7's Framework, TOWS Matrix as well as Fish Bone Diagram or Cause and Effect 

Diagram. The researcher has collected both secondary and primary data. The secondary 

data is the data based on the study of the firm’s internal reports, financial statements, 

articles, and reports related to business. The primary data is based on the interview of 

executives and employees of each department, in order to be aware of the problems 

and solutions, as well as an interview of existing customers of the firm. The research 

shows that the reason of decreasing operating performance can be divided into two 

factors; First, arising from the internal factors, being the executives have not set strategies, 

values and goals, resulting in lack of motivation, having only one distribution channel, 

and also the problem of unskilled salespersons. Second, causing by an external factor, 

being the competition in the industry, creating a price war as well as the economic 

downturn that has a direct effect on an operating performance of the company. Studying 

the result of primary and secondary data, the most appropriate strategic analysis used is 

“Stability Strategy”. Therefore, researchers and the executives, have come to an 

agreement that the “Internal Growth” should be implemented using “Product 

Development Strategy”, in combination with the stability strategy. 

 

Keywords: Problem solving, operating, Decreasing operating performance 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

บริษัท ไอคอน โปร ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจเก่ียวกับระบบโทรทัศนกลอง

วงจรปด โดยทางบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2561 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงสวน

ทางกับบทสัมภาษณของคุณศิระพัฒน เกตุธาร ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวิลดเด็กซ จี.อี.ซี. 

จํากัด ไดใหสัมภาษณวา อัตราการเติบโตของกลองวงจรปด ในแตละปอยู ท่ี 10-15% และมีการ

คาดการณวา อีก 2 ป จะขยับเพ่ิมเปน 1 หม่ืนลานบาท จาก 6,000 ลานบาท จากบทสัมภาษณ อัตรา

การเติบโตของตลาดมีแนวโนมสูงข้ึน ซ่ึงสวนทางกับผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีลดลง สงผลใหรายได

และกําไรของบริษัทลดลง แสดงขอมูลผานตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนลูกคาเปรียบเทียบแตละไตรมาส (ราย)  

ป พ.ศ. 
ไตรมาส 

1 2 3 4 

2559 – – – 49 

2560 46 66 91 95 

2561 76 54 59 75 

2562 44 39 58 45 

ท่ีมา: ใบสงสินคา บริษัท ไอคอน โปร ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จํากัด ป 2559-2562 

 

จากตารางท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกัน ในป 2559 2560 2561 และ 2562 จะเห็นวา

จํานวนลูกคาลดลง คาดวาเพราะมีจํานวนคูคาหลายราย มีการแขงขันกันทางดานเทคโนโลยี และราคา 

ทําใหลูกคามีตัวเลือกท่ีหลากหลาย สงผลใหรายไดและกําไรของบริษัทลดลง 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทลดลง และเพ่ือ

กําหนดแนวทางในการแกไขปญหาท่ีสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทลดลง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 วิธีการศึกษา 
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  3.1.1 กลุมตัวอยาง 

ผูศึกษาไดกําหนดประชากรลูกคา บริษัท ไอคอน โปร ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีใช

บริการในไตรมาสท่ี 1 ป 2562 จํานวน 61 ราย จากการคํานวณไดกลุมตัวอยาง จํานวน 4 คน โดยใช

การสุมตัวอยาง วิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) 

3.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลตางๆของธุรกิจกลองวงจรปดจาก

ขอมูลภายในของบริษัท งบการเงิน ใบสงสินคา ใบกํากับภาษีของบริษัท และศึกษาบทความ เอกสาร บท

สัมภาษณ รายงาน และสื่อตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจกลองวงจรปด ท้ังในสถานการณปจจุบันและ

แนวโนมในอนาคต 

 ขอมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง

กับผูบริหาร พนักงานฝายบัญชีและการเงิน ฝายขายและการตลาด ฝายวิศวกรรมชางเทคนิคและซอม

บํารุง และลูกคา โดยเริ่มสัมภาษณ วันท่ี 3 กันยายน 2562 ถึง 7 กันยายน 2562 

3.1.3 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลเชิงทุติยภูมิ ท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลตางๆของธุรกิจ และขอมูลเชิงปฐมภูมิ ขอมูล

จากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง มาวิเคราะหในหัวหอตางๆ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

2. วิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยเครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) 

3. วิ เคราะหสภาพแวดลอมภายใน ( Internal Environment)  ดวยทฤษฎีและแนว คิด 

McKinsey 7-S Framework  

4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขัน ปจจัยกดดันท้ัง 5 (Five Force Model)  

5. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัท โดยการวิเคราะห 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

4.1 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลเชิงทุติยภูมิ ท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลตางๆของธุรกิจ และขอมูลเชิงปฐมภูมิ ขอมูล

จากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง มาวิเคราะหในหัวขอตางๆ ดังนี้ 
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  4.1.1 การวิเคราะหเนื้อหา 

สรุปผลการสัมภาษณกรรมการผูจัดการ บริษัท ไอคอน โปร ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จํากัด ผล

การดําเนินงานป 2562 ลดลงจากป 2560-2561 มีสาเหตุมาจาก มีคูแขงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ มีการแขงขันกันทางดานเทคโนโลยีและราคา ประกอบกับบริษัทไมมีพนักงานขายและ

การตลาดท่ีมีทักษะมากพอ และบริษัทไมไดมีการกําหนดคานิยม กลยุทธ เปาหมายในการดําเนินงานท่ี

ชัดเจน ทําใหยอดขายลดลงอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาในปจจุบัน มีการทําการตลาดออนไลน การซ้ือ

โฆษณาเว็ปไซตใหติดหนาแรกบน Google และเพจเฟสบุค โดยทําการซ้ือโฆษณา 3 เดือนตอหนึ่งครั้ง 

จากนั้นพอไมมีลูกคาติดตอมาเพ่ิม ถึงจะทําการซ้ือโฆษณาใหม กลยุทธท่ีใชในการแขงขัน บริษัทเปนผู

นําเขากลองวงจรปด สินคามีคุณภาพ ราคาถูก และการบริการติดตั้งและดูแลหลังการขายท่ีดี  

สรุปผลการสัมภาษณฝายบัญชีและการเงิน ปญหาท่ีสําคัญของฝายบัญชีและการเงิน การออก

เอกสารตางๆ ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษี ซ่ึงตองพ่ึงการทํางานของพนักงานฝายขายท่ีตองแจงรายละเอียด

ของลูกคาใหฝายบัญชีและการเงินทราบอยางละเอียด วาไดตกลงกับลูกคาไวอยางไร บางครั้งมีการ

สื่อสารท่ีไมตรงกัน ทําใหมีการตองแกไขเอกสารตางๆ และมีปญหาในการเก็บเงินกับลูกคา การแกไข

ปญหา การสื่อสารระหวางพนักงานฝายขายและฝายบัญชี ตองมีการคุยกันใหละเอียด และเก็บเอกสาร

ทุกอยางไวอยางละเอียด ขอเสนอแนะ พนักงานขายควรสรุปกับลูกคาใหชัดเจน ในเรื่องของการชําระเงิน 

วาลูกคาตองการชําระเงินชองทางใด เพ่ือฝายบัญชีจะไดทําใบแจงหนี้ หรือใบกํากับภาษีไดถูกตอง เพ่ือ

ลดการผิดพลาดในการทํางานของฝายบัญชีและการเงินในการออกเอกสารตางๆ และปองกันปญหาใน

การเรียกเก็บชําระเงินดวย 

 สรุปผลการสัมภาษณฝายขายและการตลาด ปญหาท่ีสําคัญของฝายขายและการตลาด 

อุตสาหกรรมกลองวงจรปดมีการแขงขันสูง ทําใหทําการขายไดยาก การแกไขปญหา ทําโฆษณาออนไลน

เยอะและบอยข้ึน ขอเสนอแนะ ทําการตลาดออนไลนเยอะและบอยข้ึน มีการจัดโปรโมชั่นใหมๆทุกเดือน 

หากมีสินคาใหมมาใหทําการโฆษณาเพ่ิมเติม 

 สรุปผลการสัมภาษณฝายวิศวกรรมชางเทคนิคและซอมบํารุง ปญหาท่ีสําคัญของฝายพนักงาน

ฝายวิศวกรรมชางเทคนิคและชางซอมบํารุง มีปญหาในการติดตั้ง ในบางครั้งชางทํางานโดยไมไดรอ

สอบถามลูกคากอน ทําใหติดกลองไมตรงกับความตองการของลูกคา ตองรื้อและติดตั้งใหมทําใหเสียเวลา

ในการทํางาน การแกไขปญหา ทุกครั้งท่ีเขาติดตั้งจะมีการประชุมทีมชางกอนทุกครั้ง และจะตองตอง

สอบถามลูกคากอนติดต้ังทุกครั้ง เพ่ือจะไดตรงตามความตองการของลูกคามากท่ีสุด ขอเสนอแนะ ทีม

ชางตองคุยกับลูกคาใหชัดเจนกอนทุกครั้ง วาลูกคาตองการติดกลองตรงจุดไหน พรอมใหคําแนะนําใน
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สวนของชางวามุมไหนเหมาะสม แตท้ังนี้ตองติดกลองตามความตองการของลูกคา ถาลูกคายังไมชี้จุด 

หามติดตั้งเด็ดขาด มุมของชางอาจเห็นวาดี แตลูกคาอาจจะไมตองการ 

 สรุปผลการสัมภาษณลูกคา ดานผลิตภัณฑ มีกลองใหเลือกหลายรุน คุณภาพตามราคา รูปภาพ

คมชัด ใชงานไดดี ดานราคา ราคาสมเหตุสมผล เหมาะสมกับคุณภาพ เม่ือเปรียบเทียบกับเจาอ่ืนๆ ถือวา

มีราคาท่ีถูกกวา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดูโปรโมชั่นจากเว็ปไซต และตัวอยางการทํางานในเพจ

เฟสบุค และการบอกปากตอปากของลูกคา ดานการสงเสริมการตลาด มีกลองจัดชุดโปรโมชั่นใหเลือก

หลายราคา มีของแถม และบริการหลังการขาย ดานบุคคล ชางติดตั้ง ชางเทคนิค ใหบริการติดตั้งรวดเร็ว 

ใหคําแนะนําดี เวลามีปญหาในการใชงาน สามารถโทรสอบถาม ชางเทคนิคสามารถชวยแกปญหาได

ทันที หลังงานติดตั้งทําการเก็บกวาดทําความสะอาดพ้ืนท่ีเรียบรอยดี ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ตัวกลองวงจรปด รูปทรงสวย ดูแข็งแรงทนทาน และทันสมัย ดานกระบวนการ พนักงาน

ขายใหขอมูลสินคาไดอยางละเอียด แนะนําสินคาใหตรงตามกับท่ีตองการ 

  4.1.2 วิเคราะหสาเหตุของปญหา ดวยเครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล  

จากการวิเคราะหดวยแผนผังสาเหตุและผลทําใหพบวา ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานของ

บริษัทลดลง มีสาเหตุมาจาก ดานสถานท่ีจัดจําหนาย บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายออนไลนเพียงอยาง

เดียว แค 2 ชองทาง คือทางเพจเฟสบุคและเว็ปไซต ดานกระบวนการ บริษัทไมมีการกําหนดกลยุทธ 

คานิยม เปาหมายของบริษัทท่ีชัดเจน ดานบุคลากร พนักงานขายขาดทักษะในการทํางาน ดานนโยบาย 

ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 

  4.1.3 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ดวยทฤษฎีและแนวคิด McKinsey 7-S 

Framework  

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของบริษัทดวย กรอบแนวคิดของ McKinsey 7-S 

Framework พบวาบริษัทไมมีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายท่ีชัดเจน ผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจเพียง

ผูเดียว บุคลากรในฝายการตลาดและการขายขาดทักษะในการทํางาน แตมีระบบวิธีการลําดับข้ันตอนใน

การทํางานท่ีชัดเจน ผูบริหารและวิศวกรรมชางเทคนิคซอมบํารุง มีประสบการณสูง สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางดี 

  4.1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขัน ปจจัยกดดันท้ัง 5  

 จากการวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรมโดยใชทฤษฎีการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวย

แบบจําลอง 5 ปจจัย สามารถสรุปไดดังนี้ การคุกคามของผูเขามาใหม มีอิทธิพลตอธุรกิจปานกลาง การ

แขงขันระหวางธุรกิจท่ีมีอยูในอุตสาหกรรม มีอิทธิพลตอธุรกิจสูง อํานาจตอรองของผูซ้ือ มีอิทธิพลตอ
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ธุรกิจสูง การคุกคามของสินคาหรือบริการทดแทน อิทธิพลตอธุรกิจต่ํา อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ มี

อิทธิพลตอธุรกิจสูงปานกลาง 

  4.1.5 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัท 

โดยการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง ผูบริหารมีประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ ใน

ธุรกิจกลองวงจรปดสูง เนื่องจากไดทําธุรกิจมาไมนอยกวา 20 ป พนักงานฝายวิศวกรรมชางเทคนิคและ

ซอมบํารุงมีประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญสูง จุดออน บริษัทไมมีการกําหนดกลยุทธและเปาหมาย

ท่ีชัดเจน ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางการตลาด 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โอกาส ภาครัฐมุงขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยี 

นวัตกรรม การสรางเมืองอัจฉริยะ หรือสมารทซิตี้ เปนสวนสําคัญท่ีชวยกระตุนใหตลาดกลองวงจรปด

เติบโต จํานวนอาชญากรรม โจรกรรม อุบัติเหตุท่ีเพ่ิมข้ึน อุปสรรคหรือภัยคุกคาม มีคูแขงเปนจํานวนมาก 

มีการแขงขันทางดานราคา บริการ และเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวท่ีกระทบตอเศรษฐกิจ

ไทย ในภาครวม 

 

4.2 ผลการวิจัย 

จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ สามารถนํามาวิเคราะหกลยุทธทางเลือกออกมา

ไดเปน 3 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการเติบโต (Internal Growth Strategy) กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ 

(Product development Strategy) กลยุทธการคงตัว (Stability Strategy) และนํามากําหนดเปนกล

ยุทธในการดําเนินงานของบริษัท โดยการพิจารณาจากสถานะการณภายในบริษัทและผลท่ีจะไดจากการ

ดําเนินกลยุทธทางเลือกนั้นๆ โดยผูศึกษาและผูบริหารไดทําการกําหนดน้ําหนัก (Weight Factor) ตาม

ระดับความสําคัญของแตละปจจัย แลวทําการใหคะแนนในแตละกลยุทธทางเลือก โดยใชคะแนนรวม

เปนเกณฑ ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 การพิจารณาทางเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสม 

ปจจัยท่ีใชในการพิจารณา นํ้าหนัก  

กลยุทธทางเลือก 

Internal 

Growth 

Strategy 

Product 

development 

Strategy 

Stability 

Strategy 

คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 

1. เพ่ิมศักยภาพการแขงขันท่ียั่งยนื 0.17 3 0.51 4 0.68 4 .0.68 

2. เพ่ิมผลประกอบการ 0.17 2 0.34 4 0.68 3 0.51 

3.ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 0.17 4 0.68 4 0.68 4 0.68 

4.ความไดเปรียบในการแขงขัน 0.17 3 0.51 3 0.51 4 0.68 

5. ดานความเปนไปไดในการ 

ลงทุน 

0.12 2 0.24 3 0.36 4 0.48 

6. ความพรอมของบุคลากร 0.10 1 0.10 1 0.10 2 0.20 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 0.10 3 0.30 4 0.40 4 0.40 

รวม 1.00  2.68  3.41  3.63 

นํ้าหนัก 0.0 (ไมสําคัญ) ถึง 1.0 (สําคัญ) คะแนน 0 (ไมเหมาะสม) ถึง 4 (เหมาะสม) 

จากการพิจารณา กลยุทธการคงตัวเปนกลยุทธท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด และผูศึกษาและ

ผูบริหารมีความเห็นวา ควรนํากลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑมาปรับใชประกอบรวมกัน ดังนั้นบริษัทใชกลยุทธ

การคงตัว ดวยการใชกลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง และนํากลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ มาใชรวมกัน  

กลยุทธการคงตัว ดวยการแขงขันท่ีสูงและภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ประกอบกับผูบริหารไม

สามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนเพ่ิมได จึงใชกลยุทธการคงตัว ดวยการพยายามรักษาระดับขอบเขต

ธุรกิจไวไมทําการขยายตัวอยางรวดเร็ว เพ่ือเนนสรางความแข็งแกรงของบริษัทดวยการใชกลยุทธการไม

เปลี่ยนแปลง โดยใชการคงตัวในการดําเนินกิจการในดานรักษายอดขาย และรักษากิจกรรมทางดาน

การตลาดใหใกลเคียงจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา  

กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ ผูบริหารทําการแกไขจุดออน โดยทําการกําหนดกลยุทธ คานิยม และ

เปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจน และทําการประชุมบริษัทแจงใหพนักงานทุกคนทางถึงเปาหมาย 

คานิยมรวมกัน นําสินคาท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีตรงตามความตองการของลูกคา เขามาทดลองจําหนาย 

โดยท่ียังไมตองลงทุนมาก 

อภิปรายผล 

5.1 สรุปผลการแกไขปญหา 
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ผูศึกษาและผูบริหารพิจารณาเลือก กลยุทธการคงตัว และ กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ มาปรับใช

ประกอบรวมกัน โดยกําหนดแนวทางการดําเนินกลยุทธในแตละหนวยงาน ดังนี้ 

5.1.1 ผูบริหาร  

การดําเนินการกลยุทธการคงตัว ผูบริหารพยายามรักษาระดับขอบเขตธุรกิจไว ไมทําการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว เพ่ือเนนสรางความแข็งแกรงของบริษัทดวยการใชกลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง โดย

ใชการคงตัวในการดําเนินกิจการ ในดานรักษายอดขาย และรักษากิจกรรมทางดานการตลาด ใหใกลเคียง

จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา การใชกลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ ผูบริหารทําการแกไขจุดออน โดยทําการ

กําหนดกลยุทธ คานิยม และเปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจน และทําการประชุมบริษัทแจงให

พนักงานทุกคนทางถึงเปาหมาย คานิยมรวมกัน นําสินคาท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีตรงตามความตองการ

ของลูกคา เขามาทดลองจําหนาย โดยท่ียังไมตองลงทุนมาก 

5.1.2 ดานบุคคล  

การดําเนินการในระยะสั้น จัดการฝกอบรมพนักงาน เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ ทําการ

แกไขปญหาท่ีพนักงานขายไมมีความเชี่ยวชาญ โดยการทําการวางแผนการทําการตลาด การปฏิบัติงาน

ใหมรวมกับพนักงานขายคนปจจุบัน และสรางแรงจูงใจในการทํางาน เชน การแจงเปาหมาย

ประจําเดือน/ป การใหคาคอมมิชชั่น การใหรางวัลตอบแทนพิเศษ เม่ือทํายอดขายถึงเปาหมาย หรือพิจ

ราณารับสมัครพนักงานขายเพ่ิม ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการขายสูง การดําเนินการในระยะยาว ปรับปรุง

ประเมินผล ทําการประเมินคางาน ประเมินคุณภาพของตําแหนง เพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ีสมเหตุผล 

โดยนํามาวิเคราะหลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานท่ีเปนปจจุบัน 

เพ่ือใหเห็นคุณคางานของตําแหนง 

5.1.3 การควบคุมคุณภาพ  

การดําเนินการในระยะสั้น ทําการตรวจสอบคุณภาพของงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข สามารถ

สรางความพอใจใหกับลูกคาสูงสุด การดําเนินการในระยะยาว การควบคุมคุณภาพท้ังระบบทุก

กระบวนการและทุกๆงานเก่ียวของ ทุกระดับในองคกร ใหดําเนินการตามกระบวนการท่ีวางไว เพ่ือให

บรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.1.4 ฝายขายและการตลาด  

การดําเนินการในระยะสั้น รักษายอดขาย และรักษากิจกรรมทางดานการตลาดใหใกลเคียงจาก

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา และวางแผนการตลาดสํารวจตลาดใหม หาโอกาสทางการตลาด เชน 

จําหนายสินคาผานแอปพลิเคชั่น Lazada Shopee เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และเพ่ิมการเขาถึงของลูกคามาก
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ข้ึน การดําเนินการในระยะยาว สํารวจความตองการของลูกคา วางแผนการตลาดนําเสนอสินคาใหม 

และติดตามความคิดเห็นตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงขอบกพรองหรือพัฒนาสินคา  

5.1.5 ฝายวิศวกรรมชางเทคนิคและซอมบํารุง  

การดําเนินการในระยะสั้น ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพและรวดเร็วมากข้ึน การ

ดําเนินการในระยะยาว ปรับปรุงรูปแบบวิธีในการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการ

ทํางานติดตั้ง เชน ระบบ AI  

 

ขอเสนอแนะ 

6.1 ดานชองทางการจัดจําหนาย  

ผูศึกษามีความเห็นวา บริษัทควรเพ่ิมชองทางในการจัดจําหนายออนไลน เชน แอพลิเคชั่น 

Lazada Shopee เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และเพ่ิมการเขาถึงของลูกคา เปนวิธีการท่ีไมไดใชเงินลงทุนเพ่ิม ซ่ึง

เหมาะกับบริษัทท่ีตองการใชกลยุทธการคงตัว 

 6.2 การฝากขายสินคา  

ผู ศึกษามีความเห็นวา ผูบริหารควรพิจราณานําสินคาไปวางฝากขายในรานจําหนาย

เครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณโทรศัพท ในตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หรือ รานจําหนายอุปกรณ

โทรศัพท ท่ีอยูในหางสรรพสินคา โดยการนําตัวอยางของกลองวงจรปดไปฝากวางท่ีราน และให

เปอรเซ็นตเม่ือสามารถขายได เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงของลูกคามากข้ึน 

และชองทางในการจัดจําหนายเดิมท่ีมีอยู จากท่ีผูศึกษาไดเขาไปดูเว็ปไซตของบริษัท ผูศึกษามี

ความเห็นวา นอกจากการซ้ือโฆษณาบน Google แลว ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปภาพโฆษณาโปรโมชั่น

ใหม ใหดูทันสมัยนาสนใจมากข้ึน ใสขอมูลรายละเอียดตางๆ ใหละเอียดและชัดเจนกวานี้ และจัด

หมวดหมูรายละเอียดสินคา เพ่ือใหลูกคาเลือกดูสินคาและบริการตางๆไดงายข้ึน 

Facebook Page บริษัทมีการอัพเดทรูปภาพงานติดตั้งตางๆอยูตลอดดีแลว แตควรเพ่ิมชอง

รานคา รายการสินคาท่ีหนาเพจ เพ่ือใหลูกคาสามารถกดเขาไปดูรายละเอียดชุดโปรโมชั่นของกลองรุน

ตางๆได 

6.3 ดานกระบวนการ  

ผูบริหารหลังจากปฎิบัติตามแผนการดําเนินการท่ีวางไว ควรทําการติดตามความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงานระหวางการดําเนินงาน ภายหลังการดําเนินงาน และนําไป

ปรับปรุงรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว 
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6.4 ดานบุคลากร  

ผูศึกษามีความเห็นวา ผูบริหารควรติดตามการทํางานของพนักงานขายท่ีมีอยูคนเดียวของบริษัท

คนนี้อยางใกลชิด การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามแผนท่ีวางไว หากพนักงานคนนี้ไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดดีข้ึน ผูบริหารอาจพิจารณาจางพนักงานขายคนใหม  

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารย ดร.จรัชวรรณ  จันทรัตน 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ และอาจารยทุกทาน ในกลุมวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา 

ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ 

ขอขอบคุณ คุณคุณรุงทิวา  ดวงยา กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอคอน โปร ซีเคียวริตี้ (ประเทศ

ไทย) จํากัด ท่ีไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกทาน ท่ีไดให

กําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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สวนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการดําเนินชีวิต  

ที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

Service marketing mix, Service quality and Lifestyle influencing decision 

to use services at the dependent film viewing in Bangkok  

 

วรรณรสา จันทโสภณ0

1 และรสิตา สังขบุญนาค1
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Vanrasa Jantasopon1 andRasita Sangboonnak2 

 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร สวนประสมทาง

การตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ

โรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 18 – 25 ป สถานภาพโสด มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา สวนประสมทางการตลาดบริการ อยูในระดับปานกลาง คุณภาพการบริการ รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตและการตัดสินใจ อยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสวนประสมทางการตลาด

บริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตร

นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคุณภาพการบริการ ใน

ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได มีคาพยากรณสูงสุดอยูท่ีรอยละ 52.20 

 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาดบริการ,  คุณภาพการบริการ,  รูปแบบการดําเนินชีวิต, การตัดสินใจ,  

โรงภาพยนตรนอกกระแส  

 
                                                           
1 นิสิตปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจเพือ่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the Demographic characteristics, Service 

marketing mix, Service quality and Lifestyle influencing decision to use services at the 

independent film viewing in Bangkok Metropolis. The sample in this research consisted 

of four hundred people. The results of this research were as follows ; the majority of 

respondents were male, aged between eighteen and twenty-five years old, single, with 

an average income of  1 0 ,001  to 2 0 ,000  Baht, held a Bachelor’s degree, worked a 

students and Service marketing mix were at a medium level and Service quality, Lifestyle 

and Decision making were at high level . The results of the hypotheses testing were as 

follows : user with different gender, age, average income, education of levels and career 

had different decision in using the independent film viewing in Bangkok Metropolis were 

at a statistically significant level of 0 .05 .  The Service marketing mix, Service quality and 

Lifestyle influencing decision to use services at the independent film viewing in Bangkok 

Metropolis were at a statistically significant level of 0.05 and The Service quality in term 

of reliability was the highest at 52.20 percent 

Keywords: Service marketing mix,  Service quality,  Lifestyle,  Decision Making,  

Independent Film  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จึงทําใหผูคนเดินทางเขามา

ในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน อาจกลาวไดวาในแตละวันกรุงเทพมหานครตองรองรับผูคนท่ีเขามารวมตัว

กันทํากิจกรรมเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ มากกวา 10,000,000 คนตอวัน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) 

โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับความบันเทิงท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดงายและหลาย

รูปแบบในปจจุบัน ซ่ึงภาพยนตรถือวาเปนสื่อใหความบันเทิงท่ีมีความสําคัญ ดังนั้นภาพยนตรนอกกระแส 

หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาภาพยนตรอิสระ จึงมีความเปนเอกลักษณท่ีถูกผลิตโดยผูสรางอิสระ 

ปราศจากการครอบงําทางความคิด (อุสุมา สุขสวัสดิ์, 2556) จึงเปนหนึ่งทางเลือกท่ีไดรับความนิยมใน

ปจจุบัน อยางไรก็ตามในธุรกิจภาพยนตรยังมีการแขงขันท่ีรุนแรงเพ่ือแยงสวนแบงทางการตลาดระหวาง

ภาพยนตรหลัก ซ่ึงธุรกิจภาพยนตรนอกกระแสเองตองมีการปรับตัวท้ังตัวกลยุทธทางดานการตลาด 
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คุณภาพการบริการ และความสามารถในการวางกลยุทธเพ่ือปรับตัวใหเขากับรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดบริการคุณภาพการบริการ

และรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเปนขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือตอบสนองความตองการแก

ผูใชบริการโรงภาพยนตร ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคตได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร สวนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ

และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร สวนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ 

และรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร  

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ไดกลาวถึงลักษณะทางประชากรศาสตรไววา ลักษณะของเพศ อาชีพ 

รายได การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ขนาดครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว เปนวิธีการท่ีจะชวยในการ

เขาถึงกลุมเปาหมายของลูกคาไดอยางชัดเจน เนื่องจากอัตราการใชของผูบริโภคนั้นจะมีความเก่ียวของ

กับลักษณะทางประชากรศาสตร ซ่ึงสามารถทําการวัดไดงายและมีความชัดเจน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 

 Kotler & Armstrong (2011) ไดกลาวถึง สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย 

1) ผลิตภัณฑ กลาวคือ เปนสินคาและบริการ รวมไปถึงแนวความคิด บุคคล องคกรและอ่ืนๆ 

ผลิตภัณฑอาจเปนสิ่งท่ีสามารถจับตองไดและไมสามารถจับตองได  

2) ราคา กลาวคือ เปนจํานวนเงินท่ีลูกคาตองจายเพ่ือท่ีจะเปนเจาของผลิตภัณฑ ท้ังนี้ราคา

รวมถึงราคาขายสง/ขายปลีก/โปรโมชั่นสวนลด  
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3) ดานชองทางการจัดจําหนาย กลาวคือ เปนการดําเนินการเพ่ือท่ีจะใหผลิตภัณฑนั้นๆ สามารถ

ไปถึงผูบริโภคโดยอยูภายใตเง่ือนไขทางดานเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความสะดวกตอการซ้ือหาของ

ผูบริโภค  

4) ดานการสงเสริมการตลาด กลาวคือ เปนการสื่อสารเพ่ือใหลูกคารับรูถึงคุณประโยชนและ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ตองอาศัยกระบวนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือเพ่ือสราง

ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

5) ดานบุคคล เปนการสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคผานการคัดเลือก การฝกอบรม เพ่ือให

เกิดความแตกตางเหนือคูแขงขัน รวมท้ังความสนใจเต็มใจท่ีจะชวยเหลือดวยความสุภาพและรวดเร็ว  

6) ดานลักษณะทางกายภาพ กลาวคือ เปนสิ่งท่ีลูกคาสามารถสัมผัสได ลูกคาจะอาศัย

สิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้นสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดีและมี

ความสวยงามจะสะทอนถึงการใหบริการท่ีดีตามดวย 

7) ดานกระบวนการ ซ่ึงภายในหนวยธุรกิจจะประกอบดวยบุคคลท้ังหมดในองคกรท่ีใหบริการ

นั้นๆ โดยเจาของและผูบริหารมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ  

3. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

ธธีรณธร ธีรขวัญโรจน (2561) ไดกลาวถึง องคประกอบของคุณภาพการบริการสามารถแบง

ออกไดเปน 5 ดาน ดังนี้ 

1) สิ่งท่ีสัมผัสได กลาวคือ สิ่งท่ีสัมผัสได ไมวาจะเปนเครื่องมืออุปกรณ อาคาร สถานท่ี การแตง

กายของพนักงาน และความปลอดภัยในดานการใชงานดวย 

2) ความเชื่อถือและไววางใจได กลาวคือ เปนความสามารถในการมอบการบริการ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองท่ีตรงตามวัตถุประสงคของการบริการ 

3) ความรวดเร็ว กลาวคือ เปนความรวดเร็วท่ีจะใหบริการแกลูกคาโดยไมใหลูกคารอนาน  

ซ่ึงความรวดเร็วในการบริการจึงตองมาจากพนักงานและกระบวนการในการใหบริการ 

4) การรับประกัน กลาวคือ การท่ีพนักงานใชความรู ความสามารถ มีความสุภาพและมีจริยธรรม

ในการใหบริการ เพ่ือสรางความม่ันใจใหเปนไปตามมาตรฐานของการบริการท่ีกําหนดไว 

5) การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล กลาวคือ เปนการดูแลเอาใจใสลูกคาดวยความเขาอกเขาใจ 

และรับรูความตองการและปญหาใหกับลูกคาตรงตามวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน 

4. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
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นธกฤต วันตะเมล (2555) ไดกลาวถึงการวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ชวงเวลาในชีวิตของแตละบุคคล ประกอบดวย 

1) กิจกรรม กลาวคือ เปนกิจกรรมเนนท่ีกิจวัตรประจําวันและงานอดิเรกของแตละบุคคล เชน 

การเลนกีฬาในวันหยุดสุดสัปดาห การชมภาพยนตรและกิจกรรมทางสังคม ท้ังนี้กิจกรรมตางเปนเรื่องท่ี

เห็นอยูปกติในชีวิตประจําวัน  

2) ความสนใจ กลาวคือ เปนความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ วัตถุ หรือปจจัยอ่ืนๆ โดยจะให

ความเอาใจใสเปนพิเศษหรือใสใจแบบตอเนื่องกับสิ่งตางๆ  

3) ดานความคิดเห็น กลาวคือ เปนการแสดงออกทางความคิดบนพ้ืนฐานของบุคคลท่ีจะการ

ตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปน ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ บุคคลหรือสินคาตางๆ  

5. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 

วิทวัส รุงเรืองผล (2552) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) ยอมรับความตองการ กลาวคือ เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเกิดความตองการหรือความจําเปน เชน 

เม่ือหิวยอมมีความตองการอาหาร ดังนั้นจะเกิดการพยายามหาหนทางเพ่ือตอบสนองความตองการ 

2) แสวงหาทางเลือก กลาวคือ ผูบริโภคจะเริ่มแสวงหาทางเลือกหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

ผลิตภัณฑนั้นๆ กอนตัดสินใจซ้ือ เชน ประเภท ชนิด คุณสมบัติท่ัวไป ตราสินคา ผูผลิต ผูใหบริการ 

สถานท่ีซ้ือ รวมไปถึงการบริการหลังการขายดวย 

3. ประเมินทางเลือก กลาวคือ ผูบริโภคจะมีการประเมินทางเลือกตางๆ จากขอมูลท่ีมี โดย

อาจจะมีการเปรียบคุณสมบัติ ขอดี ขอเสีย และความเหมาะสมอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปน  

4. การตัดสินใจซ้ือ กลาวคือ เปนข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับการเจรจาตอรองระหวางผูซ้ือและผูขาย 

ซ่ึงผูบริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ณ จุดท่ีทําการซ้ือหากไดรับเง่ือนไขพิเศษ เชน การลด 

แลก แจก แถม เพ่ือจูงใจใหเกิดแรงจูงใจในการซ้ือมากข้ึน  

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ กลาวคือ พฤติกรรมหลังการซ้ือจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใน

ครั้งตอไป และเกิดเปนความภักดีตอตราสินคารวมถึงการแนะนําในลักษณะปากตอปาก 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                       ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การวิจัย ซ่ึงกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูใชบริการหรือเคยใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขต

การตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตร 

นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการบริการ 

- ดานส่ิงที่สัมผัสได 

- ดานความเชื่อถือและไววางใจได 

- ดานความรวดเร็ว  

- ดานการรับประกัน  

  

สวนประสมทางการตลาดบรกิาร 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา 

- ดานชองทางการจัดจาํหนาย 

- ดานการสงเสริมการตลาด 

- ดานบุคคล 

- ดานลักษณะทางกายภาพ 

  

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

- ระดับการศึกษา 

  

 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

- ดานกิจกรรม 

- ดานความสนใจ 

  ิ ็  
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กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ท้ังนี้จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) ดวยวิธีการกําหนดสัดสวนของผู ใชบริการในแตละชั้นภูมิ (Proportional Stratified 

Sampling) ตามท่ีนั่งในแตละโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 5 โรงภาพยนตร 

(favforward, 2562) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน แยกตามโรงภาพยนตร ไดแก House 

Samyan จํานวน 298 คน Bangkok Screening room จํานวน 35 คน The Friese – Green Club 

จํานวน 6 คน ชางชุย จํานวน 34 คน และ WAREHOUSE 30 จํานวน 27 คน หลังจากนั้นจะใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling ) โดยจะแจกแบบสอบถามใหกลุม

ตัวอยาง จนกวาจะครบตามจํานวน 400 ตัวอยาง 

1. การเก็บขอมูล 

   ผูวิจัยใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมอยาง 

ท่ีเปนผูใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร บทความ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการคนควาและใชสรางเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหขอมูล 

   2.1. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชวิเคราะหขอมูล

เก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม แสดงผลเปนความถ่ีและรอยละ สวน

ประสมทางการตลาดบรกิาร คุณภาพการบริการ รูปแบบการดําเนินชีวิต และการตัดสินใจ แสดงผลเปน

คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  2.2 การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน

การวิจัยมีการใชสถิติในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล ไดแก t-test, One-way Analysis of Variance 

และMultiple Regression Analysis  
 

สรุปผลการวิจัย  

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

   1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

    ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 242 คน  

คิดเปนรอยละ 60.50 มีอายุระหวาง 18 – 25 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 สถานภาพโสด 

จํานวน 330 คน คิดเปนรอยละ 82.50 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 208 คน 
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คิดเปนรอยละ 52.00 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.75 และมี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 

    1.2 สวนประสมทางการตลาดบริการ 

    ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดย

ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.81 รองลงมาคือ ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดาน

กระบวนการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.66, 3.55, 3.48, 3.34, 2.77 และ 2.60 ตามลําดับ 

    1.3 คุณภาพการบริการ 

    ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คุณภาพการบริการภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานความ

เชื่อถือและไววางใจได และดานการรับประกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.94 รองลงมาคือ ดานความ

รวดเร็ว ดานสิ่งท่ีสัมผัสได และดานการเอาใจใสลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73, 3.72 และ 2.98 ตามลําดับ 

    1.4 รูปแบบการดําเนินชีวิต 

                 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดาน

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.12 รองลงมาคือ ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.00 3.23 ตามลําดับ 

1.5 การตัดสินใจ 

     ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การตัดสินใจภาพรวมอยูในระดับมาก โดยตัดสินใจใชบริการ

โรงภาพยนตร เนื่องจากมีการเชิญผูกํากับภาพยนตรมารวมแสดงแนวคิดเก่ียวกับภาพยนตรท่ีสรางอยู

เสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.24 รองลงมาคือ ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแส เนื่องดวยมี

การสรางบรรยากาศภายในใหเหมาะกับการชมภาพยนตร ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแส 

เนื่องจากอยูใกลสถานท่ีทํางาน/เรียน และตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแส เนื่องจากมี

จํานวนรอบการฉายท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12, 3.91 และ 3.68 ตามลําดับ 

2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน 

          สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได

เฉลี่ยตอเดือนระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอก

กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
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   ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และ  

อาชีพแตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

   ท้ังนี้สถานภาพสมรสแตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

    สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และ 

ดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือวิเคราะหความถดถอยพหุคูณสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมการได ดังนี้  

         Y1  = 2.452 + 0.178(X1) + 0.303(X2) + 0.256(X3) + 0.102(X4) + 0.591(X6) + 0.424(X7) 

 

โดย   

X1 = ดานผลิตภัณฑ 

X2 = ดานราคา 

X3 = ดานชองทางการจัดจําหนาย 

X4 = ดานการสงเสริมการตลาด 

X6 = ดานลักษณะทางกายภาพ 

X7 = ดานกระบวนการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ดานกระบวนการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด 

ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการบริการ ประกอบดวย ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความเชื่อถือและ

ไววางใจได ดานความรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  

เม่ือวิเคราะหความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรง

ภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมการได ดังนี้ 
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Y1  = 1.087 + 0.653(X2) + 0.151(X3) 

โดย   

X2 = ดานความเชื่อถือและไววางใจได 

X3 = ดานความรวดเร็ว 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการ ดานความเชื่อถือและไววางใจได มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมาคือ  

ดานความรวดเร็ว ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 4 รูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดาน

ความคิดเห็น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือวิเคราะหความถดถอยพหุคูณรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ

โรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมการได ดังนี้ 

Y1  = 2.195 + 0.409(X1) + 0.229 (X2) + 0.250(X3) 

โดย  

X1 = ดานกิจกรรม 

X2 = ดานความสนใจ 

X3 = ดานความคิดเห็น 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความสนใจ และ

ดานความคิดเห็น ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1.ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได

เฉลี่ยตอเดือนระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอก

กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

1.1 เพศ ผลการวิจัยพบวาเพศท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอก

กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน โดยเพศชายมีการตัดสินใจใช

บริการโรงภาพยนตรนอกกระแสมากกวาเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมักมีลักษณะนิสัยท่ีชอบความ 

แปลกใหม ความทาทาย ตองการคนหาคําตอบของปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมและมีความ



 

1451 
 

มุงม่ันและตัดสินใจไดทันทีโดยพิจารณาจากความชอบและความสนใจเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ (2560) กลาววา เพศชายท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง และมักจะ

ตัดสินใจอะไรท่ีจะสามารถทําใหบรรลุผลไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว ทําใหนักการตลาดใชลักษณะทางดาน

เพศนี้มาใชในการผลิตผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของแตละเพศใหเกิดความเหมาะสม  

1.2 อายุ ผลการวิจัยพบวาอายุท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอก

กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน โดยผูบริโภคท่ีมีอายุ 26 ป ข้ึนไป 

มักมีการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครมากกวากลุมผูบริโภคชวง

อายุอ่ืนๆ เนื่องจากกลุมผูมีอายุในชวงนี้เปนผูมีรายไดประจํา ท่ีมีสถานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะใช

บริการภาพยนตนอกกระแสไดมากกวากลุมอายุท่ียังไมไดทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของMartin 

(2011) กลาววา อายุแตกตางกันมักมีลักษณะและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ทําใหนักการตลาดสามารถท่ี

จะพยากรณและอาศัยลักษณะท่ีแตกตางกันของแตละบุคคลกําหนดถึงตําแหนงของผลิตภัณฑ สินคาและ

บริการเพ่ือตอบสนองและเพ่ิมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของลูกคาในแตละกลุมได  

1.3 สถานภาพสมรส ผลการวิจัยพบวาสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช

บริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

เนื่องจากผูใชบริการมักจะพิจารณาจากปจจัยอ่ืนไมวาจะเปนสถานการณเศรษฐกิจ รายไดประจํา  

ความคุมคาในการใชบริการ จึงทําใหสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตร

นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Al-Dmour et al. (2013) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอการตัดสินใจรับชมรายการผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสของชาวจอรแดน พบวา การพัฒนารูปแบบการนําเสนอผานสื่ออยางตอเนื่อง โดยมี

วัตถุประสงคใหผูบริโภคท่ีมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแตกตางกันสามารถเขาถึงรายการไดอยางเทาเทียมกัน 

จึงสงผลใหมีการตัดสินใจรับชมรายการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของชาวจอรแดน ไมแตกตางกัน 

1.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการวิจัยพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลการ

ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน กลุมผูบริโภคท่ีมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป เปนกลุมท่ีมีรายไดสูง การพิจารณาในการใชบริการตางๆ จึงมีการ

พิจารณาท่ีใชเวลาสั้นกวากลุมท่ีมีรายไดต่ํากวา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของLarsen (2010) กลาววา 

รายไดสามารถกําหนดหรือแยกความแตกตางของกลุมผูบริโภคได ซ่ึงบริษัทจึงมักจะแบงแยกถึงกลุมท่ีมี

รายไดสูง รายไดปานกลาง รายไดต่ํา เพ่ือกําหนดกลยุทธเพ่ือตอบสนองตอกลุมลูกคาเหลานี้ ซ่ึงจะชวยใน

การกระตุนการตัดสินใจใชบริการของสินคาและบริการใดบริการ 
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1.5 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช

บริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน เนื่องจากกลุมผูบริโภคท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี สวนใหญจะเปนกลุมนิสิต/นักศึกษา กลุมชวงวัยทํางาน นอกจากนี้ยังเปนกลุมท่ี

เขาถึงเทคโนโลยีและติดตามขอมูลขาวสารตางๆ ชอบความทาทาย และเรียนรูขอมูลใหมๆ อยางตอเนื่อง

รวมไปถึงรูปแบการดําเนินชีวิตของผุบริโภคกลุมนี้ยังสอดคลองกับการชมภาพยนตรนอกกระแสท่ีมุง

ตอบสนองเปาหมายของกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2549) 

กลาววา ลักษณะท่ีแตกตางกันของระดับการศึกษา เปนวิธีการท่ีจะชวยในการเขาถึงกลุมเปาหมายของ

ลูกคาไดอยางชัดเจน เนื่องจากอัตราการใชของผูบริโภคนั้นจะมีความเก่ียวของกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ซ่ึงสามารถทําการวัดไดงายและมีความชัดเจน รวมไปถึงการตัดสินใจใชบริการตางๆ 

ของผูบริโภคดวย  

1.6 อาชีพ ผลการวิจัยพบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการโรง

ภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน เนื่องจากกลุมผูบริโภคท่ีเปนขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มักใชชวงเวลาหลังจากการปฏิบัติงานจัดสรร

เวลาท่ีจะใชบริการได และอาชีพแมบาน/พอบาน /เกษียณอายุ มักมีเวลาท่ียืดหยุนและมีอิสระในการใช

บริการไดทุกชวงเวลา จึงทําใหกลุมผูบริโภคกลุมนี้มีการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแส 

แตกตางจากกลุมอาชีพอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของMartin (2011) กลาววา ลักษณะอาชีพ ลวนมี

ความแตกตางกันซ่ึงสะทอนถึงลักษณะพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ทําใหนักการตลาดสามารถท่ีจะพยากรณ

และอาศัยลักษณะท่ีแตกตางกันของแตละบุคคลกําหนดถึงตําแหนงของผลิตภัณฑ สินคาและบริการเพ่ือ

ตอบสนองและเพ่ิมการตัดสินใจใชสินคาและบริการนั้นๆ ใหแกลูกคาในแตละกลุม  

สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพล

การตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากขนาดจอฉาย

ภาพยนตรท่ีมีความเหมาะสมกับจํานวนผูใชบริการจะชวยในการสรางอรรถรสในการชมภาพยนตรท่ีมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของของธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2561) กลาววา ผลิตภัณฑอาจเปนสิ่งท่ีสามารถ

จับตองไดและไมสามารถจับตองได หากผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง

เหมาะสมก็จะทําใหมีการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภคมากข้ึน  
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2.2 ดานราคา ผลการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานราคา มีอิทธิพลการ

ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูบริโภคจะมีการพิจารณา

จากความคุมคาในดานตางๆ ท่ีพึงจะไดรับตองมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนันทสารี  

สุขโต และ คณะ (2560) กลาววา กลยุทธดานราคามีความสอดคลองกับคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑ 

อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการกําหนดราคาตางๆ จะตองมีความเหมาะสม ซ่ึงจะมีผลตอการตัดสินใจในการ

ซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค  

2.3 ดานการจัดจําหนาย ผลการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานการจัดจําหนาย 

มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การเดินทาง

ไดสะดวก เชน ติดรถไฟฟา ใกลถนนสายหลัก สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จะมีอิทธิพลการ

ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของKotler 

and Armstrong (2011) กลาววา ทําเลท่ีตั้งจึงมีสวนสําคัญท่ีจะเพ่ิมการเขาถึงของผูบริโภค หากเขาถึง

ไดงายก็จะเพ่ิมการตัดสินใจในการซ้ือสินคาและบริการเพ่ิมมากข้ึน  

2.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานการ

สงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากการสงเสริมการตลาด เปนชองทางสําคัญในการเขาถึงการใชบริการ เชน การประชาสัมพันธ

เก่ียวกับภาพยนตรท่ีไดรับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตรตางๆ เพ่ือเพ่ิมความสนใจแกผูบริโภค ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของCuellar-Healey (2013) กลาววา การประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับความ

พยายามท่ีวางแผนใหเกิดการสรางการประชาสัมพันธท่ีมุงเปาไปยังผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง โดยมี

วัตถุประสงคใหสามารถแจงใหสาธารณชนทราบเก่ียวกับคุณสมบัติของสินคาและบริการ รวมถึงกิจกรรม

อ่ืนๆ เพ่ือกระตุนการตัดสินใจในการใชบริการ  

2.5 ดานบุคคล ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานบุคคล ไมมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูใชบริการโรง

ภาพยนตรนอกกระแสมักมีการแสวงหาขอมูล ข้ันตอนการใชบริการ และมักมีความชื่นชอบภาพยนตรใน

ลักษณะนี้ ทําใหปจจัยท่ีเก่ียวของกับบุคลากรท่ีใหบริการจึงไมมีสวนท่ีจะกระตุนการ ตัดสินใจใชบริการ

โรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Souar et al. (2015)  

กลาววา บุคลากรท่ีใหบริการเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสามารถสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค ซ่ึงอาจมีปจจัย

ดานอ่ืนๆ ท่ีกระตุนการตัดสินใจใชสินคาและบริการของผูบริโภค  
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2.6 ดานลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานลักษณะ

ทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของโรงภาพยนตรนอกกระแส ท่ีคํานึงถึงความตองการพ้ืนฐานของ

ผูบริโภค เชน มีระบบและอุปกรณการรักษาความปลอดภัยท่ีดี และการรักษาความสะอาด ไมมีกลิ่นอับ 

จะสามารถสรางความเชื่อม่ันในการใชบริการและทําใหผูบริโภครับรูถึงมาตรฐานของการใหบริการของ

โรงภาพยนตร อันจะนํามาสูการตัดสินใจใชบริการในอนาคตได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธธีรธร  

ธีรขวัญโรจน (2561) กลาววา ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการ ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดีและมีความสวยงามจะสะทอนถึงการใหบริการท่ีดีตามดวย  

2.7 ดานกระบวนการ ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ  ดานกระบวนการ  

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพนักงาน

ภายในโรงภาพยนตรสามารถใหบริการท่ีเปนระบบ ทําใหการบริการเกิดความรวดเร็วและความถูกตอง 

ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนมีผลตอการการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2561) กลาววา การสรางกระบวนการทํางานท่ีสั้น

กระชับและมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมจะชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานทํางานโดยไมเกิดความ

สับสน ทําใหเกิดการบริการท่ีมีความรวดเร็ว อันจะนํามาเปนแรงกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชบริการซํ้า

ในอนาคต 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการบริการ ประกอบดวย ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความเชื่อถือและ

ไววางใจได ดานความรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.1 ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการ ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ไมมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรงภาพยนตรนอก

กระแสตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม ผูใชบริการจะพิจารณาขอมูลในการใหบริการดาน

อ่ืนๆ ไมวาจะเปนแนวของภาพยนตร ผูกํากับ เนื้อเรื่องของภาพยนตรมากกวาอุปกรณ การใหบริการของ

พนักงาน สิ่งแวดลอมทางกายภาพตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2558) กลาววา 

สินคาและบริการบางอยางอาจเกิดจากความชอบ ความชอบดังกลาวอาจไมใชคุณภาพการบริการท่ีมา

จากพนักงาน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แตเกิดจากความชอบท่ีเกิดจากความรูสึก เชน ประสบการณ

จริงของลูกคาจะมีความรูสึกประทับใจตอการบริการท่ีไดรับ เนื่องจากเม่ือไดรับการบริการแลวนั้นเกิน
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ความคาดหวังท่ีตั้งใจ จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและกลายมาเปนความจงรักภักดีตอสินคาและ

บริการนั้นๆ 

3.2 ดานความเชื่อถือและไววางใจได ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการ ดานความเชื่อถือ

และไววางใจได มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากการสรางความเชื่อถือใหแกผูใชบริการ เชน ยอดการรีวิวการใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแส

ท่ีสูงยอมหมายถึงการไดรับการยอมรับจากผูใชบริการ ซ่ึงจะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากข้ึน ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของสมวงศ พงศสถาพร (2550) กลาววา ความเชื่อถือไววางใจได เปนความสามารถ

ในการใหบริการของผูใหบริการท่ีสามารถใหบริการตามสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการได การบริการนั้น

จะตองมีความถูกตองเหมาะสม มีความสมํ่าเสมอนี้จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการท่ีไดรับนั้นมีความ

นาเชื่อถือ  

3.3 ดานความรวดเร็ว ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการ ดานความรวดเร็ว มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการท่ีพนักงานใหบริการ

สามารถใหบริการดวยความถูกตอง สามารถท่ีจะลดข้ันตอนการทํางานและลดขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ระหวางการใหบริการ มีผลทําใหการบริการเปนไปอยางรวดเร็วและสามารถตอบสนองตอผูใชบริการโรง

ภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดังกลาวนี้จะสงผลตอทําใหมีการตัดสินใจใชบริการ

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2560) กลาววา การตอบสนองอยาง

รวดเร็ว เปนความเต็มใจท่ีผูใหบริการท่ีจะชวยเหลือใหบริการลูกคาอยางทันทวงที ถือเปนความสําคัญ

อยางยิ่งตอการบริการการบริการท่ีรวดเร็วและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดจะชวยใน

การเพ่ิมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคได  

3.4 ดานการรับประกัน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการ ดานการรับประกัน ไมมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การท่ีลูกคาท่ีมี

ความมุงม่ันและมีความสนใจกับเนื้อหาของภาพยนตร แนวละครท่ีชื่นชอบมากกวามาตรฐานการ

ใหบริการ กลาวไดวาปจจัยดานการรับประกัน ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอก

กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของคํานาย อภิปรัชญาสกุล (2557) กลาววา  

การรับประกัน เปนการใชความสามารถ ความรู ความเหมาะสม ความสุภาพของผูใหบริการและ

ความสามารถท่ีจะกอใหเกิดความไววางใจและความม่ันใจแกผูรับบริการ ซ่ึงในบางครั้งปจจัยเหลานี้ไมได

กําหนดคุณภาพการตัดสินใจของผูบริโภค แตอาจจะมีปจจัยอ่ืนเขามาเก่ียวของท่ีเขามาชวยในการ

ตัดสินใจ  
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3.5 ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการบริการ ดานการเอา

ใจใสลูกคาเปนรายบุคคล ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรงภาพยนตรนอกกระแสมักมีขนาดไมใหญ ผูบริโภคมีการรับรูถึงขีดขอจํากัด

ในการใหบริการของพนักงาน ทําใหผูบริโภคมีปจจัยท่ีพิจารณาการตัดสินใจใชบริการอ่ืนๆ เชน เนื้อหา 

แนวภาพยนตร จึงทําใหการดูแลเอาใจใสของพนักงาน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรง

ภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2558) กลาว

วา ความตองการสวนบุคคล (Personal needs) เปนความตองการสวนซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป 

อยางไรก็ตามยังข้ึนอยูกับลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอมของแตละคน ท้ังนี้สินคาและบริการชนิด

เดียวกันอาจมีความคาดหวังแตกตางกันก็ได  

สมมติฐานท่ี 4 รูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดาน

ความคิดเห็น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.1 ดานกิจกรรม ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูบริโภคตางสรรหา

กิจกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพยนตรนอกกระแสมักจะเปนกลุมท่ีมี

ความชอบคลายคลึงกัน การท่ีไดพบปะกับกลุมคนท่ีมีความชอบลักษณะเหมือนกัน จะเกิดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลในสิ่งท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนธกฤต วันตะเมล (2555) กลาววา 

รูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมเปนกิจกรรมเนนท่ีกิจวัตรประจําวันและงานอดิเรกของแต

ละบุคคล ซ่ึงนักการตลาดจะใชกลยุทธในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือกระตุนการตัดสินใจซ้ือสินคาและ

บริการ  

4.2 ดานความสนใจ ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูบริโภคไดใหความ

สนใจเก่ียวกับเนื้อหาขอมูลท่ีแปลกใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแส ซ่ึง

เปนการใหบริการเฉพาะกลุมเปาหมาย ท้ังนี้การกระตุนใหเกิดความสนใจของผูบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของนธกฤต วันตะเมล (2555) กลาววา ความสนใจเปนสิ่งท่ีผูบริโภคใหความเอาใจใสเปนพิเศษ

หรือใสใจแบบตอเนื่องกับสิ่งตางๆ ความสนใจเปนตัวบงชี้ใหเห็นกิจกรรมตางๆ และจะเกิดการขับเคลื่อน

ความสนใจนี้นําไปสูการตัดสินใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

 4.3 ดานความคิดเห็น ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูบรโิภคมักจะใสใจ
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ตอความคิดเห็นและยอมรับความเห็นตางทางสังคม ทําใหผูบริโภคกลุมนี้มักจะเปดรับความรูและการ

เรียนรูสิ่งใหมๆ จะมีแรงกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรนอกกระแสเพ่ิมข้ึน ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของนธกฤต วันตะเมล (2555) กลาววา เปนการแสดงออกทางความคิดบนพ้ืนฐาน

ของบุคคลท่ีจะการตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปน ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ บุคคลหรือ

สินคาตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญตอนักการตลาด เชน ตองการทราบความคิดเห็นของผูคนเก่ียวกับภาพยนตร

และรายการโทรทัศน เพ่ือท่ีจะใชในการปรับกลยุทธเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ

ผูบริโภค 

 

ขอเสนอแนะ  

1. ผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรนอกกระแส ควรใหความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพการ

บริการใหเปนโรงภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียง ไมวาจะเปนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานท่ีใหบริการ ในการ

พัฒนาทักษความรูความเชี่ยวชาญในการใหบริการและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ

ใหบริการท่ีดีเยี่ยม เพ่ือสรางความนาเชื่อถือและกระตุนใหเกิดการตัดสินใจในการใชบริการโรงภาพยนตร

นอกกระแสเพ่ิมข้ึน 

2. ผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรนอกกระแส ควรใหความสําคัญตอการจัดสรรใหมีจํานวนท่ี

นั่งระหวางรอการฉายภาพยนตรนอกกระแสท่ีเพียงพอกับปริมาณท่ีผูบริโภคใชบริการ โดยผูประกอบ

ธุรกิจโรงภาพยนตรนอกกระแสจําเปนตองมีการสํารวจจํานวนผูใชบริการในแตละวัน เพ่ือวางแผนในการ

จัดท่ีนั่งท่ีเพียงพอตอความตองการในการใชบริการของผูบริโภคในแตละวัน  

3. ผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรนอกกระแส ควรหากิจกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะ

พฤติกรรมหรือรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู ท่ีชื่นชอบโรงภาพยนตรนอกกระแส ไมวาจะเปนการ

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสรางความใกลชิดระหวางผูบริโภคกับผูเขียนบทภาพยนตร เชน การเสนอแนวคิด 

การถายทอดเนื้อหาและแรงบันดาลใจใหมๆ ของภาพยนตรตอผูบริโภค  

4 ผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรนอกกระแส ควรใหความสําคัญตอการกําหนดรอบการฉาย

ภาพยนตรตรงตอเวลาตามท่ีไดแจงไว ซ่ึงตองมีการทําตามรอบการฉายท่ีไดกําหนดไว เพ่ือไมใหเกิดการ

เสียเวลาในการใชบริการของผูบริโภค การรักษาเวลารอบฉายท่ีไดแจงไวยังเปนการสรางความเชื่อม่ันแก

ผูบริโภคในการใชบริการดวย 

5. ผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรนอกกระแส ควรใหความสําคัญตอการนําเสนอรูปแบบการ

ใหบริการและรายละเอียดเนื้อหาตางๆ ของภาพยนตรนอกกระแสใหแกกลุมผูบริโภคผานบทวิจารณ
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ภาพยนตร ไดแก บทความหรือขอมูลตางๆ และการสรางความสนใจของภาพยนตรโดยเนนการสื่อสาร

ผานสัญลักษณท่ีชัดเจน ซ่ึงถือเปนลักษณะเดนของภาพยนตรนอกกระแส เพ่ือสรางอรรถรสและความ

นาสนใจในการชมภาพยนตรในการใชบริการท่ีมากข้ึนในอนาคตดวย 
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สังขบุญนาค อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ท่ีไดใหความเมตตากรุณาชวยเหลือและเอาใจใส ตลอดจน

การใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองในงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอ
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แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ  NPLs  สินเช่ือธุรกิจ   

ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  

This study is the solution to control the occurrence of overdue NPLs of 

the business loans of the Government Savings Bank, 

 Chaiyaphum District Branch 

 

ธัญญรัตน ภัทรโสภาชัย0

1 และฐานิตา ฆองฤกษ1 2                                                                   

Thanyarat Pattarasopachai1 and Thanita Kongrerk2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้  เปนแนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ  NPLs  สินเชื่อธุรกิจ ของ

ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  มีวัตถุประสงคศึกษาถึงสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อ

ธุรกิจ  และเพ่ือกําหนดทางการแกไขควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ สินเชื่อธุรกิจ  ไมใหเปนหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได NPLs  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของ

ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ เปนแบบ Problem  based  โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการวิเคราะห  กลุมตัวอยางท่ีใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  

โดยใชแบบสอบถามท้ังสิ้น  72 ชุด  ผลจากการศึกษา  พบวาสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระ NPLs 

สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  มีสาเหตุมาจากดานธุรกิจประสบปญหา จํานวนคูแขงขันท่ีมี

เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมีรายไดลดลง  ทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดเปนปกติ  เกิดการคางชําระ  ภาระหนี้ท่ี

เพ่ิมข้ึน  ไมมีวินัยในการชําระหนี้  ภาวะเศรษฐกิจการเมืองท่ีซบเซา  สงผลกระทบตอรายได  แนว

ทางแกไขการปรับปรุงโครงสรางคือการดําเนินแกไขหนี้ท่ัวไป  และหนี้ท่ีมีปญหา เปนการแกไขปญหา

ใหกับลูกคาท่ีมีหนี้คางชําระ เพ่ือใหธนาคารไดรับการชําระหนี้สูงสุด  และเพ่ือเกิดใหประโยชนสูงสุดใน

การดําเนินกิจการท้ังลูกหนี้และธนาคาร  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Thanya.zangi@gmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: thanita_kon@utcc.ac.th 
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คําสําคัญ: สินเชื่อธุรกิจ, หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs, การปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

 

Abstract 

 This study is a way to control the occurrence of overdue NPLs, business loans 

of the Government Savings Bank, Chaiyaphum District. The objective is to study the 

causes of the increase in NPLs outstanding for business loans. And to determine ways to 

resolve the control of arrears Business loans not being a non-performing debt to NPLs. 

Analysis of factors affecting outstanding loans, NPLs, business loans as a problem based 

questionnaire and questionnaire as an analysis tool. The sample group that uses the 

business credit service of the Government Savings Bank in Chaiyaphum province. By using 

72 sets of questionnaires. Results from the study Found that the increase in outstanding 

loans, NPLs, business loans Of the Government Savings Bank, Chaiyaphum District. Caused 

by the business encounter problems. The increasing number of competitors as a result, 

income has decreased resulting in unable to pay the debt normally. Overdue Increased 

debt burden No discipline in repayment sluggish political economy Impact income. The 

solution to the structural adjustment is general debt resolution. And problem debt is a 

solution for customers with outstanding debt So that the bank will receive the highest 

payment and to maximize the benefits of the business both the debtor and the Bank. 

 

Keywords: Business loans, non-performing loans, NPLs, debt restructuring 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ธนาคารออมสินไดมีการใหบริการดานสินเชื่อ  เปดใหบริการใหคําปรึกษา  ดานการทําธุรกิจ

แกผูประกอบการ  สําหรับผูประกอบการรายใหม  หรือผูประกอบการท่ีตองการขยับขยายกิจการตอยอด

ธุรกิจ  สินเชื่อธุรกิจ เปนสินเชื่อของธนาคารท่ีไดรับความนิยมจากผูประกอบการธุรกิจคอนขางมาก 
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วัตถุประสงคของการใหกู  เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ  เพ่ือลงทุนในทรัพยสินถาวร  

เพ่ือไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอ่ืน  ยกเวนการซ้ือขายท่ีดิน ท่ีมีลักษณะการเก็งกําไร  ธนาคารมี

สวนชวยสนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบรื่น และตอเนื่อง ในปจจุบันปริมาณหนี้คางชําระ  NPLs  

สินเชื่อธุรกิจ  ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  มีปริมาณยอดคางชําระเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด  จากรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  พบวา ป 2559จํานวน

ปริมาณหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ยอดรวมท้ังสิ้น จํานวน 147 ราย เปนจํานวนเงิน 86.74 ลาน

บาท  มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป  และในปปจจุบัน  ป 2562  ถึงไตรมาสท่ี 2  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 87 ราย  

เปนจํานวนเงิน  151.5  ลานบาท สงผลทําใหธนาคารตองเสียคาใชจายในการติดตามหนี้  และกระทบถึง

ผลกําไรของธนาคารลดลงเนื่องจากมีการกันสํารองหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดจํานวนมากข้ึน (ท่ีมา: รายงาน

ผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  ตั้งแตป 2559 – ปจจุบัน)                                                                                                                       

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้  แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ  NPLs  สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคาร

ออมสินเขตชัยภูมิ  มีวัตถุประสงคดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระ  NPLs  สินเชื่อธุรกิจ  ของธนาคารออม

สินเขตชัยภูมิ   

2. เพ่ือกําหนดทางการแกไขควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ  สินเชื่อธุรกิจ  ของธนาคารออมสิน

เขตชัยภูมิ  ไมใหเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได NPLs 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

หลัก 6 Cs ในการประเมินเครดิตของผูขอสินเชื่อ วาสนา  สิงหโกวินท (2016)   

เปนเครื่องมือท่ีสถาบันการเงินนํามาเปนหลักในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ โดยการศึกษา

ขอมูลของลูกคา จากการกรอกใบสมัครขอสินเชื่อ และใบยินยอมใหตรวจสอบเครดิต  เปนการประเมิน

เครดิตของผูขอสินเชื่อ วาผูขอสินเชื่อจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได โดยศึกษาจาก 6 ขอ ดั้งนี ้
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1. Character  คือ  การศึกษาอุปนิสัยของผูขอสินเชื่อ ถือไดวาเปนขอแรกท่ีสําคัญใน 

การพิจารณาประเมินเครดิตลูกคา  วาผูกูมีลักษณะนิสัยอยางไร มีความซ่ือสัตยหรือไม  มีประวัติไมดี

ทางการเงิน หรือเสียเครดิตหรือไม 

2. Capacity  คือ  ความสามารถในการชําระหนี้   ปจจุบันผูขอกูประกอบอาชีพอะไร    

ระยะเวลาการประกอบอาชีพ รายไดตอเดือน สามารถบงบอกถึงความม่ันคงของตัวผูกูได  วารายไดท่ีมี

พอเพียงสําหรับการอุปโภคบริโภคและการชําระหนี้  ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. Capital  คือ  แหลงเงินทุน หรือสินทรัพย สําหรับผูขอกูสินเชื่อธุรกิจถือไดวาสําคัญ 

มาก เพราะในการขอกูสินเชื่อธุรกิจ  ผูขอสินเชื่อตองมีสวนรวมทุนกับสถาบันการเงิน  ซ่ึงแหลงเงินทุน

สามารถเปนเงินสํารองสําหรับการชําระหนี้  ในกรณีท่ีผูกูประสบปญหาเรื่องรายได  ท่ีสงผลทําใหไม

สามารถชําระหนี้กับทางสถาบันการเงินได                         

4. Conditions  คือ ปจจัยท่ีเปนเง่ือนไขในการใหสินเชื่อ เชน สภาวะเศรษฐกิจ อาชีพ 

สถานการณเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จะกระทบกับรายได

หรือคาครองชีพของผูกูหรือไม ควรจะพิจารณาในความม่ังคงของอาชีพ 

5. Collateral  คือ  หลักประกันท่ีเปนสินทรัพย  ท่ีผูกูนํามาจํานําไวกับธนาคาร  เชน  

โฉนดท่ีดิน นส.3. ก. ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  อาคาร  หองชุด  หากลูกหนี้ไมมาชําระหนี้ตามเวลาท่ี

กําหนด  ธนาคารสามารถยึดทรัพยสิน บังคับคดี ขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้ 

6. Country  คือ  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   

สภาวะสถานการณทางการเมืองผูนําประเทศ  ผูวิเคราะหสินเชื่อควรพิจารณาขอมูลเหลานี้ดวย  

การปรับโครงสรางหนี้  ธนาคารแหงประเทศไทย (2560)  การปรับโครงสรางหนี้มีจุดประสงค

สําหรับลูกหนี้ท่ีเกิดปญหาเรื่องการเงิน ทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา โดยอาจจะเกิดจากหลาย 

ๆ  สาเหตุปจจัยท่ีทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดเปนปกติ  สถาบันการเงินจึงเปดโอกาส  ใหลูกหนี้มาตกลง

กันวาจะหาหนทางรวมกันในการแกไขหนี้  เสนอเง่ือนไขการขอผอนผันการชําระหนี้  และขอขยาย

ระยะเวลาในการชําระหนี้ออกไปใหนานข้ึน  การขอลดเงินงวดในการชําระใหลดนอยลง  โดยจะยึดตาม

ความสามารถของลูกหนี้เปนหลัก และใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสถาบันการเงินนั้น ๆ   
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การจัดช้ันสินทรัพย  สมบูรณ  จิตเปนธม ธนาคารแหงประเทศไทย (2559)  ธนาคารเฉพาะกิจ

จัดชั้นสินทรัพยตามลักษณะสินทรัพยเปนบัญชี เวนแตการจัดชั้นของสินเชื่อธุรกิจ  ตองคํานึงถึงกระแส

เงินสดรับของแตละบัญชี หากกระแสเงินสดของลูกหนี้หรือ   ผูท่ีเก่ียวของกับลูกหนี้มีความเก่ียวเนื่องกัน  

ก็อาจตองจัดชั้นไวดวยกัน  ปจจัยท่ีใชในการพิจารณาจัดชั้นสินทรัพย มี 2 ปจจัย คือปจจัยเชิงปริมาณ  

ระยะเวลาการคางชําระ  ปจจัยเชิงคุณภาพ  ความสามารถในการชําระหนี้การจัดชั้นหนี้ แบงเปน 6 ชั้น   

1. จัดชั้นปกติ  คือลูกหนี้ปกติยังไมคางชําระ ท่ีไมผิดนัดชําระหนี้ หรือลูกหนี้คางชําระ 

เงินตนหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันไมเกิน 1 เดือน   

2. จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ คือลูกหนี้ท่ีไมมีสัญญาณวาจะเกิดความเสียหาย แตมีฐานะ 

หรือผลการดําเนินงานออนลง  ซ่ึงหากไมไดรับการแกไขในเวลาอันควรจะทําใหความสามารถในการ

ชําระหนี้ลดลงไปอีก จนไมสามารถชําระเงินตนและดอกเบี้ยไดตามกําหนด ลูกหนี้คางชําระเงินตนหรือ

ดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกัน เกิน 1 เดือนข้ึนไป  แตไมเกิน 3 เดือน 

3. จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน  คือลูกหนี้คางชําระเงินตน  หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวม 

กันเกิน 3 เดือนข้ึนไป  แตไมเกิน 6 เดือน  หลักฐานเชิงคุณภาพ ความสามารถในการชําระหนี้  เชน  

ลูกหนี้เลิกกิจการ  ลูกหนี้ท่ีธนาคารเฉพาะกิจไมสามารถติดตอได  ลูกหนี้ท่ีไมปรากฏธุรกิจแนชัด  หรือนํา

เงินไปใชผิดวัตถุประสงค 

4. จัดชั้นสงสัย  คือลูกหนี้คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกัน เกิน 6  

เดือนข้ึนไป  แตไมเกิน 12 เดือน  หลักฐานเชิงคุณภาพ ความสามารถในการชําระหนี้  เชน  ลูกหนี้เลิก

กิจการ  ลูกหนี้ท่ีธนาคารเฉพาะกิจไมสามารถติดตอได  ลูกหนี้ท่ีไมปรากฏธุรกิจแนชัด  หรือนําเงินไปใช

ผิดวัตถุประสงค 

5. จัดชั้นสงสัยจะสูญ  คือลูกหนี้คางชําระเงินตน  หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกัน  

เกินกวา 12 เดือน  หลักฐานเชิงคุณภาพ ความสามารถในการชําระหนี้  เชน  ลูกหนี้เลิกกิจการ  ลูกหนี้ท่ี

ธนาคารเฉพาะกิจไมสามารถติดตอได  ลูกหนี้ท่ีไมปรากฏธุรกิจแนชัด  หรือนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค 

6. จัดชั้นสูญ  คือลูกหนี้ถึงแกความตาย  เปนคนสาบสูญ  หรือมีหลักฐานแนชัดวาหาย 

สาบสูญไป  และไมมีทรัพยสินใดๆ  จะชําระหนี้ได  ลูกหนี้เลิกกิจการ  มีหนี้ของเจาหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิ

เหนือทรัพยสินท้ัวหมดของลูกหนี้  อยูในลําดับกอนและเปนจํานวนมากวาทรัพยสินของลูกหนี้  สถาบัน

การเงินไดฟองลูกหนี้ในคดีลมละลาย 
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 ชั้นหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน  จัดชั้นสงสัย  จัดชั้นสงสัยจะสูญ  และจัดชั้นสูญ  ถือเปนหนี้  

NPLs (Non – Performing Loan) สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได  ลูกหนี้ผิดนัดคางชําระ ไมสามารถชําระ

เงินตนและดอกเบี้ยรวมกันเกิน 3 เดือนข้ึนไป  สงผลใหธนาคารมีการกันสํารองเงินเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 สินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non – Performing Loan : NPLs) ธนาคารแหงประเทศไทย  

(2560)  การท่ีลูกหนี้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ผิดนัดชําระไมสามารถชําระหนี้ไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ท้ังเงินตนและดอกเบี้ย  มีการคางชําระหนี้เกิน 3 เดือนข้ึนไป  สงผลใหสถาบันการเงินมีการกันสํารองเงิน

กันไวเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  และการเพ่ิมทุนในการควบคุมติดตามหนี้แกไขของสถาบันทางการเงิน  จึงทํา

ใหเปนหนี้ท่ีไมไมกอใหเกิดรายได  

แผนผังกางปลา หรือ แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 17 เครื่องมือ

นักคิด วันรัตน จันทกิจ (2549)  เพ่ือวิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาเปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหา (Possible Cause) เปนการหา

เหตุและผลของปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอน  การวิเคราะหปญหานั้น จะเขียนแผนผังลักษณะเหมือน

กางปลา  เปนการถามคําถามซํ้า ๆ เพ่ือทราบถึงปญหา  การกําหนดหัวขอปญหาควรกําหนดใหมีความ

ชัดเจนและเปนไปได ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุของแตละปจจัย  เม่ือหาสาเหตุของปญหาได  ผูวิเคราะห

ก็จะสามารถทราบวาแกปญหาจากสวนไหน  อยางไร  

การติดตามหนี้  คือการดูแลลูกคาอยางหนึ่งของธนาคาร  ควรมีการเยี่ยมเยียนลูกคาสินเชื่อ

ธุรกิจ อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ซ่ึงลูกคาสินเชื่อธุรกิจมีหลายประเภท เชน ถาเก่ียวของกับการเกษตร

หากเกิดภัยธรรมชาติ น้ําทวม หรือฝนแลงยอมมีผลตอกิจการลูกคา หรือเก่ียวกับการทองเท่ียวรีสอรท 

โรงแรม ภัยธรรมชาติก็มีผลตอกิจการลูกคาเชนกัน  รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาทําใหกําลังซ้ือลดลง  

การเสียเปรียบในดานคูแขงขันท่ีเพ่ิมมากข้ึน  และคูแขงขันอาจจะมีแหลงเงินทุนท่ีเขมแข็งกวา การ

บริหารจัดการท่ีดีกวา  ตองมีการออกตรวจเยี่ยมลูกคาอยางทันทวงทีวาสงผลตอรายไดของลูกคามาก

นอยแคไหนกรณีลูกหนี้มีการคางชําระเงินงวดธนาคาร  แนะนําใหลูกคาปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือ

เปลี่ยนแปลงการชําระหนี้  แลวแตกรณี  การปรับปรุงโครงสราง  คือ การดําเนินแกไขหนี้ท่ัวไป  และหนี้

ท่ีมีปญหา  เปนการแกไขปญหาใหกับลูกคาท่ีมีหนี้คางชําระ การขอผอนผันการชําระหนี้  ขอลดเงินงวด

ในการสงชําระหนี้ลดลง  และขอขยายระยะเวลาในการผอนชําระหนี้ออกไปใหนานข้ึน  เพ่ือใหลูกหนี้

สามารถผอนชําระไดตามกําลังความสามารถท่ีจะผอนชําระได  ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ไมใหเกิดเปนหนี้
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คางชําระเพ่ิมข้ึนในอนาคต  เพ่ือใหธนาคารไดรับการชําระหนี้สูงสุด  และเพ่ือเกิดใหประโยชนสูงสุดใน

การดําเนินกิจการท้ังลูกหนี้และธนาคาร   โดยเฉพาะลูกหนี้ท่ีประสบปญหาการชําระหนี้  เนื่องมาจาก

สภาวะเศรษฐกิจ  แตยังมีแนวโนมท่ีทําใหกิจการธุรกิจของลูกหนี้สามารถดําเนินตอไปได  โดยมีแนว

ทางการปฎิบัติงานดังนี้ 

1. การติดตามหนี้ตั้งแตคาง 1 งวด มีการออกจดหมายเตือนชําระหนี้อัตโนมัติ ,จางบริษัท 

โทรติดตามหนี้ (สํานักงานใหญดูแล) มีศูนยควบคุมและบริหารหนี้  ดูแลแกไขหนี้ท้ังหมด   โดยแบงตาม

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยลูกหนี้ของสาขาในจังหวัดชัยภูมิ ศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตชัยภูมิ เปนผูดูแล 

2. หนวยควบคุมคุณภาพหนี้ ติดตามหนี้ลูกหนี้คาง 3 งวด – 4 งวด การติดตามโดยทาง 

โทรศัพท  หรือไปท่ีกิจการ  หรือไปท่ีตั้งหลักประกัน หากไมพบลูกหนี้ติดตามกับผูคํ้าประกันตอไป 

3. หนวยบริหารหนี้  ติดตามลูกหนี้ท่ีเปน  NPLs  การติดตามโดยทางโทรศัพท  หรือไป 

ท่ีกิจการ หรือไปท่ีตั้งหลักประกัน หากไมพบลูกหนี้ติดตามกับผูคํ้าประกันตอไป และพิจารณาการสง

ดําเนินคดีกรณีลูกหนี้ไมสามารถสงชําระหนี้ได 

4. หนวยบริหารคดี สงลูกหนี้เพ่ือดําเนินคดีรวมถึงการบังคับคดีการยึดทรัพยจํานอง  

การสืบทรัพย 

แนวทางการแกไขหนี้คางชําระตามสาเหตุ  การแกไขหนี้ หรือการควบคุมหนี้ ตองใชให

เหมาะสมกับลูกหนี้ในแตละสถานการณ   เชน 

1. รายไดลดลงทําใหไมสามารถสงชําระหนี้ไดตามเดิมแตยังคงดําเนินธุรกิจอยู 

- แกไขโดยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ลดเงินงวดสงชําระหนี้ 

- หากใชหลักทรัพยคํ้าประกัน ถาสามารถแบงสวนท่ีดินขายชําระหนี้ปดบัญชี หรือ 

ชําระบางสวนไดเพ่ือลดยอดหนี้ลง แลวลดเงินงวดสงชําระหนี้ตามความสามารถในการชําระหนี้  

2. เลิกกิจการแลว ไมมีรายได  ถาใชหลักทรัพยคํ้าประกันเสนอใหลูกหนี้ขายทรัพย 

ชําระหนี้ หรือ ตีโอนใหธนาคาร  (ขายใหธนาคารท้ังแปลงตามหลักเกณฑธนาคาร) 

3. ลูกหนี้สงชําระหนี้ไมไดแคชวงเวลาหนึ่ง แกไขได 2 วิธี 

- ขอลดดอกเบี้ยผิดนัดชําระงวดคางท้ังหมด 

- ปรับปรุงโครงสรางหนี้ลดเงินงวดสงชําระหนี้ 
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วรรณี  สมตัว (2559) ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ  สินเชื่อนโยบายของรัฐของธนาคาร

ออมสิน  สาขาจะนะ  จังหวัดสงขลา  งานวิจัยศึกษาถึงปญหาปจจัยมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ  สินเชื่อ

นโยบายของรัฐของธนาคารออมสิน  สาขาจะนะ  จังหวัดสงขลา  ชวยใหธนาคารออมสิน ทราบถึงปญหา

การเกิดหนี้คางชําระ  และสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาหนี้คางชําระท่ีมีอยูในระบบ  พบวา

ปจจัยปญหาท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระอันดับแรก คือ ปจจัยดานภายนอก จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาทํา

ใหรายไดลดลง  รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอย  สงผลใหการบริหารงานมีความไมตอเนื่อง และ

สภาพแวดลอมไมอํานวย  ผลผลิตไมสามารถสงออก สงผลใหมีภาระหนี้ท่ีมากข้ึน  ปจจัยภายในธนาคาร 

พบวาระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อไมเหมาะสม  มีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ อัตราดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึน  

และการสงชําระเงินงวดท่ีสูงเกินไป  และปจจัยภายใน ข้ึนอยูกับ  ตัวบุคคล  ลูกหนี้มีรายจายมากกวา

รายได  รายไดจากการประกอบอาชีพลดลง ลูกหนี้นําเงินท่ีจะชําระหนี้ใหกับธนาคารไปชําระหนี้อ่ืนๆ 

ปทมา  คูทอง (2558)  ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารออมสิน : 

กรณีศึกษาธนาคารออมสิน  เขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษาถึงปจจัยมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายไดของธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน  เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลทุติยภูมิของ

ระบบงานธนาคารออมสิน  กลุมตัวอยางท่ีศึกษา จํานวน 400  ราย แบงเปนลูกหนี้ปกติจํานวน  200  

ราย  ลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได จํานวน  200 ราย  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา  การ

ทดสอบ Chi – square และใชสมการถดถอยแบบ Binary  Logistic Regression ณ ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.5 ผลการศึกษาถึงระดับนัยสําคัญปจจัยท่ีทําใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได  พบวาปจจัยท่ีมี

ความสําคัญท่ีทําใหเกิดหนี้ท่ีไมเกิดรายได  คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนบุตรท่ีอยูในความ

อุปการะ รายไดตอเดือนของลูกหนี้  ระยะเวลาผอนชําระท่ีเหลือ  รายจายของลูกหนี้ตอเดือน  สามารถ

นํามาสรุปเปนมาตรฐานหรือหลักเกณฑในการพิจารณาปลอยสินเชื่อ  และการคัดเลือกลูกหนี้สินเชื่อ  

เพ่ือเปนการลดความเสี่ยง  และเปนการปองกันการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได  ตลอดจนเพ่ิมความ

ม่ันใจในการตัดสินใจคัดเลือกลูกหนี้ท่ีมีคุณภาพ 

        วิชญพล  คุมกัน และกุลบุตร โกเมนกุล (2562)   ปจจัยท่ีมีผลตอการผิดนัดชําระหนี้ : กรณีศึกษา

ในกลุมผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือจะ

ศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการ SMEs ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีเปนลูกหนี้

ปกติในกลุมท่ีไมผิดนัดชําระและในกลุมท่ีผิดนัดชําระของธนาคารพาณิชย  และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผล
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ตอการผิดนัดชําระหนี้ของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ผูวิจัย

ใชขอมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมขอมูลของแตละรายในชวงเวลา 3 ป  โดยเปนขอมูลของตัวแปรอิสระ ท้ัง 3 

ปจจัย  ไดแก  ขอมูลพ้ืนฐานของบริษัท  ขอมูลทางการเงิน  และขอมูลดานสินเชื่อ  รวมถึงตัวแปร

ควบคุมท้ังหมดอยูในชวงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 31  ธันวาคม 2558  และขอมูลตัวแปร

ตาม คือการผิดนัดชําระ  ซ่ึงอยูในชวงวันท่ี  1  มกราคม  2557 ถึง  31 ธันวาคม 2559  กําหนดกลุม

ตัวอยาง เปนผูประกอบการธุรกิจ SMEs ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลสัญชาติไทย และเปนลูกหนี้ปกติของ

ธนาคารพาณิชย  ประกอบธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใน 7 กลุมอุตสาหกรรม  

ประกอบดวย เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  สินคา อุปโภคบริ โภค  สินคา อุตสาหกรรม  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร  บริการและเทคโนโลยี จากการศึกษาสําหรับนําไปใช ผูให

สินเชื่อควรพิจารณาและใหความสําคัญเรื่องคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ดานอายุของ

บริษัทเปนอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการใหสินเชื่อแกผูประกอบการธุรกิจ SMEs  ทีมีประสบการณนอย  

ผูใหสินเชื่อควรมีการวิเคราะห  วงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผอนชําระใหผูขอสินเชื่อไดเหมาะสม 

เพียงพออยางถูกตอง  ภายใตขอจํากัดของผูขอสินเชื่อและความเสี่ยงท่ีผูใหสินเชื่อยอมรับได 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง  แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคาร

ออมสินเขตชัยภูมิ  ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการท่ีจะศึกษาและวิเคราะห  สาเหตุและปญหาการเพ่ิมข้ึนของ

จํานวนหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  เพ่ือใหการศึกษามีความถูกตอง

และสามารถนําแนวทางแกไขปญหา  มาใชประโยชนเพ่ือควบคุมคุณภาพหนี้  ลดการเกิดหนี้คางชําระ  

NPLs  สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  ผูศึกษาไดกําหนดข้ันตอนวิธีการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

1. วิธีการเก็บขอมูล 

         ประชากร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนกลุม ลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ   

ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  ท้ัง 12 สาขา จํานวน  87 คน 
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         กลุมตัวอยาง  การศึกษาครั้งนี้เพ่ือตองการทราบถึงปจจัยและสาเหตุท่ีมีผลตอการเกิด     หนี้

คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ และนําไปสูแนวทางการควบคุมหนี้คาง

ชําระ NPLs  สินเชื่อธุรกิจ  ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ   

         ผูศึกษาไดสุมกลุมตัวอยาง  ลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  

ท้ัง 12 สาขา จํานวน  87 คน  (ขอมูลลูกหนี้ ท้ัง 12 สาขาในธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ) โดยมีวิธีการสุม

ตัวอยางของสูตร Taro Yamane  โดยความหมายของแตละตัวแปรในสูตร Taro Yamane  คือ 

สูตร  n    =      N 

   

เม่ือ n  คือ ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีอยากรู 

  N  คือ  จํานวนประชากรท้ังหมด 

          e  คือ  คาความคลาดเคลื่อน 

มีกลุมตัวอยางเปน  ลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ     ท้ัง 

12 สาขา จํานวน  87  คน  โดยการศึกษานี้ใชคาความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 

แทนคาสูตร  

n   =        87  

       1 + 87 x (0.052) 

n    =    71.45  

ขนาดของกลุมตัวอยาง  =  71.45 

        ดังนั้น  ผูศึกษาจะตองเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางใน  ลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ 

ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  จํานวน  72  ชุด  จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยความผิดพลาด

ไมเกินรอยละ  5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95   

   

1   +  Ne2 
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2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ผูศึกษาใชเครื่องมือในการศึกษาเปนแบบ Problem  based  โดยใชแบบสัมภาษณและ 

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล   

         แบบสัมภาษณ (Interview Form) สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi – structured 

Interview)  สัมภาษณผูจัดการศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตชัยภูมิ  การสัมภาษณครั้งนี้เพ่ือตองการ

ทราบถึงปจจัยและสาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ  ของธนาคารออมสินเขต

ชัยภูมิ  หัวขอในการสัมภาษณ  1.) ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออม

สินเขตชัยภูมิ  2.) สาเหตุของปญหาท่ีเปนปจจัยใหเกิดหนี้คางชําระ  3.) แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้

คางชําระ NPLs  สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ   

แผนผังกางปลา หรือ แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  ศึกษาถึงสาเหตุท่ีมีผลตอ

การเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิสรางแผนผังกางปลา เพ่ือ

วิเคราะหถึงสาเหตุและปญหา ของลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ  ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  

โดยใชการระดมสมองของพนักงานศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตชัยภูมิ  ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 

จํานวน 4 คน ในการศึกษาวิเคราะหลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ หัวขอ  ปญหาและสาเหตุท่ีมีผล

ทําใหเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ 

แบบสอบถาม เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการชําระหนี้สินเชื่อธุรกิจ  

ลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  จํานวน  72  ชุด โดยแบบสอบถาม

แบงเปน 4 สวน                                                                                              

         สวนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล  ของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  จํานวนบุตรหรือภาระเลี้ยงดู  และรายไดเฉลี่ย  

         สวนท่ี 2  เปนคําถามขอมูลทางตรงเก่ียวกับการใชจาย ภาระหนี้สินของผูตอบแบบสอบถาม 

และภาวะเศรษฐกิจ  ประกอบดวย  ภาระคาใชจายในครัวเรือน  คาใชจายอุปโภคบริโภค  ภาระหนี้ของ

ธนาคารออมสิน  ภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน  ภาวะเศรษฐกิจ/การเมือง  คาครองชีพ 
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         สวนท่ี  3  เปนคําถามเก่ียวกับความสามารถในการชําระหนี้  และปจจัยสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ

คางชําระหนี้  ประกอบดวย  ปจจัยภายในตัวลูกหนี้  ธุรกิจประสบปญหาขาดสภาพคลอง ปดกิจการ  

ยายสถานประกอบการ  ขาดความรูประสบการณในการดําเนินธุรกิจ  ใชเงินกูผิดวัตถุประสงค  ไมมีวินัย

ในการชําระหนี้  จํานวนคูแขงขันทางการคา  ปจจัยภายในผูใหกู (ธนาคาร) ธนาคารไมไดชี้แจง

รายละเอียดการชําระคืน ธนาคารมีการปรับอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึน เงินกูธนาคารไมมีการติดตามควบคุม

การใชเงินกู  ธนาคารไมสามารถติดตอกับผูกูได   

         ลักษณะแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน  เปนแบบมาตรฐานคา Rating Scale ประเมินระดับความ

คิดเห็น ตามหลักการของลิเคิรต (Likert scale)  โดยแบงออกเปน  5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับ  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

   ระดับ  4 หมายถึง  มาก 

   ระดับ  3 หมายถึง  ปานกลาง 

   ระดับ  2 หมายถึง  นอย 

   ระดับ  1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

         สวนท่ี  4  เปนคําถามแบบเปด ขอมูลแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ ของผูตอบแบบสอบถาม 

3. วิธีการวิเคราะห  

         นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  นํามาตีความ  และวิเคราะหสรุปความของผู

สัมภาษณ  โดยการวิเคราะหบทสัมภาษณแบบ  content analysis  ในการวิเคราะหขอมูล 

 นําผลการวิเคราะหสาเหตุและปญหาจากการศึกษาวิธีผังกางปลา เพ่ือนํามาสรุปถึงปจจัยสาเหตุ

ปญหาของการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ 

         นําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามมาเรียบเรียงทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ท้ังหมด  และนํามาวิเคราะหโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  (Statistical Package for the Science for 

Windows) นํามาวิเคราะหขอมูล ออกเปนคาสถิติเบื้องตน  คาความถ่ี  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา

รอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต  เพ่ือมาวิเคราะหสรุปผลของแบบสอบถาม 
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         สวนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล  โดยใชสถิตแจกแจงความถ่ี (Frequency)       

และคารอยละ  (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล  ตามหลัก 6 Cs 

         สวนท่ี 2  เปนคําถามขอมูลทางตรงเก่ียวกับการใชจาย ภาระหนี้สินของผูตอบแบบสอบถาม 

และภาวะเศรษฐกิจ  โดยใชสถิตแจกแจงความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ  (Percentage) ในการ

วิเคราะหขอมูล 

         สวนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับความสามารถในการชําระหนี้  และปจจัยสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ

คางชําระหนี้  แบบสอบถามเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา Rating scale  มีคําตอบใหเลือก  5 

ระดับ  โดยใชคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : SD) ในการ

วิเคราะหขอมูล  หาชวงหางระหวางคาเฉลี่ยของขอมูล   

         สวนท่ี  4  เปนคําถามแบบเปด ขอมูลแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ ของผูตอบแบบสอบถาม  

ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหขอมูล 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง  แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออม

สินเขตชัยภูมิ  เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของลูกหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขต

ชัยภูมิ  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ และเพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาหนี้คาง

ชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง  ลูกหนี้คางชําระ 

NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  จํานวน  72  ตัวอยาง 

         สวนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  จากการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีสัมภาษณ  โดย

ใชสถิตแจกแจงความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ  (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล  ตามหลัก 

6Cs  พบวากลุมลูกหนี้คางชําระ NPLs  สินเชื่อธุรกิจ สวนใหญเปนเพศชาย  สวนใหญชวงอายุระหวาง  

31 – 40 ป   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  มีจํานวนบุตร 2 คน  ดําเนินกิจการเจาของ

คนเดียว สวนใหญประกอบธุรกิจดานการใหบริการ  มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจมากกวา 5 ป ข้ึน

ไป  รายไดตอเดือนของ ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ มีรายไดตอเดือน  10,000 – 30,000 บาท   
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         สวนท่ี  2  ดานการใชจาย  ภาระหนี้สิน  และภาวะเศรษฐกิจของลูกหนี้สินเช่ือธุรกิจ  จาก

การสํารวจกลุมตัวอยางท่ีสัมภาษณ  กลุมลูกหนี้คางชําระ NPLs  สินเชื่อธุรกิจ โดยใชสถิตแจกแจงความถ่ี 

(Frequency)  และคารอยละ  (Percentage)  พบวามีภาระคาอุปโภคบริโภคคาใชจายในครอบครัวนอย

กวา  20,000  บาท  และมีภาระหนี้สินอ่ืน ๆ นอกจากเงินกูสินเชื่อธุรกิจ ทําใหมีภาระหนี้ตอเดือนเพ่ิม

มากข้ึน ไมสามารถชําระไดเปนปกติสงผลใหเกิดหนี้คางชําระ 

         สวนสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ในปจจุบัน  มีผลกระทบตอรายไดจากการประกอบธุรกิจของ

กลุมลูกหนี้คางชําระ NPLs  สินเชื่อธุรกิจ  พบวาสวนใหญมีผลกระทบทําใหรายไดนอยลง และปจจุบันมี

คูแขงขันทางการคาเพ่ิมข้ึน  สงผลทําใหรายไดลดลง  หากเงินหมุนเวียนในกิจการไมเพียงพอ พบวากลุม

ลูกหนี้จะกูยืมจากสถาบันการเงิน  เม่ือไดรับเงินกูจากธนาคารแลว  ลูกหนี้จะนําเงินกูไปใชลงทุนใน

กิจการ 

         สวนท่ี  3  ดานความสามารถในการชําระหนี้  และปจจัยสาเหตุท่ีทําใหเกิดการคางชําระหนี้

ของลูกหนี้สินเช่ือธุรกิจ  จากการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีสัมภาษณ กลุมลูกหนี้คางชําระ NPLs  สินเชื่อ

ธุรกิจ  เปนคําถามเก่ียวกับความสามารถในการชําระหนี้  และปจจัยสาเหตุท่ีทําใหเกิดการคางชําระ

หนี้   แบบสอบถามเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา Rating scale  มีคําตอบให เลือก  5 

ระดับ  โดยใชคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : SD) ในการ

วิเคราะหขอมูล  หาชวงหางระหวางคาเฉลี่ยของขอมูล ตามหลัก 6Cs  ปจจัยดานผูกู  พบวาปจจัย

เก่ียวกับธุรกิจประสบปญหาเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระมากสูงสุด  และรองลงมาคือจํานวนคู

แขงขันทางธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน  สวนปจจัยภายนอก  เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระรายดาน  

พบวาปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจการเมือง  เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระมากสูงสุด 

         สวนท่ี  4  เปนคําถามแบบเปด ขอมูลแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ ของผูตอบ

แบบสอบถาม  ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหขอมูล  พบวามีปญหาดาน

คูแขงขันท่ีเพ่ิมมากข้ึน  คาใชจายในสวนของตนทุนเพ่ิมข้ึน  และมีภาระหนี้กับธนาคารอ่ืน  ธุรกิจประสบ

ปญหาโดนโกง  ปญหาดานเศรษฐกิจสงผลทําใหลูกคาลดลง ธุรกิจขาดสภาพคลองเนื่องจากนําเงินกูไปใช

ผิดวัตถุประสงค  ทําธุรกิจโดยขาดประสบการณ  ทําใหรายไดท่ีตั้งไวท่ีคาดวาจะไดรับตอเดือนไม

เพียงพอสสําหรับชําระหนี้  สงชําระหนี้ไมตรงตามกําหนด 
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         วิเคราะหสรุปบทความสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  ผลการสัมภาษณผูจัดการศูนยควบคุมและ

บริหารหนี้เขตชัยภูมิ  ถึงปจจัยและสาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคาร

ออมสินเขตชัยภูมิ  ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหขอมูล  ไดผลวิเคราะห

สรุปบทความคือ ปจจัย ดานตัวลูกหนี้  ใชเงินกูผิดวัตถุประสงคไมกอใหเกิดรายได  ระบบบัญชีรับจาย

ของกิจการไมครอบคลุมทุกรายการ  ภาระหนี้สินนอกระบบ  ไมมีเงินสํารองในยามฉุกเฉิน  ไมมีการ

วางแผนทางการเงิน  ไมสามารถปรับตัวไดเม่ือเกิดวิกฤต  ปญหาครอบครัว  ดานภาวะเศรษฐกิจ  รายได

บุคคลลดลงสงผลตอการใชจายของลูกคา  คูแขงทางการคาเพ่ิมข้ึน  รายไดลดลงภาระหนี้คงเดิม จึงไม

สามารถสงชําระหนี้ไดตามกําหนด  แนวทางการแกไขควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ  NPLsสินเชื่อธุรกิจ  

เม่ือลูกหนี้มีการคางชําระแนะนําใหแกไขหนี้โดยการปรับปรุงโครงสรางหนี้  เพ่ือใหลูกหนี้สามารถผอน

ชําระไดตามกําลังความสามารถท่ีจะผอนชําระได ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ไมใหเกิดเปนหนี้คางชําระ

เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชวิธีการผังกางปลา  จากการวิเคราะหเพ่ือทราบถึง

ปจจัยและสาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  โดย

ใชการระดมสมองของพนักงานศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตชัยภูมิ  ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน จํานวน 

4 คน หัวขอปญหาและสาเหตุท่ีมีผลทําใหเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขต

ชัยภูมิ  พบวาปจจัยและสาเหตุท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระมีปจจัยในดาน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  

เนื่องจากกลุมลูกหนี้บางกลุม มีรายไดจากอิทธิพลทางการเมือง  ดานภาวะเศรษฐกิจ  การชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโดยรวมท่ีซบเซาทําใหกําลังซ้ือลดลง  ดานการแขงขันในทางธุรกิจ  ดานการดําเนินกิจการท่ี

ผิดพลาด  ขาดประสบการณในการดําเนินธุรกิจ  ดานพฤติกรรมผูบริโภคในยุคปจจุบันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง การจับจายใชสอยสินคาและบริการตาง  ๆ เทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน  กิจการตอง

มีการปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมผูบริโภค ในบัจจุบัน 
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มีรายไดจากอิทธิพลทางการเมือง 

 

การชะลอตวัของเศรษฐกจิ 

การจับจายซ้ือขายลดลง 

การขยายตัวของหางการคาขนาด

 

ใชเงินกูผิดวัตถุประสงค 

ดานการสรางภาระหนี้เพ่ิม 

คูแขงขนัทีเ่พ่ิมขึน้  

ขาดประสบการณในการดําเนินธุรกิจ 
เทคโนโลยีเขามามีบทบาท 

มากขึ้นสงผลใหพฤติกรรม 

ผูบริโภคเปล่ียนไป 

 

รูปภาพท่ี 1.  แสดงแผนผังกางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุของปญหา 

การวิเคราะหปจจัยสาเหตุท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ ของลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ แนวทางการ

แกไขปญหา ลดการเกิดหนี้คางชําระ  NPLs  สินเชื่อธุรกิจ  จากการสํารวจกลุมตัวอยางลูกหนี้คางชําระ 

NPLs  สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิพบวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระมีดังนี้ 

1. ธุรกิจประสบปญหา จํานวนคูแขงขันท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ผลผลิตไมเปนท่ีตองการของตลาด  

ราคาตกต่ํา สงผลใหมีรายไดลดลงทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดเปนปกติ  เกิดการคางชําระ 

2. ภาระหนี้ท่ีเพ่ิมข้ึน  มีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง  ไมมีวินัยในการชําระหนี้ 

3. ภาวะเศรษฐกิจการเมือง สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึน คาใชจายในครัวเรือนท่ีสูงข้ึน   

แนวทางเลือกการแกไขปญหา 

1. ศึกษาภาวะเศรษฐกิจถึงแนวโนมท่ีอาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจ  และเตรียมมาตรการใน 

การรองรับ ใหคําแนะนํา  เปนท่ีปรึกษาใหกับลูกหนี้  จัดโครงการใหความรูกับกลุมลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ 

ลดการสรางภาระหนี้เพ่ิม และวินัยในการชําระหนี้ ลูกหนี้จะไดมีความรูความเขาใจ และสามารถประคอง

ตัวและมีความสามารถในการชําระหนี้ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การรูจักเก็บออมเพ่ือ

ดานการเมือง 

ดานธุรกิจ ดานพฤติกรรมผูบริโภค 

ดานภาวะเศรษฐกิจ 
ปจจัยและสาเหตุ

ท่ีมีผลตอการเกิด

หน้ีคางชําระ 

NPLs สินเช่ือ

ธุรกิจ ของ

ธนาคารออมสิน
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เงินทุนสํารองในกรณีท่ีฉุกเฉิน  แตการจัดโครงการใหความรูกับกลุมลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ  อาจจะมีผูมาเขา

รวมโครงการไมมากเทาท่ีควร เนื่องจากการดําเนินธุรกิจจะไมคอยมีเวลามารวมโครงการ  งบประมาณคา

เชาสถานท่ีจัดอบรมโครงการ  คาวิทยากร  คาจัดเลี้ยงอาหารวาง  ประมาณ 10,000 บาท 

2. พิจารณาการใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงคของการกู  สินเชื่อธุรกิจมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

กูเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และตรวจสอบทิศทางการใชเงินของลูกหนี้เม่ือไดรับเงินกูไปแลววาใช

เงินตรงตามวัตถุประสงคหรือไม ทบทวนการใชวงเงินของลูกหนี้เพ่ือใหทราบสภาพคลองของธุรกิจ  การ

ชวยแนะนําหลังจากไดรับเงินกู จะชวยใหลูกหนี้ใชเงินตรงตามวัตถุประสงคของการขอกู บริหารจัดการ

เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  ขอเสียจะเปนการรบกวนลูกหนี้อาจจะสรางความไมพอใจในการใช

บริการสินเชื่อ  งบประมาณในการติดตามออกตรวจกิจการลูกคา 2,000 บาท 

3. การติดตามหนี้  เพ่ือแกไขปญหาหนี้คางชําระ  การติดตามดูแลกิจการของลูกคาอยาง 

สมํ่าเสมอ  และตอเนื่อง  เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสามารถเตรียมการแกไขไดทัน  กรณี

ลูกหนี้มีการคางชําระเงินงวดธนาคาร  แนะนําใหลูกคาปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือเปลี่ยนแปลงการชําระ

หนี้  แลวแตกรณี  วิเคราะหตามความสามารถลูกคาตามจริง  หากไมสามารถชําระหนี้ได ใหดําเนินการ

ทางกฎหมาย ขอดีชวยแกไขปญหาหนี้คางชําระ   ชวยใหลูกหนี้สามารถสงชําระงวดตามความสามารถ

ของลูกหนี้ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  และปองกันไมใหถึงสถานะดําเนินคดีทางกฎหมาย  ขอเสียในการแกไข

หนี้ลูกหนี้จะมีผลของการปรับโครงสรางในเครดิตบูโร ซ่ึงสงผลทําใหการทําธุรกรรมทางการเงินอาจจะติด

ปญหาแลวแตการพิจารณาของแตละสถาบันการเงิน  งบประมาณในการติดตามหนี้ออกหาลูกหนี้ 2,000 

บาท 

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ  ของธนาคารออมสินเขต

ชัยภูมิ  และเพ่ือกําหนดทางการแกไขควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ สินเชื่อธุรกิจ  ไมใหเปนหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได NPLs  ซึงผลการศึกษาท่ีพบสามารถนํามาเปนประเด็นสําคัญสําหรับการอภิปรายดังนี้   

 สาเหตุการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  พบวา  

พบวาสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  มีสาเหตุมา
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จากดานธุรกิจประสบปญหา  ดานภาระหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึน  ดานเศรษฐกิจและการเมืองเปนไปตามท่ี

คาดการณไว  ซ่ึงปจจุบันมีคูแขงขันทางการคาเพ่ิมข้ึน  สงผลทําใหรายไดลดลง  หากเงินหมุนเวียนใน

กิจการไมเพียงพอ พบวากลุมลูกหนี้จะกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืนทําใหเกิดมีภาระหนี้เพ่ิม  ปญหาดาน

เศรษฐกิจสงผลทําใหลูกคาลดลง  เม่ือจําแนกตามสาเหตุการเกิดหนี้คางชําระ  NPLs สินเชื่อธุรกิจ  ในแต

ละดานพบวา 

 ดานธุรกิจประสบปญหา พบวา  ผูกูขาดประสบการณในการดําเนินธุรกิจ  การเปลี่ยนแปลงของ

รูปแบบธุรกิจยุคใหม  จํานวนคูแขงขันท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน  มีคูแขงขันเขามาในตลาดโดยเฉพาะกลุมนายทุน

ขนาดใหญ การขยายตัวของหางการคาขนาดใหญ  ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมี

มากข้ึน  สงผลกระทบตอธุรกิจ  ทําใหเสียเปรียบในดานคูแขงขันท่ีอาจจะมีแหลงเงินทุนท่ีเขมแข็งกวา 

การบริหารจัดการท่ีดีกวา ดานการดําเนินกิจการท่ีผิดพลาด  เชน  ตองการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีตาง

จากธุรกิจเดิม  แตไมมีประสบการณ  ดานการสรางภาระหนี้มากเกินไป  แทนการลงทุนในสวนของ

กิจการ ทําใหมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิชญพล    คุมกัน และกุลบุตร โกเมน

กุล (2562) พบวาผูใหสินเชื่อควรพิจารณาและใหความสําคัญเรื่องคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs ดานอายุของบริษัทเปนอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการใหสินเชื่อแกผูประกอบการธุรกิจ SMEs  ทีมี

ประสบการณนอย  ผูใหสินเชื่อควรมีการวิเคราะห  วงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผอนชําระใหผูขอ

สินเชื่อไดเหมาะสม เพียงพออยางถูกตอง  ภายใตขอจํากัดของผูขอสินเชื่อและความเสี่ยงท่ีผูใหสินเชื่อ

ยอมรับได  ใชเงินกูผิดวัตถุประสงค นําเงินไปใชสวนตัว ซ่ึงไมเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ไมมีวินัย

ทางการเงิน  ซ่ึงสอดคลองกับ  วาสนา สิงหโกวินท (2016)  หลัก 6 Cs ในการประเมินเครดิตของผูขอ

สินเชื่อ  เปนหลักในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ ซ่ึงสาเหตุของหนี้คางชําระประการหนึ่งคุณสมบัติ  

Character  คือ  การศึกษาอุปนิสัยของผูขอสินเชื่อการพิจารณา ขอสําคัญในการประเมินเครดิตลูกคา  

วาผูกูมีลักษณะนิสัยอยางไร มีความซ่ือสัตยหรือไม  มีประวัติไมดีทางการเงิน หรือเสียเครดิตหรือไม  

พฤติกรรมผูบริโภคในยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะนิสัย  วิถีชีวิต การจับจายใชสอยสินคาและ

บริการตาง  ๆ เทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน  กิจการตองมีการปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมผูบริโภค 

ในบัจจุบัน  ซ่ึงปจจัยเก่ียวกับธุรกิจประสบปญหาเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระมากสูงสุด   

ดานภาระหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึน  ภาระหนี้ท่ีเพ่ิมข้ึน  มีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง  ไมมีวินัยในการ

ชําระหนี้ ภาระหนี้สินนอกระบบ  ไมมีเงินสํารองในยามฉุกเฉิน  ไมมีการวางแผนทางการเงิน  ไมสามารถ

ปรับตัวไดเม่ือเกิดวิกฤต  ซ่ึงสอดคลองกับ  วาสนา  สิงหโกวินท (2016)  หลัก 6 Cs ในการประเมิน



 

1478 
 

เครดิตของผูขอสินเชื่อ  เปนหลักในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ ซ่ึงสาเหตุของหนี้คางชําระประการ

หนึ่งคุณสมบัติ Capacity  คือ  ความสามารถในการชําระหนี้  ปจจุบันผูขอกูประกอบอาชีพอะไร 

ระยะเวลาการประกอบอาชีพ รายไดตอเดือน สามารถบงบอกถึงความม่ันคงของตัวผูกูได วารายไดท่ีมี

พอเพียงสําหรับการอุปโภคบริโภคและการชําระหนี้  ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ดานเศรษฐกิจและการเมือง  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เนื่องจากกลุมลูกหนี้บางกลุม มี

รายไดจากอิทธิพลทางการเมือง  ดานภาวะเศรษฐกิจ  การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมท่ีซบเซาทําให

กําลังซ้ือลดลง สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึน คาใชจายในครัวเรือนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วรรณี  สมตัว (2559) พบวาปจจัยปญหาท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระอันดับแรก คือ ปจจัยดานภายนอก 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาทําใหรายไดลดลง  รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอย  สงผลใหการบริหารงานมี

ความไมตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับ  วาสนา  สิงหโกวินท (2016)  หลัก 6 Cs ในการประเมินเครดิตของผู

ขอสินเชื่อ  เปนหลักในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ ซ่ึงสาเหตุของหนี้คางชําระประการหนึ่งคุณสมบัติ 

Country  คือ  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สภาวะสถานการณทาง

การเมืองผูนําประเทศ  ผูวิเคราะหสินเชื่อควรพิจารณาขอมูลเหลานี้ดวย  ประกอบการพิจารณาอนุมัติ

สินเชื่อ   

 แผนการปฏิบัติงาน  แนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจของธนาคาร

ออมสินเขตชัยภูมิ  เนื่องจากปริมาณหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  มี

แนวทางการแกไขหนี้คางชําระ คือ การติดตามหนี้  และการปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนแนวทางการ

ควบคุมการเกิดหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  

          แผนฉุกเฉิน  ในกรณีลูกหนี้คางชําระมีปริมาณมาก การออกติดตามลูกคาอาจจะไมไดครบตาม

กําหนด สงผลใหการแกไขปญหาหนี้คางชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  ไมได

รับการแกไขและลดลงไมเปนไปตามเปาหมาย  การแกไขแผนฉุกเฉิน  คือการจัดโครงการ ไกลเกลี่ยขอ

พิพาทกอนฟองดําเนินคดี  โดยความรวมมือระหวางศาลจังหวัดชัยภูมิกับธนาคารออมสินศูนยควบคุม

และบริหารหนี้เขตชัยภูมิ  การจัดโครงการจะเชิญชวนลูกหนี้คางชําระเขามาไกลเกลี่ย มีผูประนีประนอม

ประจําศาล  คอยเปนคนกลางในการเจราจาไกลเกลี่ย  ซ่ึงลูกหนี้จะไดรับความยุติธรรม  มีความรวดเร็ว 

ประหยัดเวลาในการติดตามลูกหนี้  ประหยัดคาใชจายและลดปริมาณคดีท่ีจะเปนขอพิพาทข้ึนสูศาล       
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ขอเสนอแนะ    

 การศึกษาถึงสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระ  NPLs  สินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสินเขต

ชัยภูมิ  มีขอเสนอแนะ  ดังนี้   

 สินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  สาเหตุท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระ พบวา  ผูใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจมีปจจัยสาเหตุท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระ  ดานธุรกิจประสบปญหา  จํานวนคูแขงขันท่ีมีเพ่ิม

มากข้ึน  ดานภาระหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึน มีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง   ไมมีวินัยในการชําระหนี้  ดานภาวะ

เศรษฐกิจการเมือง สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึน คาใชจายในครัวเรือนท่ีสูงข้ึน การใชจายสินคา

ลดลง  ดังนั้นควรมีการตรวจสอบดานสถานภาพ  วุฒิการศึกษา  อาชีพ  ลักษณะของธุรกิจ  และรายได

ใหชัดเจน มีการตรวจสอบวงเงินกูพิจารณาใหเหมาะสม และใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีผูกูยื่น  มีการ

กําหนดระยะเวลาในการคืนชําระท่ีชัดเจน และเง่ือนไขการผอนชําระท่ีเหมาะสมกับผูกู  หลักประกันควร

มีความชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะหสินเชื่อประเมินเครดิตของผูกู  ความสามารถในการ

ผอนชําระ  และการใหบริการท่ีมีคุณภาพ  ตลอดจนเปนการลดความเสี่ยงของธนาคารท่ีจะเกิดปญหาหนี้

คางชําระตามมาได  

ควรสัมภาษณผูจัดการธนาคารออมสินสาขาอ่ืน ๆ  เพ่ือหาแนวทางการควบคุมการเกิดหนี้คาง

ชําระ NPLs สินเชื่อธุรกิจ  รับขอมูลท่ีแตกตางเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เนื่องจากธนาคารออม

สินสาขาจะเปนผูใหบริการทางดานสินเชื่อโดยตรง จะมีความรูจักทราบขอมูลของลูกคาท่ีมาขอสินเชื่อ  

โดยการทําหนังสือขอสัมภาษณอยางเปนทางการ  เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริง  และนํามาเปนแนวทางในการ

แกไขปญหา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐานิตา  
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สินท่ีใหความสนับสนุน  และขอขอบพระคุณทานผูจัดการอัญชลี  สุดจันโท ผูจัดการธนาคารออมสินศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้เขตชัยภูมิ  ผูใหขอมูลเพ่ือใชศึกษาและคอยชี้แจงใหคําปรึกษา และขอขอบพระคุณ  

ลูกคาสินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสินเขตชัยภูมิทุกทาน  ท่ีเสียสละเวลา    และใหความรวมมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล  และพ่ีๆ  เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกทานท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการ

ทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานแอปพลิเคชัน กรุงไทย 

NEXTของกลุมวัยสีเงินในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ลูกคาธนาคารกรุงไทยท่ีมี

อายุตั้งแต 55 ป ข้ึนไปท่ีมีประสบการณในการใชงานแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 411 ราย โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมขอมูล และใชโมเดลสมการโครงสรางในการวิเคราะหขอมูล ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 55 – 60 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ดําเนินธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 บาทข้ึนไป วัตถุประสงคท่ีเลือกใชแอป

พลิเคชัน กรุงไทย NEXT คือ การโอนเงิน นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูถึง

ประโยชนในการใชงาน การรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรูถึงความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลเชิงบวก

ตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง และการรับรูถึงความเสี่ยงมีอิทธิพลเชิงลบตอ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง รวมถึงความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโม

บายแบงกก้ิงมีอิทธิพลเชิงบวกการใชบริการจริง 

 

คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT, กลุมวัยสีเงิน, ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี, การรับรูถึงความ

นาเชื่อถือ และ การรับรูถึงความเสี่ยง 
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Abstract 

 The purpose of this paper is to identify the main factors that influence the usage 

of KrungThai NEXT application among the silver age. A total of 411bank’s customers were 

sampled for responding through purposive sampling, all of whom aged 55 years or above 

and were KrungThai NEXT application’s users. In this study, a questionnaire was used to 

collect the required information and the structural equation modelling (SEM) was applied 

to analyse the data. Out of the total respondents, most were female aged between 55-

60 years, married, and with Bachelor’s Degree -the majority was business owners with an 

average monthly salary of 55,001 Baht. Factors such as perceived usefulness, perceived 

ease of use and perceived credibility were positively related with behavioural Intentions 

to use mobile banking, while perceived risks were found to be negatively related with 

the usages of mobile banking. Moreover, behavioural Intentions to use the mobile 

banking was positively influenced the actual usage. 

 

Keywords: Krungthai NEXT Application, Silver Age, Technology Acceptance Model, 

Perceived Credibility and Perceived Risk 

 

ความสําคัญ และท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ระบบสถาบันการเงินไทยกําลังเผชิญกับชวงเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจากปจจัยรอบดานท่ีเกิดข้ึน ท้ัง

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการเขาสูสังคมสูงวัย สถาบันการเงินใน

ประเทศไทย จึงเล็งเห็นวา วิถีชีวิตในปจจุบัน อุปกรณการสื่อสาร สมารตโฟน อินเทอรเน็ตเขามามีสวนสาํคัญ

ในชีวิตมากข้ึน การเขาถึงขอมูล และการใหบริการพ้ืนฐานดิจิทัลสามารถใชประโยชนไดทุกท่ีทุกเวลา สงผลให

สถาบันการเงินตองเรงปรับตัวโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และปรับกลยุทธไปสูบริการธนาคารทาง

โทรศัพทมือถือ ธนาคารจึงพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา อยางแอปพลิเค

ชัน กรุงไทย Next ข้ึนมาเพ่ือเปนแอปพลิเคชันใหบริการทางการเงินของธนาคารแบบครบวงจร เพ่ือตอบโจทย

วิถีการดําเนินชีวิตท่ีครอบคลุมการทําธุรกรรมพ้ืนฐานท่ีสามารถทําไดผานโทรศัพทมือถือไดงายมากข้ึนโดยไม

ตองเดนิทางไปยังสาขาธนาคาร ซ่ึงจากผลการศึกษาในอดีตท่ีผานมา นักวิชาการพบวา การรับรูถึงประโยชนใน

การใชงาน การรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรูถึงความนาเชื่อถือ และการรับรูถึงความเสี่ยงเปนปจจัย
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สําคัญตอการใชงานจริง ซ่ึงตองผานความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานแลวจึงสงผลตอการใชบริการจริง 

ท้ังนี้ Rahmath et al. (2011) ไดทําการศึกษาถึงการยอมรับของอินเทอรเน็ตแบงกก้ิง ผลการศึกษาพบวา 

ลูกคาจะใชงานอินเทอรเน็ตแบงกก้ิงอยางตอเนื่องไดนั้น จะตองมีปจจัยสําคัญการยอมรับเทคโนโลยีคือ การท่ี

ลูกคารับรูวามีประโยชน ,ความสะดวกสบายในการใชงาน และการรับรูถึงความเสี่ยงดานความปลอดภัย และ

ความเปนสวนตัวท่ีเกิดข้ึนจากการใชงาน รวมถึง Yi‐Shun Wang et al. (2003)  ไดทําการศึกษาถึงปจจัยการ

ยอมรับของบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตโดยผูใช ผลการศึกษาพบวา การรับรูถึงความนาเชื่อถือ เปนปจจัย

ใหมท่ีสะทอนถึงความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของผูใชในการยอมรับบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต 

อีกท้ัง Shumaila and Mirella (2011) ไดทําการศึกษาพบวา ผูบริโภคชาวจอรแดนพ่ึงพาอุปกรณไรสายอยาง

มือถือ ในการทําธุรกรรมธนาคารของพวกเขา ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมท่ีตั้งใจในการใชงานสงผลใหเกิด

การใชงานบริการธนาคารบนมือถือในจอรแดน ประกอบกับงานวิจยัของ Pummarin (2018) ไดอธิบายวา กลุม

วัยสีเงิน (Silver age) คือ กลุมคนท่ีมีชวงอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไปท่ีมีความพรอมทางดานการเงิน จึงถือไดวากลุม

วัยสีเงินเปนกลุมคนท่ีมีศักยภาพ (ภาวัช ทองเนื้อแปด, 2559) และเปนกลุมคนท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทามกลาง

การแขงขันทางเศรษฐกิจ มีแนวโนมจะยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึง

กลุมประชากรวัยสีเงินท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน และเปนกลุมคนท่ีมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจทางการเงิน มี

โอกาสใชงานแอปพลิเคชัน และคาดวาจะยอมรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และอนาคต โดยผูวิจัยคาดหวัง

วา ผลท่ีไดรับจากการศึกษานี้จะสามารถใชเปนแนวทางใหกับธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาโมบายแบงกก้ิง 

เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาท่ีคาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เกิดความพึงพอใจในการใชงานมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน การรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรู

ถึงความนาเชื่อถือ การรับรูถึงความเสี่ยง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชโมบายแบงกก้ิง และการใช

งานจริงของกลุมวัยสีเงินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXTของกลุมวัยสีเงินใน

กรุงเทพมหานคร 

 

การทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
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ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลย ี(A technology acceptance model หรือ TAM) (Davis, 1985) 

นั้นเปนทฤษฎีท่ีถูกพัฒนา และดัดแปลงจากทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุ และผล (The theory of 

reasoned action หรือ TRA) โดยทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยใีชศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยหลักท่ีจะสงผลตอการใชงานเทคโนโลยี ดังนี้ 

ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี , การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน และการรับรูถึง

ความงายในการใชงาน โดยท้ัง 3 ปจจัยท่ีกลาวในขางตนนั้นสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานเทคโนโลยีซ่ึงจะสงผลตอการนําเทคโนโลยีไปใชงานจริง (Venkatesh 

and Davis, 1996) โดยทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยสีามารถนํามาใชในการทํานายการใชงานเทคโนโลยี 

และนักวิจัยสวนใหญมีการนําทฤษฎีมาใชในการศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย จากการท่ีมีผูวิจัยนําไป

ศึกษาวิจัยจํานวนมากจึงทําใหทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถูกปรับปรุงอยางตอเนื่องเพ่ือชวยใหมีความ

ชัดเจนเพ่ิมความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน ผลจากการปรับปรุงนั้นสรุปไดวา แมวาแบบจําลองการยอมรับ

เทคโนโลยี (TAM) จะสามารถอธิบายปจจัยท่ีนําไปสูการยอมรับ และใชเทคโนโลยีแตในอนาคตควรจะ

ศึกษาอีกหลายๆ ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี นอกเหนือจาก การรับรูถึงประโยชนในการใช

งาน และการรับรูถึงความงายในการใชงานเพ่ือสามารถอธิบายการยอมรับการใชเทคโนโลยีใหมของแต

ละบุคคลไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกกิ้ง 

การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน หมายถึง ระดับท่ีบุคคลนั้นเชื่อวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะเพ่ิมสมรรถภาพ และประสิทธิภาพในการใชบริการใหมากข้ึน ซ่ึงในทฤษฎีการ ยอมรับเทคโนโลยีถือวา

การรับรูถึงประโยชนในการใชงานเปนปจจัยสําคัญท่ีบงชี้ถึงการยอมรับ และการรับรูประโยชน มีอิทธิพล

ทางออมตอการใชโดยสงผานพฤติกรรมการยอมรับ (Agarwal and Prasad, 1999) อยางไรก็ตามจาก

การศึกษาท่ีผานมามักนิยามความหมายท่ีมีความคลายคลึงกัน หรือซํ้ากันวา การรับรูถึงความมีประโยชน 

หมายถึง การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากการใชบริการการทําธุรกรรมทางการเงินผานอินเทอรเนต็แบงก

ก้ิง เชน ความสะดวก ความสามารถในการทําธุรกรรมไดทุกชวงเวลา และการประหยัดดานคาใชจาย 

เปนตน (นุชรี จินดาวรรณ, 2559) 

การศึกษาท่ีผานมาไดทดสอบความสัมพันธระหวาง การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน และ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง โดย Ilias and Maria (2014) ไดทําการศึกษาวิจัย

เก่ียวกับการตรวจสอบปจจัยท่ีกําหนดการยอมรับบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตในกรีซ : กรณีศึกษา 

ผูใชบริการธนาคารอินเทอรเน็ตท่ีมีบัญชีธนาคารอยางนอยหนึ่งบัญชี และต้ังอยูในเมืองเทสซา ผล
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การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของความตั้งใจใชงานเชิงพฤติกรรมไดรับการพิสูจนแลววาเปนการ

รับรูถึงประโยชนในการใชงาน และการรับรูถึงความงายในการใชงาน ซ่ึงเปนปจจัยหลักท่ีอยูในทฤษฎีการ

ยอมรับเทคโนโลยี ดังนั้นธนาคารจําเปนท่ีจะตองมุงเนนไปท่ีวิธีการเสริมสรางการรับรูประโยชนของ

บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตเพ่ือเนนย้ําถึงประสิทธิภาพความสะดวกสบาย และคุณลักษณะท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือผูใชบริการ การศึกษานี้จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 : การรับรูถึงประโยชนในการใชงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช

งานโมบายแบงกก้ิง 

การรับรูถึงความงายในการใชงาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกกิ้ง 

การรับรูถึงความงายในการใชงาน หมายถึง การรับรูของผูใชถึงความงายตอการใชงาน ความไม

ยุงยากซับซอน และการท่ีผูใชสามารถเรียนรูไดดวยตนเองผานการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

อินเทอรเน็ตแบงกก้ิง (นุชรี จินดาวรรณ, 2559) สําหรับปจจัยการรับรูถึงความงายในการใชงาน เปน

ปจจัยหลักท่ีสําคัญของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) อีกตัวแปรหนึ่ง (Venkatesh and Davis, 

2000) นอกจากนี้ในงานวิจัยท่ีผานมายังชี้ใหเห็นวาปจจัยการรับรูถึงความงายในการใชงานมีอิทธิพลเชิง

บวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงาน ดังนั้นผูใชบริการมีแนวโนมท่ีจะยอมรับบริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ตหากมีความสะดวกในการใชงานในการดําเนินการ (Ankit and Shailendra, 2011) 

การศึกษาท่ีผานมาไดทดสอบความสัมพันธระหวาง การรับรูถึงความงายในการใชงาน และความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง โดย Rahmath et al. (2011) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตในยุคเศรษฐกิจใหม : มุมมองของลูกคาชาวอินเดีย : กรณีศึกษา 

กลุมลูกคาธนาคารท่ีมีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป ผลการศึกษาพบวา การรับรูถึงความงายในการใชงาน

มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภค หรือความตั้งใจใชงานเชิงพฤติกรรม ดังนั้นแอปพลิเคชนั

ท่ีสามารถแสดงใหผูใชบริการรับรูความมีประโยชน และสามารถใชงานไดงายกวาธนาคารอ่ืนนั้นจะมี

แนวโนมท่ีจะไดรับการยอมรับ แสดงใหเห็นวาปจจัยดังกลาวเปนสวนสําคัญของกระบวนการกําหนดกล

ยุทธของธนาคารในประเทศอินเดีย การศึกษานี้จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 2 : การรับรูถึงความงายในการใชงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช

งานโมบายแบงกก้ิง 

การรับรูถึงความนาเช่ือถือ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกกิ้ง 

การรับรูความนาเชื่อถือ คือ ระดับท่ีบุคคลเชื่อวาการใชเทคโนโลยีจะไมกอใหเกิดความเสียหาย

ในเรื่องสวนตัว หรือจะไดรับความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี (วศินี อ่ิมธรรมพร, 2559) โดยนักวิจัย
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หลายคนแนะนําวา ควรเพ่ิมเติมตัวแปรในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี เพ่ือชวยปรับปรุงใหดีมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชท่ีใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นการรับรูถึง

ความนาเชื่อถือจึงถูกเพ่ิมเขาไปในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในงานวิจัยจํานวนมาก (Mohd et 

al., 2012) 

การศึกษาท่ีผานมาไดทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูถึงความนาเชื่อถือ และความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง โดย Yi‐Shun Wang et al. (2003) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ี

กําหนดใหผูใชเกิดการยอมรับบริการธนาคารผานอินเทอรเน็ต : กรณีศึกษา กลุมลูกคาท่ีอายุระหวาง 20 – 

40 ป ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณในการทําธุรกรรมธนาคารมากอน โดยการศึกษาครั้งนี้มุงเนนไปท่ีรูปแบบการ

ยอมรับเทคโนโลยีเพ่ิมเติมท่ีแตกตางจากเดิมเพ่ือแสดงใหเห็นกระบวนการท่ีความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวา การรับรูถึงความนาเชื่อถือเปนปจจัยใหมท่ีนําเสนอผาน

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีเพ่ือสะทอนความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของผูใชงานในการยอมรับ

บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต และมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานธนาคารทาง

อินเทอรเน็ต การศึกษานี้จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 3 : การรับรูถึงความนาเชื่อถือมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโม

บายแบงกก้ิง 

การรับรูถึงความเส่ียง และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกกิ้ง 

การรับรูความเสี่ยง คือ การท่ีรับรูถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดสถานการณท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 

ซ่ึงประกอบไปดวย โอกาส และผลลัพธท่ีเหตุการณเลวรายจะเกิดข้ึน รวมท้ังการรับรูความเสี่ยงสามารถ

แบงออกไดเปน 3 ดาน คือ ดานความเสี่ยงทางการเงิน ,ดานความเสี่ยงความปลอดภัย และดานความ

เสี่ยงเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใช (ม่ึงเจ เวิน, 2561) ซ่ึงการท่ีผูใชงานสามารถรับรูถึงความเสี่ยงจาก

การใชงานนั้นอาจจะเกิดข้ึนเม่ือผูใชงานตัดสินใจจะใชบริการ โดยการตัดสินใจใชงานนั้นอาจกอใหเกิด

ความรูสึกไมแนใจ หรือความวิตกกังวล หากผูใหบริการทราบถึงปญหาท่ีอาจจะสงผลกระทบไดนั้นจะ

ชวยใหเขาใจ และประเมินผลิตภัณฑการบริการเพ่ือตอบโจทยลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(Mauricio and Paul, 2003) 

การศึกษาท่ีผานมาไดทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูถึงความเสี่ยง และความต้ังใจเชิง

พฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง โดย Rahmath et al. (2011) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช

บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตในยุคเศรษฐกิจใหม : มุมมองของลูกคาชาวอินเดีย : กรณีศึกษา กลุม

ลูกคาธนาคารท่ีมีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป ซ่ึงชี้ใหเห็นวา การรับรูความเสี่ยงเปนปจจัยท่ีสามารถ



 

1488 

 

อธิบาย ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวา การรับรูถึง

ความเสี่ยงมีอิทธิพลเชิงลบตอความตั้งใจใชงานเชิงพฤติกรรมในการใชงาน แสดงใหเห็นวาปจจัยดังกลาว

เปนสวนสําคัญของกระบวนการกําหนดกลยุทธของธนาคารในประเทศอินเดีย การศึกษานี้จึง

ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 4 : การรับรูถึงความเสี่ยงมีอิทธิพลเชิงลบตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบาย

แบงกก้ิง 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกกิ้ง และการใชงานจริง 

ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการตั้งใจในการใชบริการโมบาย

แบงกก้ิง และแนะนําบริการโมบายแบงกก้ิงมาใช (นุชรี จินดาวรรณ, 2559) ซ่ึงผูใชจะตองมองเห็นถึงความ

เปนประโยชนในการใชงาน และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพจึงจะพอใจท่ีจะใชงาน ดังนั้นหากพบวา ระบบงาน

นั้นมีประโยชนตอผูใชงาน และสามารถใชงานระบบไดงายข้ึนจะสงผลโดยตรงตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมใน

การใชงานเทคโนโลยี (ณภัทร อติคุณธนิน, 2560) ซ่ึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงาน เปนปจจัยสําคัญท่ี

มีนัยสําคัญตอการนํามาใชงานจริงซ่ึง หมายถึง บุคคลเกิดการยอมรับเทคโนโลยี และนําเทคโนโลยีมาใชงาน

จริง (เตชสิทธิ์ ชินประพินพร, 2559) 

การศึกษาท่ีผานมาไดทดสอบความสัมพันธระหวางความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบาย

แบงกก้ิง และการใชงานจริง โดย Suh and Han (2002) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลลัพธของความ

ไววางใจตอการยอมรับบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตของลูกคา ผลการศึกษาพบวา ความตั้งใจของ

ลูกคาในการใชธนาคารทางอินเทอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอการใชงานจริงของผูใชงาน ธนาคารจึง

ควรใหความสําคัญปจจัยตาง ๆท่ีจะสงผลตอการใชงานของลูกคา เพ่ือนําไปสูการยอมรับเทคโนโลยีใน

ระยะยาว การศึกษานี้จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
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สมมติฐานท่ี 5 : ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิงมีอิทธิพลเชิงบวกตอการใชงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Model) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทําการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม โดยประชากร คือ กลุมลูกคาธนาคารกรุงไทยท่ีใชงาน Krungthai NEXT มีอายุ 55 ปข้ึน

ไปในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือก

กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยใชเหตุผลในการเลือกเพ่ือความเหมาะสมในการวิจัย ซ่ึงใชวิธีการเก็บขอมูลดวย

เทคนิคการสุมแบบบอกตอ (Snowball Sampling) เปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในลักษณะ

แบบตอเนื่อง ผานกลุมเพ่ือน หรือบุคคลท่ีรูจักดวยการโทรศัพทสอบถาม สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ

เครือขายสังคมออนไลน (Frank and Snijders, 1994)  

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ใชขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 10 เทา และตัวแปรสังเกต (Observed 

Variables) ท้ังหมด 34 ตัวแปร คิดเปนจํานวนเทากับ 340 กลุมตัวอยาง (Hair et al., 2010) โดยผูวิจัยทํา

การแจกแบบสอบถามดวยตนเองผานระบบออนไลน (Online Survey) จากการสรางแบบสอบถามใน 

Google Form และสง URL (Uniform Resource Locator) ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามออนไลนจํานวน 219 

คน และการใชแบบสอบถามกระดาษ (Paper – Based) จํานวน 192 คน รวมท้ังหมด 411 คน ซ่ึงมีจํานวน

ความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช

งานโมบายแบงกก้ิง 

(Behavioural 

Intentions to use 

the mobile 

banking) 

การใชงานจริง  

(Actual Use) 

การรับรูถึงความเสี่ยง 

(Perceived Risk) 

การรับรูถึงความนาเชื่อถือ 

(Perceived Credibility) 

การรับรูถึงความงายในการใชงาน  

(Perceived Ease of Use) 

การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน 

(Perceived Usefulness) 
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มากกวาการคํานวณกลุมตัวอยาง อยางไรก็ตาม Yuan et al., (2011) เสนอแนะวาจํานวนกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมในการวิเคราะห SEM ควรอยูระหวาง 300-400 ตัวอยาง โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลกลับมาจํานวน 411 

ชุด เพ่ือปองกันการผิดพลาดจึงใชขอมูลในการวิเคราะหท้ังหมด 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีคัดเลือกมาจากแบบวัดท่ีผานการทดสอบจาก

นักวิชาการ และถูกนําไปใชอยางแพรหลาย ไดแก แบบวัดการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน ปรับปรุงมา

จากงานวิจัยของ ณภัทร อติคุณธนิน (2560), วิศวะ เกตุแกว (2559) และปวิตรา สอนดี (2560) จํานวน 

6 ขอ แบบวัดการรับรูถึงความงายในการใชงานปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ นุชรี จินดาวรรณ (2559), 

ปวิตรา สอนดี (2560) และวิศวะ เกตุแกว (2559) จํานวน 6 ขอ แบบวัดการรับรูถึงความนาเชื่อถือ

ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ ณภัทร อติคุณธนิน (2560) และYi‐Shun Wang et al. (2003) ซ่ึงเปนแบบ

ประเมินท่ีพัฒนาข้ึนโดย Venkatesh and Davis (2000) และAgarwal and Prasad (1999) จํานวน 5 

ขอ แบบวัดการรับรูถึงความเสี่ยงปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ นุชรี จินดาวรรณ (2559) และแปลมาจาก

งานวิจัยของ Krauter and Faullant (2008) จํานวน 7 ขอ แบบวัดความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช

งานโมบายแบงกก้ิงปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ นุชรี จินดาวรรณ (2559) จํานวน 5 ขอ และแบบวัดการ

ใชบริการจริง ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ วิศวะ เกตุแกว (2559) และพุทธิพงศ รัตนยืนยง (2560) 

จํานวน 5 ขอ โดยแบบสอบถามเปนลักษณะเลือกตอบ ใชมาตราสวน 5 ระดับ (Likert Scale) ซ่ึง

กําหนดใหเลือกตอบเพียงขอเดียวซ่ึงระดับท่ี 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด และระดับท่ี 5 หมายถึง เห็น

ดวยมากท่ีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1.การหาคาความเชื่อ ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนําขอมูล ท่ีไดจาก

แบบสอบถามมาหาคาความเชื่อม่ันดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) พบวา คาความเชื่อม่ันตัวแปรการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน การรับรูถึงความงายใน

การใชงาน การรับรูถึงความนาเชื่อถือ  การรับรูถึงความเสี่ยง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโม

บายแบงกก้ิง การใชบริการจริง มีคาเทากับ 0.944  0.970  0.967  0.952  0.958 และ 0.980 

ตามลําดับ ซ่ึงคาท่ีเหมาะสมควรมีคาตั้งแต 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2010) 

2.การวิเคราะหองคประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ่ือยืนยัน

องคประกอบของตัววัดกับโมเดลหรือทฤษฎี (Byrne, 2016) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยผลของ

การกลั่นกรองตัวแปร มีดังนี้  Chi-Square/df = 2.846, Root Mean Square Residual (RMR) = 
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0.038, Good-ness of Fit Index (GFI) = 0.817, Normed Fit Index (NFI) = 0.915, Comparative 

Fit Index (CFI) = 0.943 and Root Mean Square Error of approximation (RMSEA) = 0.067 จาก

คาดัชนีชี้วัดความเหมาะสมท่ีไดเม่ือเทียบกับเกณฑการพิจารณา พบวา โมเดลการวัดแสดงใหเห็นวา แบบ

วัดของงานวิจัยนี้สอดคลองกับโมเดล และทฤษฎี ท่ีใชในการวิจัย  นอกจากนี้ผูวิจัยไดทดสอบ

ความสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรตนท้ัง 4 ตัว ผลการทดสอบพบวาคา Variance Inflation Factor 

(VIF) มีคาอยูระหวาง 1.408 – 3.263 ซ่ึงนอยกวา 10 ดังนั้นสามารถสรุปไดวาตัวแปรท้ัง 5 ตัวแปร ไมมี

ความสัมพันธทางตรงตอกันดังท่ีกลาวไวใน Hair et al., (2010) 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน คือ 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติรอย

ละ (Percentage) 2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของตัวแปร ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ 3. การวิเคราะหผลการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบสอบถามเปนลูกคาธนาคารกรุงไทยท่ีมีประสบการณในการใชงาน Krungthai NEXT ท่ี

มีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไปในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 411 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

243 คน คิดเปนรอยละ 59.1 อยูในชวงอายุระหวาง 55 – 60 ป จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 70.7 มี

สถานภาพสมรส จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 53.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 187 คน คิด

เปนรอยละ 45.5 ดําเนินธุรกิจสวนตัว จํานวน 148 คิดเปนรอยละ 36.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 

บาทข้ึนไป จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 29.2 ใชงาน Krungthai Next จํานวน 411 คน คิดเปนรอยละ 

44.2 มีวัตถุประสงคเพ่ือโอนเงิน จํานวน 363 คน คิดเปนรอยละ 33.3 
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ผลการศึกษาสวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร คาเฉล่ีย แปลผล 

การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน 4.21 ระดับมาก 

การรับรูถึงความงายในการใชงาน 4.07 ระดับมาก 

การรับรูถึงความนาเชื่อถือ 4.07 ระดับมาก 

การรับรูถึงความเสี่ยง 2.30 ระดับนอย 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง 4.09 ระดับมาก 

การใชบริการจริง 4.01 ระดับมาก 
  

 

 จากตารางท่ี 1 ผลของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอตัวแปร การรับรูถึง

ประโยชนในการใชงาน การรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรูถึงความนาเชื่อถือ ความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง และการใชบริการจริงอยูในระดับมาก และการรับรูถึงความเสี่ยง

อยูในระดับนอย 

ผลการศึกษาสวนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชโมเดลสมการโครงสราง 

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแบบเสนตรงโดยใชโมเดลสมการโครงสราง 

(Structural Equation Model : SEM) เปนการอธิบายความสัมพันธตาง ๆ ผลการวิเคราะหมีคาดัชนีชี้

วัด ดังนี้ Chi-Square/df = 2.909, Root Mean Square Residual (RMR) = 0.043, Good-ness of 

Fit Index (GFI) = 0.809, Normed Fit Index (NFI) = 0.912, Comparative Fit Index (CFI) = 0.940 

and Root Mean Square Error of approximation (RMSEA) = 0.068 เม่ือพิจารณาผลจากคาดัชนีท่ี

ได พบวา มีความสอดคลองในระดับดีมาก จากนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบสมมุติฐานดวยโมเดลสมการ

โครงสรางในการทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยวิธีการประมาณคาสูงสุด 

(Maximum likelihood estimation) ผลการทดสอบสมมุติฐานแบงออกเปน 4 สมมุติฐาน ซ่ึงมีผลลัพธ

ดังนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 (H1) การรับรูถึงประโยชนในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (ß = 0.668, คา C.R. = 

7.093 และ p-value = 0.00) ผลแสดงวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 (H1) สําหรับสมมติฐานท่ี 2 (H2) การ

รับรูถึงความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบาย

แบงกก้ิงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (ß = 0.180, คา C.R. = 2.940 และ p-value = 0.003) ผลแสดงวา 
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ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 (H2) สําหรับสมมติฐานท่ี 3 (H3) การรับรูถึงความนาเชื่อถือมีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง (ß = 0.168, คา C.R. = 2.645 และ p-

value = 0.008) ผลแสดงวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 (H3) สําหรับสมมติฐานท่ี 4 (H4) การรับรูถึงความเสี่ยง

มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.01 (ß = -0.072, คา C.R. = 2.609 และ p-value = 0.009) ผลแสดงวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 (H4) 

และสมมติฐานท่ี 5 (H5) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

การใชบริการจรงิ (ß = 1.010, คา C.R. = 19.803 และ p-value = 0.00) ผลแสดงวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 

5 (H5) 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชงาน Krungthai NEXT ของกลุมวัยสีเงินในกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน การรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรูถึง

ความนาเชื่อถือ การรับรูถึงความเสี่ยง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชโมบายแบงกก้ิง และการใชงานจริง

ของกลุมวัยสีเงินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 1 การรับรูถึงประโยชนในการใชงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การใชงานโมบายแบงกก้ิง จากการศึกษาพบวา การรับรูถึงประโยชนในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.00) 

และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (ß) เทากับ 0.668 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 (H1) ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจยัของ นชุรี จินดาวรรณ (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งใจใชบริการอินเทอรเน็ตแบงกก้ิงของ

ลูกคาธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดพัทลุง เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการกระตุนใหลูกคาเกิด

การใชงานอินเทอรเน็ตแบงกก้ิงเพ่ิมข้ึน โดยนําแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี และปจจัยดาน

การรับรูของผูบริโภคตอบริการอินเทอรเน็ตแบงกก้ิงท่ีสงผลตอการต้ังใจใชบริการอินเทอรเน็ตแบงกก้ิง ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยดานการรับรูถึงประโยชนมีอิทธิพลตอการตั้งใจใชบริการอินเทอรเน็ตแบงกก้ิง 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรูถึงความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ในการใชงานโมบายแบงกก้ิง จากการศึกษาพบวา การรับรูถึงความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.003) 

และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (ß) เทากับ 0.180 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 (H2) ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Mukherjee and Sinha (2016) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
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ในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส : กรณึศึกษาชาวอินเดีย ผลการศึกษาพบวา การรับรูถึงความงายในการ

ใชงานมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความตั้งใจใชงานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของลูกคาชาวอินเดีย โดยความ

ตั้งใจใชงานธนาคารอิเล็กทรอนิกสจะเพ่ิมข้ึนหากลูกคารับรูถึงความงายในการใชงาน และไมตองใชความ

พยายามในการเรียนรูเพ่ือใชงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูถึงความนาเชื่อถือมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การใชงานโมบายแบงกก้ิง จากการศึกษาพบวา การรับรูถึงความนาเชื่อถือมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.008) และมี

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (ß) เทากับ 0.168 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 (H3) ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ณภัทร อติคุณธนิน (2560) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจใชอินเทอรเน็ต

แบงกก้ิงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา กลุมคนท่ีมีประสบการณในการใชงานอินเทอรเน็ต

แบงกก้ิงในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ความเชื่อถือสงผลกระทบตอความตั้งใจใชงานผาน

อินเทอรเน็ตแบงกก้ิง เนื่องจากความนาเข่ือถือชวยลดการฉอโกง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฉวยโอกาส  

และใหประโยชนสูงสุดแกผูใชงานได 

สมมติฐานท่ี 4 การรับรูถึงความเสี่ยงมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช

งานโมบายแบงกก้ิง จากการศึกษาพบวา การรับรูถึงความเสี่ยงมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.009) และมีคา

สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (ß) เทากับ -0.072 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 (H4) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ม่ึงเจ เวิน (2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความรูความเขาใจ ความมีนวัตกรรม และการ

รับรูความเสี่ยงของผูบริโภคท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการชําระเงินผานระบบสแกนใบหนา : กรณีศึกษา  

ผูบริโภคท่ีมีอายุตั้งแต 18-38 ป กลุม GEN Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การรับรูความ

เสี่ยงดานการเงิน และการรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการชําระเงินผาน

ระบบสแกนใบหนาของผูบริโภคไทย 

สมมติฐานท่ี 5 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

การใชบริการจริง จากการศึกษาพบวา ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิงมีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกตอการใชบริการจริง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.00) และมีคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (ß) เทากับ 1.010 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 (H5) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรสุภา 

จันทรวงษ (2562) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความไววางใจ และประสบการณของการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสท่ีขยายความสัมพันธระหวางอิทธิพลคนรอบขาง การตั้งใจใชบริการ และการใชงาน
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จริง : กรณีศึกษา ผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร และจังหวัดนาน 

ผลการศึกษาพบวา การตั้งใจใชบริการมีอิทธิพลตอการใชงานจริง พบวาการตั้งใจใชบริการมีอิทธิพลทาง

ตรงท่ีเปนบวกตอการใชงานจริง เนื่องจากผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีการตัดสินใจเลือกใชรูปแบบของ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสแลวก็จะนําไปสูการตั้งใจท่ีจะเอารูปแบบการใหบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมาใชงาน

จริงแทนการไปทําธุรกรรมการเงินกับทางธนาคารโดยตรงในชวีิตประจําวันมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT ของกลุมวัยสีเงินใน

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. จากการศึกษา พบวา การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน และการรับรูถึงความงายในการใชงานมี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานโมบายแบงกก้ิง ดังนั้นธนาคารควรออกแบบ

แอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT ใหสามารถใชงานไดงายมากข้ึนเพ่ือชวยใหลูกคาสามารถใชงานแอปพลิเคชัน 

กรุงไทย NEXT ไดอยางมีประสิทธิภาพ และหากธนาคารออกนโยบายสงเสริม และสนับสนุนการใชงานแอป

พลิเคชัน กรุงไทย NEXT โดยใหพนักงานท่ีเคานเตอรสาขาแนะนําวิธีการใชงานใหกับลูกคาท่ีมาทําธุรกรรมท่ี

สาขา หรือถาเกิดปญหาในการใชงาน หรือตองการไดรับคําแนะนําในการใชงานแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT 

ใหติดตอ call center ของธนาคาร จะสามารถขยายฐานกลุมลูกคาวัยสีเงินท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต

ใหกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงานแอปพลิเคชัน กรุงไทย 

NEXT เพ่ือใชเปนแนวทางทําใหทราบถึงสาเหตุท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการ และเพ่ือนํามาปรับกลยุทธ

ทางการตลาดใหลูกคาหันมาใชงานมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมลูกคาท่ีเคย และไมเคยใชบริการแอป

พลิเคชัน กรุงไทย NEXT เพราะจะทําใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียด และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงไดรับ

คําแนะนําติชม หรือความคิดเห็นใหมๆ เพ่ือนํามาแกไข และพัฒนาแอปพลิเคชันใหดีมากยิ่งข้ึน 

4. ในปจจุบันทุกธนาคารมีผลิตภัณฑโมบายแบงกก้ิงท่ีนําเสนอใหแกกลุมลูกคา ดังนั้นการศึกษาครั้ง

ตอไป ควรศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เพ่ือใหธนาคารทุกแหงสามารถ

นําขอมูลท่ีไดมากําหนดกลยุทธ และพัฒนาเทคโนโลยีโมบายแบงกก้ิงใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชงาน

มากท่ีสุด 
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ทัศนคติ และความคลั่งไคลที่มีตอศิลปนเกาหลีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีศิลปน

เกาหลีเปนผูนําเสนอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Attitudes and Maniac of Korean Artists Affect to The Buying Decision 

Products that are Korean Artists as Presenters of Consumers in Bangkok 

 

ศุภรัตน เจริญศร0ี

1 และอริสรา เสยานนท12 

Suparat Jareansri1 and Arisara Seyanont2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ ความคลั่งไคล และ

การตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางท่ีมีความชื่นชอบศิลปนเกาหลีจํานวน  385  คน แบบสอบถามมีระดับความเชื่อม่ันท่ี  

.794 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 24 ป มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท 

การวิเคราะหคาสหสัมพันธ พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทัศนคติและการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมี

ศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ มีคาเทากับ .149 คาความคลั่งไคลและการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลี

เปนผูนําเสนอ มีคาเทากับ 0.424 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ สามารถนํามาอธิบายสมมติฐานท่ี 1 

(H1) ไดวาทัศนคติตอศิลปนเกาหลี มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผู

นําเสนอ โดยคาสัมประสิทธิ์เทากับ .424 และการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอไดรอย

ละ 0.180 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.000 ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 2 (H2) 

ความคลั่งไคลศิลปนเกาหลี ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ โดยคา

สัมประสิทธิ์เทากับ .466 และการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอไดรอยละ 0.217 อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.000 ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน 
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คําสําคัญ: ทัศนคติ ความคลั่งไคล การตัดสินใจซ้ือ ศิลปนเกาหลี 

 

Abstract 

This research was a quantitative research of the relationship between attitudes, 

maniac of Korean artists affects to the buying decision of products that are Korean artists 

as presentations on consumer in Bangkok. The population was the group of Korean artist’s 

lover consumer in Bangkok and sample was 385 respondents. The questionnaires has a 

reliability coefficient at . 7 9 4 .  The findings revealed that majority of consumer were 

women, aged 20-24 years old, have a bachelor's degree, Employees of private companies 

and average monthly income 15,001 - 20,000 Bath. The analyzed with statistical method 

of correlation. Coefficient of attitudes and buying decision of product with Korean artists 

are presentations of . 149. Coefficient of maniac and buying decision of products with 

Korean artists are presentations of 0.424. The analyzed with statistical method of multiple 

regression explained hypothesis 1 (H1) that the attitude affect to the  buying decision of 

products that are Korean artists as presentations with multiple regression coefficient 

equal to .424 and the  buying decision of products that are Korean artists as presentations  

0.180 percent with statistical significance at 0.000. Explained that this research supports 

hypothesis 2 (H2). The maniac of Korean artists affect to the buying decision of products 

that are Korean artists as presentations with multiple regression coefficient equal to .466 

and the buying decision of products that are Korean artists as presentations of 0.217 

percent with statistical significance at 0.000. This research supports the hypothesis 

 

Keywords: Attitudes, Maniac, Buying Decision, Korean artists 
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บทนํา 

ปจจุบันกระแสนิยมทางวัฒนธรรมเกาหลีมีการเติบโตเปนอยางมาก ในประเทศไทยกระแสนิยม

ศิลปนเกาหลีทําใหเกิดการรวมตัวของกลุมคนผูมีความชื่นชอบศิลปน และผลงานเพลง กอใหเกิดเปนการ

ทํากิจกรรมรวมกันของกลุมคนเหลานั้น เชน การจัดกิจกรรมขายของเก่ียวกับศิลปน โดยกลุมผูท่ีมีความ

ชื่นชอบเหลานี้ จะถูกเรียกวา “แฟนคลับ” (สุรียรัตน โกสุมศุภมาลา, 2550) เม่ือแฟนคลับมีจํานวนมาก

ข้ึน ทําใหเกิดเปนกลุมเปาหมายท่ีสามารถทํากําไรใหกับธุรกิจ จึงวางกลยุทธการโฆษณาสินคาโดยการใช

ศิลปนเกาหลีท่ีไดรับกระแสนิยมมาเปนผูนําเสนอ เพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุมคนเหลานี้ (อุบลศรี รม

โพธิ์คงพงษ, 2549) เชน การเลือก แบมแบม วงก็อตเซเวน เปนผูนําเสนอสินคาแบรนดซีพี การโฆษณา

สินคาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง (Celebrity marketing) เปนการทําการตลาดท่ีนําบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมา

นําเสนอสินคา เพ่ือสรางความนาเชื่อถือของสินคาเพ่ิมข้ึน (Hakimi, 2011) แมวาสินคาบางชนิดจะเปน

สินคาสําหรับผูหญิงแตผูนําเสนอสินคาจะเปนผูชาย เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจไดมากกวาการใช

ผูนําเสนอเปนผูหญิง จะเห็นไดวาสินคาสวนใหญท่ีตองการกลุมเปาหมายท่ีเปนแฟนคลับ มักใชศิลปนชาย

เปนผูนําเสนอ เนื่องจากกลุมแฟนคลับศิลปนสวนมากเปนผูหญิง และมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีไม

ซับซอน สินคาในประเทศไทยนอกจากจะใชศิลปนดาราไทยแลว ยังเริ่มนําศิลปนเกาหลีมาเปนผูนําเสนอ

สินคาเพ่ิมมากข้ึน นอกจากการนําศิลปนเกาหลีท่ีไดรับกระแสนิยมมาเปนผูนําเสนอสินคาแลว ยังทํา

การตลาดในเชิงกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมการนัดพบกันระหวางแฟนคลับกับศิลปน  

1. วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ และความคลั่งไคลของผูบริโภคท่ีมีความชื่นชอบศิลปน

เกาหลี กับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ  

2. สมมติฐาน 

จากการทบทวนงานวิจัยกอนหนา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ทําใหทราบถึงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรท่ีเก่ียวของ ตั้งแตเริ่มตน จนถึงการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสามารถกําหนดสมมติฐานไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ทัศนคติตอศิลปนเกาหลีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผู

นําเสนอ 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความคลั่งไคลศิลปนเกาหลีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลี

เปนผูนําเสนอ 
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3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูประกอบการธุรกิจจะสามารถนําผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจเลือกศิลปนเกาหลีมาเปน

ผูนําเสนอสินคาของธุรกิจตน เพ่ือเพ่ิมยอดขายทางการตลาด และวางแผนกลยุทธทางการตลาดของแบ

รนด โดยการใชประโยชนจากทัศนคติ และความคลั่งไคลของผูบริโภคเปนสิ่งดึงดูดความสนใจของ

ผูบริโภคตอผลิตภัณฑใหมีมากยิ่งข้ึนไดอยางเหมาะสม   

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติของผูบริโภค (Attitude) 

ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง โนมเอียงและเหมาะสม นํามาใชกับคําวาทัศนคติ ซ่ึงจะทําใหมี

ความหมายวา ทาทีท่ีแสดงออกมาของบุคคล สามารถบงบอกถึงสภาพของจิตใจ ไดแก ความรูสึก 

ความคิด และความเชื่อสวนบุคคลท่ีมีตอสิ่งรอบตัว ไมวาจะเปนบุคคล สิ่งของหรือความคิดของผูอ่ืนทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข้ึน โดยท่ัวไปทัศนคติของแตละบุคคลจะไมสามารถรับรูไดจากการ

มองเห็น หรือการสังเกตไดโดยตรง จนกวาบุคคลนั้นจะพูด หรือแสดงออกทางพฤติกรรม (สุวัฒน และ 

ภาวนา, 2558) 

ทัศนคติเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความพรอมทางดานบวกหรือดานลบของจิตใจ และระบบประสาทตอ

บุคคล สถานท่ี สิ่งของหรือเหตุการณ ประกอบดวย 3 องคประกอบ  (Schiffman & Kanuk, 2007) 

อธิบายรายละเอียดขององคประกอบของทัศนคติท้ัง 3 ขอไว 1. ดานความคิด (Cognitive Component) 

เปนการแสดงออกถึงความรู การรับรู และความเชื่อ โดยเกิดข้ึนกับผูบริโภคตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2. ดาน

ความรูสึก (Affective Component) เปนการสะทอนถึงความรูและความรูสึกท่ีเกิดข้ึนของผูบริโภคตอ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ 3. ดานพฤติกรรม (Conation Component) เปนการ

แสดงออกถึงความนาจะเปนและแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรของผูบริโภค โดยการแสดงออกดวยวิธี

ใดวิธีหนึ่ง เชน การตัดสินใจซ้ือ 

หากทัศนคติของผูบริโภคตอตราสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอในทางบวกจะสงผลให

ผูบริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือสินคา รวมไปถึงการยินยอมจาย ในสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับผูนําเสนอ (อุบล

ศรี รมโพธิ์คงพงษ, 2554) สอดคลองกับทฤษฎีท่ีกลาววาทัศนคติสงผลใหเกิดการแสดงพฤติกรรม ท้ังใน

เชิงบวก และเชิงลบ ณัฏฐหทัย เจิมแปน (2558) กลาววา ความดึงดูดใจของผูนําเสนอสินคา มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคา เพราะการใชบุคคลท่ีนาดึงดูดใจ คือการมีรูปรางหนาตาทาทาง ท่ีดีนําไปสูการ
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ตัดสินใจซ้ือสินคาใหกับผูบริโภค ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกคําถามใชการประเมินผลจากท้ัง 3 ดาน ดาน

ความคิด ความรูสึก และการแสดงพฤติกรรม (Schiffman & Kanuk, 2007) 

2. แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความคล่ังไคล (Maniac) 

 ความคลั่งไคล สามารถอธิบายไดวาเปนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งลงไปท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในชั่ว

ขณะหนึ่ง จิตใตสํานึกของแตละบุคคลจะลดนอยลง ซ่ึงความสามารถในการใชวิจารณญาณหมด และไมมี

การคิดถึงผลของการกระทําในอนาคต พฤติกรรมเชนนี้ คือความคลั่งไคล (ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง, 2509) 

การคลั่งไคลดาราภาพยนตร นักรอง นักแสดง นักดนตรี  นักกีฬา เกิดข้ึนดวยการคอยติดตามขาวสาร 

หรือไปติดตามคนเหลานั้นดวยตนเอง เพ่ือรับชมการแสดง หรือการแขงขันของพวกเขา ไมวาจะเกิด

เหตุการณอะไรข้ึนก็จะตองไปใหได ถึงแมวาจะเสี่ยงอันตรายก็ยอม นอกจากขางใครในตัวแลวก็ยังมีการ

สะสมรูปภาพ อัลบั้ม หรือสินคาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบุคคลเหลานั้น (สุภางค จันทวานิชม, 2551)  

ความคล่ังไคลศิลปนเกาหลี 

การรวมตัวกันของกลุมคนท่ีมีความชื่นชอบหรือสนใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออก เกิด

จากความรูสึกชื่นชอบ หรือสนใจนั้น อยูในพ้ืนฐานของความเปนมนุษยท่ัวไป สิ่งเหลานี้หมายถึง แฟน 

(Fan) (Thorne และ bruner. 2006 อางใน ศิรินทร ตันติเมธ. 2559) สวนการแสดงออกของพฤติกรรม

ความชื่นชอบ ความหลงใหล ความคลั่งไคลท่ีมีความรุนแรง และเขมขนมากข้ึน โดยมนุษยท่ัวไปมองวา

การแสดงพฤติกรรมนี้ เปนความไมปกติของการแสดงพฤติกรรม เม่ือนํา 2 คํามารวมกัน จะไดสิ่งท่ีบง

บอกถึงพฤติกรรมท่ีชัดเจนของกลุมคนกลุมนี้ คือ แฟนคลับ เปนกลุมคนท่ีมีความคลั่งไคล หลงใหลใน

ศิลปนกลุมเดียวกัน (เจษฎา รัตนเขมากร, 2541)  

ความคลั่งไคลศิลปนเกาหลี หมายถึง การแสดงพฤติกรรมความชื่นชอบในระดับท่ีมากกวาปกติ 

อาจเปนไปไดวาทัศนคติและความเชื่อบางประการ (Maltby, 2543) สามารถวัดระดับไดจากมาตรวัดท่ี

ดัดแปลงมาจากมาตรวัดทัศนคติตอคนดัง (CAS; McCutcheon, Lange, & Houran, 2544) ซ่ึงทําให

เกิดความนาเชื่อถือและสามารถนํามาใชไดจริง McCutcheon (2543) อางใน ศิรินทร (2561) อธิบายวา

ความคลั่งไคลศิลปน แบงได 3 รูปแบบ ไดแก 1) ความสนใจในระดับแรกเริ่มเพ่ือการเขาสังคมและความ 

2) ความสนใจในระดับเขมขนยึดติด 3) ความสนใจในระดับรุนแรงคลั่งไคล  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวาจะศึกษาตัวแปรเก่ียวกับความสนใจในระดับแรกเริ่ม

เพ่ือการเขาสังคมและความบันเทิง และความสนใจในระดับเขมขนยึดติด 2 ตัวแปรเทานั้น เนื่องจากอาจ

มีกลุมตัวอยางจํานวนนอยมากท่ีมีพฤติกรรมความสนใจในระดับรุนแรงคลั่งไคล เม่ือเทียบกับ 2 ตัวแปรท่ี
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เลือกศึกษา แฟนคลับมีลักษณะการรวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับศิลปนท่ีชื่นชอบ และความ

คลั่งไคลจะแสดงออกมาเปนพฤติกรรม (Henry Jenkins. 1992 อางใน วรนุช ตันติวิทิตพงศ. 2551)  แต

ละบุคคลจะแสดงออกมาตางกัน ท้ังทางดานความคิด และการแสดงออก งานวิจัยของ สุภางค จันทวา

นิช (2551) แสดงใหทราบวา การแสดงออกท่ีมีผลมาจากความคลั่งไคลจะมีมากข้ึนเม่ือมีการรวมกลุม

ของคนท่ีมีความรูสึก เชนเดียวกัน จะเกิดแรงกระตุนใหแสดงพฤติกรรม เชน การกรีดรองในงาน

คอนเสิรต หรือการแสดงสดของศิลปนท่ีชื่นชอบ   

3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision) 

การตัดสินใจ คือ การเลือกในเสนทางท่ีประกอบดวยหลายทางเลือก โดยใชเหตุผลในการพิจารณา และมี

เปาหมายท่ีชัดเจนวาการตัดสินใจนั้นเพ่ือสิ่งใด (ธนพร แตงขาว, 2541) การเลือกบางสิ่งบางอยางท่ีมี

หลากหลายตัวเลือก และนําตัวเลือกเหลานั้น มาเปรียบเทียบกัน กอนท่ีจะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใด

ตัวเลือกหนึ่ง เพ่ือใหตนเองประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ (โกวิทย กังสนันท, 2549) 

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคประกอบดวย 5 ข้ันตอน (Kotler, 2012) ไดแก การรับรูความ

ตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เปนกระบวนการท่ีเริ่มตั้งแตกอนการซ้ือสินคา ไปจนถึงทัศนคติหลังการใชสินคา 

(เสรี วงษมณฑา, 2542) ผูบริโภคจะทราบถึงความตองการขอตนเอง และกอเกิดการคนหาขอมูลเพ่ิมเติม 

เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับไปสูข้ันตอนของการประเมินทางเลือก จากนั้นจึงจะเกิดการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

และพฤติกรรมการประเมินความพึงพอใจหลังจากการซ้ือสินคา 

จากการคนควา และทบทวนงานวิจัยกอนหนา เก่ียวกับตัวแปรท่ีเก่ียวของ พบวา ผูบริโภคมองท่ี

รูปลักษณภายนอกดานความนาดึงดูดใจของบุคคลท่ีชื่นชอบเปนหลักในการตัดสินใจซ้ือ (อุบลศรี รมโพธิ์

คงพงษ, 2554) การใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงดึงดูดความสนใจผูบริโภคชวยกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ

สินคาสินคามากข้ึน (ณัฏฐหทัย เจิมแปน, 2558) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในงานวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคเพศหญิง และเพศชาย อายุตั้งแต 15 – 29 ป ท่ีมีความ

ชื่นชอบศิลปนเกาหลี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางของ W.G.Cochran 



 

1505 
 

(1977) เนื่องจากจํานวนประชากรมีขนาดใหญและไมสามารถทราบจํานวนท่ีแนนอนได ไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 385 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายปด 

(Close Ended Question) จํานวน 385 ชุด ผูวิจัยจึงทําการแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามคัดกรองผูตอบ เก่ียวกับพฤติกรรมความชื่นชอบศิลปนเกาหลี  

 สวนท่ี 2 คําถามสอบถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลีท่ีชื่นชอบ จํานวน 7 ขอ  

 สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลี จํานวน 6 ขอ  

 สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ จํานวน 11 ขอ 

 สวนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 

ข้ันตอนท่ีใชในการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

1. ศึกษางานวิจัยกอนหนา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีอยู

ในกรอบความคิด เพ่ือกําหนดคําถามในการใชเก็บขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ 

2. ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บขอมูล 

3. นําเสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือรับคําแนะนําและนําคําแนะนําท่ีไดรับไป

ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา หรือหาคาความสอดคลองระหวางคําถามและจุดประสงคของการศึกษา

ครั้งนี้ (Item – Objective Congruence: IOC)  

5. ปรับปรุงขอคําถามในแบบสอบถาม ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  

6. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม  

7. นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถาม มาวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 

3. การวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือการอธิบายขอมูลจากสถิติ โดยใช

ตารางสรุปผลการรวมรวบขอมูลแบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูลของตัวแปร 



 

1506 
 

1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคารอยละ 

(Percentage) รวมท้ังจัดเรียงลําดับของขอมูล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสุทธิท่ีไดรับ

ตอเดือน 

2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับตัวแปร ไดแก ตัวแปรดานทัศนคติตอศิลปนเกาหลี ดานความคลั่งไคลท่ี

มีตอศิลปนเกาหลี และดานการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ เพ่ือหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ทดสอบ

ความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร ไดแก การตรวจสอบการแจกแจงปกติ (Normality Test) การทดสอบ

คาความเชื่อม่ัน (Reliability) การใชสถิติสหสัมพันธ (Correlation Analysis) และการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

 

 

4. กรอบแนวความคิด 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีศิลปนเกาหลี

เปนผูนาํเสนอ 

 

ทัศนคต ิ (Attitude) 

ความคลั่งไคล (Maniac) 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางท่ี 1 สรุปขอมูลประชากรศาสตรท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ขอมูลประชากร ตัวเลือกท่ีมีคาเฉล่ียสูงสด จํานวน รอยละ 

เพศ หญิง 341 88.57 

อายุ 20 - 24 ป 164 42.60 

การศึกษา ปริญญาตรี 273 70.91 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 182 47.27 

รายไดสุทธิท่ีตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท 260 67.53 

จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 20 

- 24 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดสุทธิท่ีไดรับตอเดือน 

15,001 - 20,000 บาท 

ตารางท่ี 2 อันดับทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบ 

อันดับ ทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลีท่ีช่ืนชอบ 𝒙𝒙� S.D. 

1 ทานคิดวาศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบมีรูปลักษณ หนาตาดี 4.51 0.511 

2 ทานรูสึกประทับใจในภาพลักษณของศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบ 4.49 0.541 

3 ทานยินยอมจายคาเขาชมการแสดงคอนเสิรต หรือการแสดงสดของ

ศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบ 
4.41 0.640 

จากตารางท่ี 2 พบวา ทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลีท่ีชื่นชอบ 3 อันดับแรก ไดแก “ทานคิดวาศิลปน

เกาหลีท่ีทานชื่นชอบมีรูปลักษณ หนาตาดี” “ทานรูสึกประทับใจในภาพลักษณของศิลปนเกาหลีท่ีทาน

ชื่นชอบ” และ “ทานยินยอมจายคาเขาชมการแสดงคอนเสิรต หรือการแสดงสดของศิลปนเกาหลีท่ีทาน

ชื่นชอบ” 
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ตารางท่ี 3 อันดับความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลีท่ีชื่นชอบ 

อันดับ ความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลีท่ีช่ืนชอบ x� S.D. 

1 ความสุขของทานคือการดู อาน หรือฟงเสียง เก่ียวกับศิลปนท่ีทานชื่นชอบ 4.73 0.445 

2 ทานคิดเรื่องเก่ียวกับศิลปนท่ีทานชื่นชอบตลอดเวลา 4.48 0.835 

3 ทานและเพ่ือน พูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับศิลปนท่ีชื่นชอบทํา 4.27 0.488 

จากตารางท่ี 3 พบวาความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลีท่ีชื่นชอบ 3 อันดับแรก ไดแก “ทานคิดวา

ศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบมีรูปลักษณ หนาตาดี” “ทานรูสึกประทับใจในภาพลักษณของศิลปนเกาหลีท่ี

ทานชื่นชอบ” และ “ทานยินยอมจายคาเขาชมการแสดงคอนเสิรต หรือการแสดงสดของศิลปนเกาหลีท่ี

ทานชื่นชอบ” 

ตารางท่ี 4 อันดับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ 

อันดับ การตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ x� S.D. 

1 ทานตัดสินใจซ้ือสินคา เม่ือทราบวาศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบเปนผูนําเสนอสินคา 4.40 .654 

2 ทานใหความสนใจกับการโฆษณาของสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีท่ีชื่นชอบเปนผูนําเสนอ 4.22 .715 

3 ทานตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบเปนผูนําเสนอจากประโยชน

ของสินคาท่ีจะไดรับ 
4.18 .645 

 จากตารางท่ี 4 พบวาการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ 3 อันดับแรก ไดแก 

“ทานคิดวาศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบมีรูปลักษณ หนาตาดี” “ทานรูสึกประทับใจในภาพลักษณของ

ศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบ” และ “ทานยินยอมจายคาเขาชมการแสดงคอนเสิรต หรือการแสดงสดของ

ศิลปนเกาหลีท่ีทานชื่นชอบ” 

ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของตัวแปรท้ังหมด

ประกอบดวย ตัวแปรดานทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลี ตัวแปรดานความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลี และ

ตัวแปรดานการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ รวมท้ังหมด 3 ตัวแปร โดยทดสอบจาก

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคํานวนหาคา Cronbach’s alpha หากผลลัพธท่ีไดออกมานั้นมีคามากกวา 

0.6 ถือวายอมรับได (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544 อางใน ซอลิหะต สุวรรณ, 2561) โดยมีการพิจารณาจาก

เกณฑการประเมินความเท่ียงสัมประสิทธิ์ (Cronbach Alpha Coefficient) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงคาความเชื่อม่ันของตัวแปร 

ตัวแปร 
Cronbach’s 

alpha 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง (คน) 

จํานวนขอ

คําถาม 

ทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลี .837 385 7 

ความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลี .744 385 6 

การตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ . 751 385 11 

จํานวนกลุมตัวอยาง 385 กลุมตัวอยาง ตัวแปรดานทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลี มีจํานวนขอ

คําถาม 7 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Cronbach’s Alpha) โดยเฉลี่ยเทากับ .837 ซ่ึงเปนขอมูลท่ีอยูในเกณฑ

ท่ียอมรับได ตัวแปรดานความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลี มีจํานวนขอคําถาม 6 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 

(Cronbach’s Alpha) โดยเฉลี่ยเทากับ .744 ซ่ึงเปนขอมูลท่ีอยูในเกณฑท่ียอมรับได และตัวแปรดานการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอมีจํานวนขอคําถาม 11 ขอ มีคาความเชื่อ ม่ัน 

(Cronbach’s Alpha) โดยเฉลี่ยเทากับ . 751 ซ่ึงเปนขอมูลท่ีอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติ ความคลั่งไคล และการตัดสินใจซ้ือสินคา

ท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะหคาสหสัมพันธ 

ตัวแปร x� S.D. 1 2 3 

1. ทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลี 4.389 0.428 1   

2. ความคล่ังไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลี 3.732 0.445 .103* 1  

3. การตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ 4.042 0.421 .149** .424** 1 
 * หมายถึง ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

** หมายถึง ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรตน ไดแก ทัศนคติ

ท่ีมีตอศิลปนเกาหลี และ ความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลี พบวาตัวแปรแตละตัวมีคา r ต่ํากวา 0.75 จึง

ไมทําใหเกิดปญหาตัวแปรตามแตละตัวไมมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity) ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.00 เปนดังนี้ 
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ลําดับท่ี 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทัศนคติท่ีมีตอศิลปนเกาหลีและการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมี

ศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ มีคาเทากับ .149 และลําดับท่ี 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความคลั่งไคล

ท่ีมีตอศิลปนเกาหลีและการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ มีคาเทากับ 0.424  

เม่ือพิจารณาโดยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี 

Stepwise Method สามารถอธิบายสมมติฐานท่ีกําหนดไวเก่ียวกับ ทัศนคติ ความคลั่งไคลและการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ มีรายละเอียดดังนี้  

สมมติฐานท่ี 1 (H1) ทัศนคติตอศิลปนเกาหลี มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปน

เกาหลีเปนผูนําเสนอ โดยคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยพหุคูณเทากับ .424 และการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมี

ศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอไดรอยละ 0.180 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.000 ผลการวิจัยนี้สนับสนุน

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความคลั่งไคลศิลปนเกาหลี ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปน

เกาหลีเปนผูนําเสนอ โดยคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยพหุคูณเทากับ .466 และการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมี

ศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอไดรอยละ 0.217 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.000 ผลการวิจัยนี้สนับสนุน

สมมติฐาน 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวาดานทัศนคติตอศิลปนเกาหลี มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปน

เกาหลีเปนผูนําเสนอ ผูบริโภคสวนมากมีความคิดเห็น “เห็นดวยอยางยิ่ง” ในสวนของความคิดเห็น

สวนตัวเก่ียวกับหนาตา ภาพลักษณ และผลงานของศิลปนท่ีชื่นชอบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐ

หทัย เจิมแปน (2558) พบวาความดึงดูดใจของผูนําเสนอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา เพราะ

การใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีนาดึงดูดใจ คือการมีรูปรางหนาตาทาทาง ท่ีดีนําไปสูการตัดสินใจซ้ือสินคา รวม

ไปถึงการยินยอมจายเงินในสวนของคาเขาชมการแสดงสด และการซ้ือสินคาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับศิลปนท่ีชื่น

ชอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ อุบลศรี รมโพธิ์คงพงษ (2554) ท่ีพบวาหากผูบริโภคมีทัศนคติตอศิลปน

เกาหลีท่ีเปนผูนําเสนอในทางบวกจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา และสอดคลองกับทฤษฎี 

Schiffman & Kanuk (2007) โดยแสดงใหเห็นวา ความคิด และความรูสึก สงผลตอการกระทํา ซ่ึง
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สอดคลองกับสมมุตฐานท่ีวา ทัศนคติตอศิลปนเกาหลี มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปน

เกาหลีเปนผูนําเสนอ 

ดานความคลั่งไคลศิลปนเกาหลี มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผู

นําเสนอ ผูบริโภคสวนมากมีระดับความคิดเห็น “เห็นดวยอยางยิ่ง” ในเรื่องของความคลั่งไคลเก่ียวกับ

ความสุขของผูตอบคือการดู อาน ฟงเสียง หรือพูดคุยเก่ียวกับศิลปนท่ีชื่นชอบ และคิดเก่ียวกับเรื่องของ

ศิลปนท่ีทานชื่นชอบตลอดเวลา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความคลั่งไคลท่ีมีตอศิลปนเกาหลีของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภางค จันทวานิช (2551) และ วรนุช ตันติวิทิตพงศ 

(2551)  ท่ีอธิบายวา การแสดงออกท่ีมีผลมาจากความคลั่งไคลจะมีมากข้ึนเม่ือมีการรวมกลุมของคนท่ีมี

ความรูสึก เชนเดียวกัน หากมีการรวมกลุมกันของแฟนคลับ อาจทําใหความคลั่งไคลเพ่ิมข้ึน เกิดการโนม

นาวจิตใจกันเรื่องของการซ้ือสินคา ชวยใหการตัดสินใจซ้ือเกิดข้ึนไดงายยิ่งข้ึน สอดคลองกับทฤษฎีของ 

henry Jenkins. (1992) อางใน วรนุช ตันติวิทิตพงศ. (2551) และสมมตุฐานท่ีวา ความคลั่งไคลศิลปน

เกาหลี ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีเปนผูนําเสนอ  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 

1. ผูประกอบการ นักการตลาด สามารถนําขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชในการดําเนินงาน

ของธุรกิจ การวางแผนเพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหกับธุรกิจ  

2. ผูประกอบการ นักการตลาด สามารถนําขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชในการวางแผน

เก่ียวกับการเลือกใชศิลปนเกาหลีมาเปนผูนําเสนอสินคา การกําหนดกลุมเปาหมายของสินคา และการ

กําหนดแนวทางในการทํากิจกรรมระหวางผูบริโภคกับสินคา หรือระหวางแฟนคลับกับศิลปนเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายของสินคา 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดกวาง คือผูบริโภคท้ังหมด

ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงทําใหไดขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากผูบริโภคหลากหลายชวงอายุ แตเม่ือทําการวิจัย

แลว พบวา ผูบริโภคท่ีดีมีความชื่นชอบในตัวศิลปนเกาหลี สวนมากจะอยูในชวงอายุระหวาง 20-24 ป 
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เพราะฉะนั้นหาผูท่ีสนใจจะนํางานวิจัยนี้ไปพัฒนาเพ่ือใหมีคุณภาพมากยิ่ง ควรกําหนดอายุของผูบริโภค

ใหอยูระหวาง 20-24 ป 

2. ขอบเขตงานวิจัย ในงานวิจัยครั้งนี้ กําหนดขอบเขตคือกรุงเทพมหานคร ทําใหสถานท่ีในการ

เก็บแบบสอบถามมีจํากัด เนื่องจากสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของแฟนคลับศิลปนเกาหลีนั้น สวนมากอยู

นอกเขตกรุงเทพมหานคร เชน อิมแพ็ค อารีนาเมืองทองธานี ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการจัดคอนเสิรตบอยครั้ง 

หากมีผูสนใจจะนํางานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ผูวิจัยแนะนําวา ใหกําหนดขอบเขตเปน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ประเภทของงานวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเม่ือทําการ

เก็บขอมูล จะพบวาขอมูลมีขีดจํากัดในการออกความคิดเห็น ในระหวางการเก็บแบบสอบถามผูวิจัยได

สัมภาษณผูตอบแบบสอบถามเพ่ิมเติม พบขอมูลท่ีเปนประโยชนกับการทําวิจัยครั้งนี้หลากหลาย จึง

ตองการชี้แนะใหผูท่ีสนใจจะนํางานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ควรเพ่ิมการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและอธิบายถึงพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการเพ่ิมยอดผูสมัครใชบริการแอพพลิเคช่ัน MyMo 

ของธนาคารออมสิน สาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 

Education about Guidelines for users of the application Mymo for the 

GSB-Banking ,Nongpok branch, Roiet 

 

กรรณทิยา   สังฆะมณี0

1 และสุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต1 2 

Kantiya Sangkhamanee1 and Suthawan Chirapanda Sato2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษา “แนวทางการเพ่ิมยอดผูสมัครใชบริการแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน

สาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของ

ผูใชบริการระบบ Mobile Banking  ในเขตอําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  2)  ศึกษาพฤติกรรมการ

ใชบริการระบบ Mobile Banking  ของประชากรในเขตอําเภอ  หนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  3)  ศึกษา

สวนประสมทางการตลาด  กับปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการระบบ Mobile Banking ของประชากรใน

เขตอําเภอหนองพอก 4)  นําเสนอแนวทางการพัฒนาการใชบริการระบบ MyMo By GSB Mobile 

Banking  โดยผูศึกษาไดวิเคราะหปญหาออกมาในรูปของแผนภูมิกางปลา ศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 7 P’s ของระบบบริการ 

รวบรวมขอมูลดวยการแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 380 ตัวอยาง โดยวิธีสุมดวยการ

นํารายชื่อลูกคาท่ียังไมเปดใชบริการมาเลือกสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)  

โทรศัพทสอบถามการใชบริการและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามผานการสัมภาษณทาง

โทรศัพท  โดยเก็บขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร  พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการ Mobile Banking  และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7 P’s) ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช

บริการระบบ Mobile Banking    

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: mewkty@gmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: suthawan_chi@utcc.ac.th 
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เม่ือศึกษารวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับปญหา ผูศึกษาไดนําเสนอแนวทางการ

แกไขปญหา คือ การเขาถึงลูกคาดวยการตลาดเชิงรุกออกใหบริการนอกสถานท่ี  นําเสนอการบริการ

ระบบ MyMo  ใหความรู และคําแนะนําแกลูกคา  มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  เม่ือลูกคาสมัครใช

บริการมีการของสมนาคุณ  และสรางความเชื่อม่ัน  ม่ันใจในการใชบริการของลูกคา  ดวยการแนะนํา

ของพนักงาน  พรอมท้ังรับฟงปญหาของลูกคาเม่ือลูกคาใชบริการ แบบตัวตอตัวอาจจะปรึกษาทางไลนได

โดยตรง  หรือแนะนํา Call Center เม่ือเกิดปญหา  ดังนั้นแนวทางท่ีจะแกปญหาในการเพ่ิมยอดการ

สมัครใชบริการระบบ MyMo ของธนาคารออมสิน  ไดแก  พนักงานออกใหบริการนอกสถานท่ี  และการ

สรางการรับรูและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

 

คําสําคัญ: การเพ่ิมยอดผูสมัครใชบริการแอพพลิเคชั่น MyMo , แอพพลิเคชั่น MyMo , 7 P’s  

 

Abstract 

Education about Guidelines for users of the application Mymo for the GSB-Banking 

,Nongpok branch, Roiet province Studied the cause of the solution problem for  

developing information about Mymo system more than currency .The student offer the 

solution problem as fishbone chart.Studying marketing mix factors 7 P’s of management 

system .By studying and collection data in a sample group 38 samples .Collect data about 

demography ,behavior and factors affecting for apply application Mobile banking and 

marketing mix factors 7 P’s that affect the decision to use the service Mobile banking. 

 When we study and collect data of problem.The student propose a solution to 

the problem is proactive marketing customer access ,offer offsite service .Present Mymo 

service give knowledge and information for the customers .There is ongoing publicity. 

When the customers apply for the service , will have a gift . Building trust and confidence  

apply for the service by staff suggestion .Listen to customer problem when customers 

use one by one or online service Solution for increasing Mymo system application value 

of GSB-Banking ,the staff offsite service, building awareness  and continuous publicity  
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Keywords: Mobile Banking  MyMo, Aplication MyMo, 7 P’s 

 

บทนํา  

ความกาวหนาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดานการสื่อสาร   โทรศัพทมือถือ  ซ่ึงทุกวันนี้

ไมเพียงแตใชโทรเขา - โทรออกเทานั้น  สามารถนํามาใชงานไดหลายๆอยางแทนคอมพิวเตอร  โนตบุค  

แท็บเลต และสื่อสาร เปนทุกอยางไดในเครื่องเดียว  อีกท้ังระบบอินเทอรเน็ตเองท่ีเอ้ืออํานวยตอความ

สะดวกสบายในการสื่อสาร  สะดวกตอการใชงานในโลกออนไลน  รายงานลาสุดจากธนาคารแหง

ประเทศไทยจํานวนผูใชงาน Mobile Banking  จะไปถึง 30 – 40 ลานบัญชีในอีก 1 – 3 ปขางหนาตาม

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ล า สุ ด  ( ส ถิ ติ น า รู  Mobile Banking , โ ด ย  Droidsans , 2562 , สื บ ค น จ า ก 

https://droidsans.com/thailand-mobile-banking-2019-to-cashless-society/) ปจจัยหลักอยาง

หนึ่งของ Mobile Payment ในไทย สืบเนื่องจากพฤติกรรมการจับจายใชสอยของเรานั้นมาคูกันกับการ

ถือครองอุปกรณสมารทโฟนท่ีทุกวันนี้ แทบจะบอกไดเลยเขาถึงไดสําหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ

ทางการเงินจริงๆ เพราะสมารทโฟนราคาไมแพง มีใหเลือกใชสอยกันไดอยางงายดาย  และท่ีสําคัญก็คือ

ทุกคนไมวาจะมีฐานะใด หรือวัยไหนก็ลวนอยากเปนสวนหนึ่งของสังคมออนไลน  ประกอบกับการท่ีรัฐ

และภาคเอกชนพยายามสงเสริมการใหบริการธุรกรรมออนไลนผานสมารทโฟน ดวยโปรโมชั่นท่ีมากมาย  

เชน การยกเวนคาธรรมเนียมท้ังหลายหากทําธุรกรรมผาน Mobile Banking เอางายๆเลยก็คือ Mobile 

Payment และการบริการตางๆ  ดึงดูดใหคนไทยหันมาใชบริการ 

ธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ประสบปญหาปริมาณผูสมัครใชบริการระบบ 

MyMo ไมเปนไปตามเปาหมาย  ซ่ึงปจจุบันธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  มีลูกคา

เปดบัญชีจํานวน 20,300 บัญชี  เปนบัญชีท่ีสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน ดวยระบบ MyMo ได 

จํานวน 10,670 บัญชี  มีผูสมัครใชบริการระบบ MyMo นับจนถึงปจจุบันแลว  จาํนวน 4,330 บัญชี  ใน

ป 2562  เปาหมายท่ีทางธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  ตั้งไวใหมีผูเปดใชบริการระบบ MyMo 

เพ่ิมข้ึน 80% ของบัญชีท่ีสามารถเปดใชงานระบบ MyMo ได  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ 

“แนวทางการเพ่ิมยอดผูสมัครใชบริการแอพพลิเคชั่น MyMo  ของธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  

จังหวัดรอยเอ็ด”  เพ่ือจะไดทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ  MyMo  อันจะเปน

https://droidsans.com/thailand-mobile-banking-2019-to-cashless-society/
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ประโยชนตอการวางแผนข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ  นําขอมูลท่ีไดมาขยายฐานลูกคาใหมาใช

บริการมากข้ึน   รวมไปถึงแนวทางในการสราง  ปรับกลยุทธทางการตลาด  เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพการบริการใหสอดคลองกับความตองการ  และความพึงพอใจของลูกคาไดมากยิ่งข้ึน  

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

           ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2538 : 41)  กลาวไววา  การแบงสวนการตลาดตามตัวแปร    ดาน

ประชากรศาสตร  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ครอบครัว  จํานวนสมาชิก       ในครอบครัว  

ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดตอเดือน  ลักษณะงานประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญ  และ

สถิติท่ีวัดไดของประชากรชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย  ในขณะท่ีลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม  

วัฒนธรรม  ชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น  ขอมูลดานประชากรจะสามารถ

เขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายคนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมี

ลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน เปนตน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix)  หมายถึง  ปจจัยท่ีเปนสวนประกอบของ การ

วางแผนการตลาดในการทําการตลาดสินคาหรือบริการใดๆ  มีความสําคัญอยางมาก        ตอนักการ

ตลาดท่ีจะจัดรูปแบบสวนประสมการตลาดบริการตางๆ ใหสอดคลองกัน เพ่ือท่ีจะนําเสนอ    ตอ

ผูใชบริการในปจจุบนั และในอนาคต  เปนกิจกรรมท่ีสนองตอความตองการของลูกคา  เพ่ือสรางความพึง

พอใจสูงสุดแกลูกคา  จะเห็นไดวากอนท่ีจะมีการซ้ือผูซ้ือตองพยายามวางกฎเกณฑเก่ียวกับคุณภาพ และ

ประโยชนท่ีไดจากการบริการท่ีจะไดรับ  ผูขายตองสรางความเชื่อม่ันโดยจะตองพยายามหาหลักประกัน

ใหผูซ้ือสามารถทําการตัดสินใจไดเร็วข้ึน  (ฉลองศรี  พิมลสมพงษ. 2548 : 50) อันประกอบดวย 

1) ผลิตภัณฑ (Product) 

2) ราคา (Price) 

3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5) บุคคล (Pleple) 

6) กระบวนการใหบริการ (Process) 
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7) องคประกอบทางกายภาพ (Physical  Evidence) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

วิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2526  อางใน สุธาดา  สนธิเวช , 2551)  ใหความหมายวา  ความพึง

พอใจเปนการใหคาความรูสึกของคนเราท่ีสัมพันธกับโลกทัศนท่ีเก่ียวกับความหมายของสภาพแวดลอม  

คาความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน  เชน ความรูสึก ดี-เลว  พอใจ-ไมพอใจ  

สนใจ-ไมสนใจ  เปนตน  จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล

ซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีในสิ่งนั้น  ตรงกันขามหาก

ความตองการไมไดรับการตอบสนอง  ความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการจะ

เกิดข้ึนหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษระของการใหบริการขององคกร  ประกอบกับระดับความรูสึก

ของผูรับบริการในมิติตางๆ ของแตละบุคคล ดังนั้น การวัดความพึงพอใจในการใชบริการอาจจะกระทํา

ไดหลายวิธี ดังนี ้

 1)  การใชแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมกันใชอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง  โดยการรองขอ  

หรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด  แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดคําตอบไว

ใหเลือกคําตอบหรือเปนคําตอบอิสระ  โดยคําถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ ท่ีหนวยงาน

กําลังใหบริการอยู  เชน ลักษณะของการใหบริการ  สถานท่ีใหบริการ  บุคลากรท่ีใหบริการ เปนตน 

 2)  การสัมภาษณ  เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  ซ่ึงเปน

วิธีท่ีจะตองอาศัยเทคนิค และความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ีจะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถาม

ใหตรงกับขอเท็จจริง  การวัดความพึงพอใจโดยวีสัมภาษณนับวาเปนวิธีท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพอีก

วิธีหนึ่ง 

 3)  การสังเกต  เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการได  โดยวิธีการ

สังเกตกิริยาทาทาง  การพูด  สีหนา  และความถ่ีของการมาขอรับบริการ  เปนตน  การวัดความพึงพอใจ

โดยวีนี้ผูวัดจะตองทําอยางจริงจัง  และมีแบบแผนท่ีแนนอน  จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึง

พอใจของผูใชบริการไดอยางถูกตองจะเห็นไดวาการวัดความพึงพอใจตอบริการนั้นสามารถท่ีจะวัดได

หลายวิธี  ท้ังนี้จะตองข้ึนอยูกับความสะดวก  ความเหมาะสม  ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของ

การวัดดวยจึงจะสงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาเชื่อถือได 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

              ความหมายของการตัดสินใจ  (Decision Making)  หมายถึง  กระบวนการในการเลือกท่ี

จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆท่ีมีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของ
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สินคาและบริการอยูเสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ 

การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นรศิลป  ชูชื่น , รฐา  คุณาสุภัคกุล  และพรทิพย  ชุมเมืองปก (2560 : บทคัดยอ)  ไดทําการ

วิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile  Banking)  

ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย  จากการวิจัยพบวา  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ปจจัยดาน

การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศ  สถานภาพสมรส  และวุฒิการศึกษาท่ีแตกตางกัน  ไมมีผล

ตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี  สวนปจจัยประชากรศาสตรดานอายุ  อาชีพ  

และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน  มีผลตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ปจจัยดานการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี  และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลตอการใชบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

ศุภิสรา  คุณรัตน (2561 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น  Mobile Banking ของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร  การวิจัยครั้ง

นี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล  พฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่นและคุณภาพการใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน  แอพพลิเคชั่นโมบายแบงกก้ิงของ

ผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  จาก

การศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 26-35 ป  การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ /ขาราชการ  รายไดเฉลี่ย 15,000 – 30,000 บาทตอเดือน  การ

ทดสอบสมมติฐานปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่นโมบายแบงกก้ิงของ

ผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร  ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และความถ่ีในการใชบริการ  สวน

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส  ดานความสามารถของระบบมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทาง

การเงินแอพพลิเคชั่นโมบายแบงกก้ิงของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
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กรอบแนวคิด 

                   ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

         (Independent  variables)                          (Independent  variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

1)  ผลิตภัณฑ (Product) 

2)  ราคา (Price) 

3)  ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4)  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5)  บุคคล (People) 

6)  กระบวนการใหบรกิาร (Process) 

7)  องคประกอบทางกายภาพ  

     (Physical  Evidence) 
 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1)  เพศ 

2)  อายุ 

3)  อาชีพ 

4)  รายไดตอเดือน 
 

การตัดสินใจใชบริการระบบ MyMo By 

GSB Bank 
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วิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก  ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด  

ท่ีสามารถเปดใชบริการระบบ MyMo ได จํานวน 10,670 บัญชี  เปดใชระบบ MyMo แลวจํานวน 4,330 

บัญชี  แสดงวาเปนบัญชีท่ียังไมเปดใชบริการจํานวน 6,340 บัญชี 

กลุมตัวอยาง  คํานวณโดยใชสูตรของ Taro  Yamane  (อางถึงใน : สมชาย วรกิจเกษมสกุล. 

2554. หนา 42)  ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 0.90 และความคาดเคลื่อนรอยละ 0.05 ดังนี้ 

            สูตรตามวิธีของ ยามาเน (Taro Yamane) 

    

    

เม่ือ n  คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง 

   N  คือ  ขนาดประชากร  ท้ังสิ้น 6,340 คน 

   e  คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางท่ียอมรับได รอยละ 5 

       แทนคาในสูตร 

   n  =             6,340 

               1 + 6,340 (0.05)2 

   n  =       376.26 

   n  ≈      380  คน 

 

การสุมตัวอยาง  โดยการนํารายชื่อลูกคาท่ียังไมเปดใชบริการระบบ MyMo ท้ังหมดมาเลือกสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)  โทรศัพทสอบถามการใชบริการและ  ขอความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถามผานการสัมภาษณทางโทรศัพท  จํานวน 380 ตัวอยาง        

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  ใชแบบสอบถาม (Questionnaires)  ประกอบดวย 3 สวน คือ1) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร  2) พฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Mobile  

Banking  3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  4) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการ

ระบบ MyMo 

2Ne1
Nn

+
=



 

1522 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูล  ดังนี้ 1)  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary  

Data)  แบบสอบถามสําหรับลูกคาท่ีไดยังไมเปดใชบริการระบบ MyMo ของธนาคารออมสินสาขาหนอง

พอก  จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน 380 ตัวอยาง    2)  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  เปนขอมูล

ท่ีผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย  บทความ  วิทยานิพนธ  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต  หนังสือพิมพและรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

การวิเคราะหขอมูล   ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยโปรแกรม Spss สถิติท่ี

ชวยในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย  และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษา 

จากการเก็บกลุมตัวอยางจํานวน  380  ตัวอยาง  ไดผลดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1  ปจจัยดานประชากรศาสตร (จํานวนมากท่ีสุด และนอยท่ีสุด) 

ปจจัยดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

หญิง 

ชาย 

 

238 

142 

 

62.6 

37.4 

2.  อายุ 

21 – 30 ป 

51 ปข้ึนไป 

 

106 

37 

 

27.9 

9.7 

3.  อาชีพ 

คาขาย / ประกอบธุรกิจสวนตัว 

เกษียณ / วางงาน 

 

107 

18 

 

28.2 

4.7 

4.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000 บาท 

สูงกวา 60,000 บาท 

 

243 

2 

 

63.9 

0.5 
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 จากกลุมตัวอยาง 380 ตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 238 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 

62.6  มีชวงอายุ 21-30 ป  มีจํานวน 106 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 27.9  สวนใหญมีอาชีพคาขาย / 

ประกอบธุรกิจสวนตัว  มีจํานวน 107 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 28.2  รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 

15,000  บาท  มีจํานวน 243 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 63.9  ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2     พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Mobile  Banking 

 ในกลุมตัวอยางจํานวน 380 ตัวอยาง  เปนผูใชระบบ Mobile Banking  จํานวน 292 ตัวอยาง  

คิดเปนรอยละ 76.8  และไมใชอีกจํานวน 88 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 23.2  กลุมตัวอยางท่ีไมใชระบบ  

Mobile  Banking  มีเหตุผลท่ีไมใช คือ โทรศัพทมือถือไมรองรับแอพพลิเคชั่น  Mobile  Banking  มาก

ท่ีสุด  มีจํานวน 62 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 70.5  รองลงมา คือ กลัวท่ีจะใชบริการ  รูสึกไมปลอดภัย  มี

ความเสี่ยง  มีจํานวน 43 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 48.9   ไมมีความจําเปนตองใช มีจํานวน 36 ตัวอยาง  

คิดเปนรอยละ 40.9   และท่ีเลือกนอยท่ีสุด คือ ใชไมเปน  ใชงานยาก มีจํานวน 35 ตัวอยาง  คิดเปน

รอยละ 39.8   ตามลําดับ  สวนกลุมตัวอยางท่ีใชระบบ Mobile Banking อยูแลว  จะใชอยูหลากหลาย

ธนาคาร  ซ่ึงบางคนใชมากกวา 1 ธนาคาร  ซ่ึงใชของธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด  จํานวน  284  ตัวอยาง  

รองลงมาคือธนาคารออมสิน  จํานวน 202 ตัวอยาง  และธนาคารไทยพาณิชยนอยท่ีสุด  จํานวน 15 

ตัวอยาง  ตามลําดับ  เหตุผลท่ีใช  Mobile  Banking  ของธนาคารท่ีใชอยูปจจุบัน  คือ สะดวก  สบาย 

มากท่ีสุด  มีจํานวน 258 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 88.4  รองลงมาคือไมเสียคาบริการ  หรือคาธรรมเนียม  

จํานวน 215 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 73.6  และสมัครใชงานงาย  ไมคอยมีปญหานอยท่ีสุด  จํานวน 32 

ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 10.9  ตามลําดับ  โดยใชบริการ  Mobile  Banking  ในธุรกรรมการโอนเงิน

มากท่ีสุด  มีจํานวน 292 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 100  รองลงมือคือเช็คยอดเงิน  จํานวน 228 ตัวอยาง  

คิดเปนรอยละ 78.1  และชําระคาบัตรเครดิต  คาโทรศัพทรายเดือนนอยท่ีสุด  จํานวน 42 ตัวอยาง  คิด

เปนรอยละ 14.4  ตามลําดับ  สวนพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ  Mobile  

Banking  คือ  รูจักบริการ Mobile  Banking  จากพนักงานธนาคารแนะนํา  มีจํานวน 180 ตัวอยาง  

คิดเปนรอยละ 61.6  รองลงมาคือเพ่ือน / คนรูจักแนะนํา  มีจํานวน 86 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 29.5  

และจากสื่อตางๆ เชน TV , อินเทอรเน็ต นอยท่ีสุด  มีจํานวน 5 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 1.7 ตามลําดับ  

โดยเรียนรูการใชงาน Mobile Banking จากการศึกษาการใชงานดวยตนเองมากท่ีสุด  มีจํานวน 233 

ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 79.8  รองลงมา คือ พนักงานใหคําแนะนําการใชงาน  มีจํานวน 35 ตัวอยาง  
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คิดเปนรอยละ 12.0  และไดรับคําแนะนําจากบุคคลรอบขาง  นอยท่ีสุด  มีจํานวน 24 ตัวอยาง  คิดเปน

รอยละ 8.2  ตามลําดับ  โดยมีความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking  Banking  จํานวน 2 – 3 ครั้ง

ตอสัปดาห มากท่ีสุด  มีจํานวน 209 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 71.6  รองลงมาคือ จํานวน เดือนละ 2-3 

ครั้ง มีจํานวน 31 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 10.6  และจํานวน 1 ครั้งตอสัปดาห นอยท่ีสุด มีจํานวน 13 

ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 4.5  ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ 

Mobile  Banking 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ Mobile  Banking  ของ

ลูกคาธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ใน 7 ดาน  พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ

ในดานกระบวนการมากท่ีสุด (�̅�𝑥  = 4.52 และ S.D. = 0.45)  ดานราคาอยูในอันดับรองลงมา (�̅�𝑥  = 

4.50 และ S.D. = 0.50)  และใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑและบริการนอยท่ีสุด (�̅�𝑥  = 3.35 และ 

S.D. = 0.72)  ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา   

ดานผลิตภัณฑและบริการ  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องความรวดเร็ว  สะดวกตอการใช

งานมากท่ีสุด (�̅�𝑥  = 4.26 และ S.D. = 0.53)  ใหความสําคัญในเรื่องมีการบริการมีความหลากหลายตรง

ความตองการ  และมีความปลอดภัย  นาเชื่อถือจํานวนเทากันอยูในอันดับรองลงมา (�̅�𝑥 = 3.79 และ 

S.D. = 0.93)  และใหความสําคัญในเรื่องมีการบริการหลังการใชบริการ  เชน มีหนังสือสอบถาม / แจง / 

แนะนําการใชบริการใหกับลูกคานอยท่ีสุด (�̅�𝑥  = 2.25  และ S.D. = 0.58)  ตามลําดับ 

ดานราคา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องไมคิดคาธรรมเนียมรายปในการใชบริการมาก

ท่ีสุด   (�̅�𝑥  = 4.60  และ S.D. = 0.53)  ไมคิดคาธรรมเนียมแรกเขาเม่ือสมัครขอใชบริการอยูในอันดับ

รองลงมา (�̅�𝑥  = 4.56  และ S.D. = 0.51) และใหความสําคัญในเรื่องคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรม

ทางการเงินมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด (�̅�𝑥  = 4.33  และ S.D. = 0.47)  ตามลําดับ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องสุมใหบริการรับสมัครนอก

สถานท่ีทุกวันพุธ และวันศุกรตามสถานท่ีตางๆ เชน หนวยงานราชการ , ตลาด เปนตน มากท่ีสุด (�̅�𝑥  = 

4.45  และ S.D. = 0.58)   สมัครใชบริการไดตลอด 24 ชม.อยูในอันดับรองลงมา (�̅�𝑥  = 4.11  และ S.D. 
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= 0.49)  และใหความสําคัญในเรื่องสมัครใชบริการไดท่ีสาขาเปนวิธีท่ีเหมาะสมนอยท่ีสุด (�̅�𝑥  = 1.88  

และ S.D. = 0.78)  ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องเม่ือสมัครใชบริการ  รับของ

สมนาคุณทันที เชน กระปุกออมสิน , กระเปาออมสิน  เปนตน  มากท่ีสุด (�̅�𝑥  = 4.56  และ S.D. = 

0.50)  มีการโฆษณาประชาสัมพันธของการใหบริการอยางตอเนื่องอยูในอันดับรองลงมา (�̅�𝑥  = 4.08  

และ S.D. = 0.52)  และใหความสําคัญในเรื่องการประชาสัมพันธโดยแผนพับ โบรชัวร ทําใหทราบขอมูล

เก่ียวกับบริการนอยท่ีสุด (�̅�𝑥  = 3.06  และ S.D. = 0.76)  ตามลําดับ 

ดานพนักงานผูใหบริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องมีพนักงานไวบริการรองรับหลังจาก

ใชบริการเพ่ือแกปญหาใหคําปรึกษาการใชงานมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.41  และ S.D. = 0.49)   เม่ือเกิดปญหา

ในการใชบริการ พนักงานมีความกระตือรือรนท่ีจะชวยแกปญหา และสามารถแกปญหาไดทันทีอยูใน

อันดับรองลงมา (�̅�𝑥 = 4.04  และ S.D. = 0.77)  และใหความสําคัญในเรื่องพนักงานธนาคารให

คําแนะนํามีจํานวนเพียงพอตอจํานวนลูกคาทําใหสนใจใชบริการนอยท่ีสุด (�̅�𝑥  = 2.77  และ S.D. = 

1.00)  ตามลําดับ 

ดานลักษณะทางกายภาพ  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในการเชื่อมตอเขาใชบริการมีความ

สะดวก รวดเร็ว(�̅�𝑥  = 4.13  และ S.D. = 0.76)    และบริการหลากหลายในสโลแกน เช็ค จาย โอน แจง 

(�̅�𝑥  = 4.13  และ S.D. = 0.65) จํานวนเทากันมากท่ีสุด  การออกแบบแอพพลิเคชั่นมีความนาสนใจ 

ทันสมัย ดึงดูดใหเขาเยี่ยมชมบริการ ไมสลับซับซอน สามารถทําธุรกรรมไดงายอยูในอันดับรองลงมา (�̅�𝑥 

= 4.07  และ S.D. = 0.65)  ตามลําดับ 

ดานกระบวนการ  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องการแจงผลการโอนเงิน การทําธุรกรรม

ตางๆ ทาง SMS ทําใหเกิดความม่ันใจมากท่ีสุด (�̅�𝑥  = 4.99  และ S.D. = 0.11) การแจงยืนยันการทํา

รายการกอนการทําธุรกรรมทางการเงินทําใหเกิดความม่ันใจอยูในอันดับรองลงมา (�̅�𝑥  = 4.97  และ 

S.D. = 0.17)  และใหความสําคัญในเรื่องข้ันตอนการใชบริการ  สามารถทํารายการไดงาย ไมซับซอน

นอยท่ีสุด  (�̅�𝑥  = 4.04  และ S.D. = 0.71)  ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4   ความคิดเห็นเก่ียวกับ  MyMo ของธนาคารออมสิน 

กลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ใชบริการ  Mobile  

Banking  ของธนาคารออมสินดวยระบบ MyMo นั้นมีจํานวน 202 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 53.16  

และไมใชบริการ  Mobile  Banking  ของธนาคารออมสินดวยระบบ MyMo  จํานวน 178 ตัวอยาง  คิด

เปนรอยละ 46.84  ของจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 380 ตัวอยางพบวา  กลุมตัวอยางใชบริการ  

Mobile  Banking  ของธนาคารออมสินดวยระบบ MyMo  ในการใชทําธุรกรรมการโอนเงิน 202 

ตัวอยาง  จายบิลจายคาบริการ 54 ตัวอยาง  เติมเงินโทรศัพท 52 ตัวอยาง  และโอนเงิน 86 ตัวอยาง  

ปญหาท่ีพบในการใชบริการ  Mobile  Banking  ของธนาคารออมสินดวยระบบ MyMo  ไดแก  โอนเงิน

หลัง 23.00 น. มีปญหา 5  ตัวอยาง  ถอนเงินโดยใช MyMo  พบวาเงินไมออก  แตในบัญชีหักออกไป

แลว 13  ตัวอยาง  ขอเสนอแนะในการใชบริการ  Mobile  Banking  ของธนาคารออมสินดวยระบบ 

MyMo  ไดแก  ไมมี sms แจงเตือน 86 ตัวอยาง  ระบบอัพเดทเวอรชั่นบอยทําใหโทรศัพทไมสามารถใช

งานได 13 ตัวอยาง  มีการยืนยันการทํารายการเพียงครั้งเดียว  ทําใหเงินออกจากบัญชีไดงายเกินไป 3 

ตัวอยาง  และเหตุผลท่ีไมสมัครใชบริการ  Mobile  Banking  ของธนาคารออมสินดวยระบบ MyMo  

ไดแก  ยังไมพรอมใชงาน 79  ตัวอยาง  โทรศัพทไมรองรับ 62  ตัวอยาง  และใชไมเปน 35  ตัวอยาง  

เปนตน 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

โดยสรุปท้ังในเรื่องของปญหาและแนวทางการแกปญหาของ 7p’s  ของการบริการธุรกรรมทาง

การเงินดวยระบบ MyMo ของธนาคารออมสินนั้น  ในแตละดานระบบ MyMo ของธนาคารออมสินนั้น

เอ้ืออํานวยตอลูกคาอยูแลว  สิ่งท่ีตองแกไขก็คือการเขาถึงลูกคาดวยการตลาดเชิงรุกออกใหบริการนอก

สถานท่ี  นําเสนอการบริการระบบ MyMo  ใหความรู และคําแนะนําแกลูกคา  มีการประชาสัมพันธ

อยางตอเนื่อง  เม่ือลูกคาสมัครใชบริการมีการของสมนาคุณ  และสรางความเชื่อม่ัน  ม่ันใจในการใช

บริการของลูกคา  ดวยการแนะนําของพนักงาน  พรอมท้ังรับฟงปญหาของลูกคาเม่ือลูกคาใชบริการ  

แบบตัวตอตัวอาจจะปรึกษาทางไลนไดโดยตรง  หรือแนะนํา Call Center เม่ือกอนปญหา  ดังนั้น

แนวทางท่ีจะแกปญหาในการเพ่ิมยอดการสมัครใชบริการระบบ MyMo ของธนาคารออมสิน  ไดแก 

         1)  พนักงานออกใหบริการนอกสถานท่ี 
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         2)  การสรางการรับรูและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

วิเคราะหขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก 

        1)  พนักงานออกใหบริการนอกสถานท่ี 

        ขอดี 

        1.1  เขาถึงลูกคาไดโดยตรง  ลูกคาไมตองรอคิว  ใหความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนสามารถให

คําแนะนํา  และนําเสนอการบริการดวยระบบ MyMo  ใหลูกคาไดเขาใจการใชงานไดมากยิ่งข้ึน 

        1.2  ลูกคาไมเสียเวลาในการเขามาใชบริการท่ีธนาคาร   

        1.3  สามารถรับฟงปญหาไดโดยตรงจากลูกคา  และนําขอมูลมาแกไขและพัฒนาตอไป 

        1.4  เพ่ือเปนการใหการบริการแกลูกคาเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึน 

        1.5  สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเฉพาะได เชน โรงเรียน ตลาดสด หนวยงานราชการ 

        ขอเสีย 

        1.6  จํานวนพนักงานท่ีใหบริการในธนาคารจะนอยลง  ลูกคาท่ีใชบริการท่ีธนาคารอาจจะไมไดรับ

ความสะดวก  เม่ือพนักงานออกไปใหบริการนอกสถานท่ี 

        1.7 จํานวนพนักงานท่ีออกไปใหบริการไมเพียงพอตอจํานวนลูกคาท่ีสมัคร  

 

        2)  การสรางการรับรูและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

        ขอดี 

        2.1  ลูกคามีความเขาใจท่ีถูกตอง และรับรูขอมูลในการบริการมากยิ่งข้ึน 

        2.2  เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปสูลูกคารายใหม 

        2.3 เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันตอ แอปพลิเคชั่น ในทางท่ีเปนภาพลักษณเชิงบวก 

        2.4 เพ่ือปองกันและแกไขความเขาใจผิดของแอปพิเคชั่นกับลูกคา 

        ขอเสีย 

        2.5  ตองใชการสงเสริมการตลาดเขามารวมกับการประชาสัมพันธ  โดยใชอุปกรณของแถมสําหรับ

สาขามาสงเสริมการตลาด  เชน  แจกกระปุกออมสินท่ีไมไวสําหรับผูเปดบัญชีใหม  ชวงวันสําคัญตาง  

อาจนําของแจกตรงนี้มาใชในการสงเสริมการตลาดดวย 

แผนการปฏิบัติงาน 

แผนการตลาดเชิงรุกของการแกปญหาในการศึกษาครั้งนี้  คือ 
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1) พนักงานออกใหบริการนอกสถานท่ี  ทุกวันพุธ  ตามหนวยงานตางๆ  สถานท่ีตางๆ ในเขต

พ้ืนท่ีอําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  เชน  หนวยงานราชการ  , เทศบาล , อบต. ทุกตําบล , โรงเรียน 

,ตลาดท้ังตลาดในตัวอําเภอ  และตลาดแตละตําบล  เม่ือครบทุกหนวย  ทุกจุดแลว  ก็เวยีนมาอีก 1 รอบ  

เพ่ือความตอเนื่องของการบริการ 

2) เม่ือออกใหบริการนอกสถานท่ี  นําของกํานัลไปแถมเพ่ือสงเสริมการตลาด  เชน กระปุก

ออมสิน  กระเปา  พวงกุญแจ  ตุกตา  ฯลฯ  

3) การออกใหบริการนอกสถานท่ี จะประสานเจาหนาท่ีตามหนวยงาน  หรือสถานท่ีท่ีจะไป

กอน 1 วัน  เพ่ือใหเจาหนาท่ี  บุคลากรประจําสถานท่ีนั้นๆ ชวยประชาสัมพันธกอนเบื้องตน  วาจะมี

พนักงานของธนาคารออมสินออกมาใหบริการนอกสถานท่ีในวัน  และเวลาใด  เอกสาร  หรือหลักฐานท่ี

ควรเตรียมไว 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1)  ทราบถึงพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ  Mobile  Banking  อันจะเปนประโยชนตอการ

วางแผนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ  ระบบ MyMo By GSB Mobile Banking  และเปนแนวทางในการสราง  

ปรับกลยุทธเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการระบบ MyMo  ใหสอดคลอง  และเหมาะสมกับ

ความตองการ  ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 2)  ทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนากล

ยุทธดานตางๆ ใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดมากยิ่งข้ึน  เปนแนวทางในการวางแผนการตลาด  บริหาร

จัดการและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพ่ือใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ 

 3)  สามารถนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางประกอบการกําหนดนโยบาย  วางแผนงาน  และ

พัฒนาดานการใหบริการแกผูใชบริการเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชบริการใหมากยิ่งข้ึน 

 4)  สามารถนําผลการศึกษาไปตอยอดการศึกษาคนควาเก่ียวกับพฤติกรรม  สวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการใชบริการระบบ Mobile  Banking  ตอไปในอนาคต 
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แนวทางแกไขปญหาการลาออกของพนักงานระดับปฏบิัตกิาร 

ที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน กรณีศึกษา บริษัทเทรดดิ้งแหงหนึ่ง  

ในกรุงเทพมหานคร 

The solutions to the resignation problems of operational staff  

Case study of a trading company in Bangkok 

 

สุทิศา ผลทรัพย0 1 

Sutisa Phonsab1  

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง แนวทางแกไขปญหาการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ

ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน กรณีศึกษา บริษัทเทรดดิ้งแหงหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุการลาออก

ของพนักงาน  2) คนหาแนวทางท่ีจะสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จาก

การศึกษาพบวาสาเหตุการลาออกของพนักงาน มีสาเหตุหลัก 4 ขอ ดังนี้  1)  ดานการทํางานหนักและ

การเปลี่ยนแปลงแผนงานบอย 2)  ดานการสื่อสารภายในบริษัท 3) ดานความสัมพันธระหวางหัวหนา

งานกับลูกนองไมคอยดี และ 4) ดานคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับภาระงาน หลังจากพบสาเหตุ

แลวสามารถสรุปแนวทางการแกปญหาไดเปน 3 แนวทาง ซ่ึงท้ัง 3 แนวทางนี้สามารถดําเนินการทํา

พรอมกันไปได แนวทางเลือกท่ี 1 คือ  สงเสริมการเปนผูนํา โดยการสรางกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนา

ทักษะการเปนผูนํารวมท้ังจัดอบรมหลักสูตรพิเศษดานภาวะผูนําใหแกพนักงาน แนวทางเลือกท่ี 2 คือ 

พัฒนาระบบการประเมินผลงาน เพ่ือสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับระบบประเมินผลงานและ

คาตอบแทนใหกับพนักงานทุกระดับ และแนวทางเลือกท่ี 3 คือการฝกอบรม ซ่ึงการฝกอบรมนี้จะชวย

เปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร และจะชวย

แกปญหาการลาออกของพนักงานในระยะยาวได 

 

คําสําคัญ: การแกไขปญหาการลาออกของพนักงาน, พนักงานระดับปฎิบัติการ, บริษัทเทรดดิ้ง 

 

 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: sutisa.tcs@gmail.com 
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Abstract 

The study of “The solutions to the resignation problems of operational staff case 

study of a trading company in Bangkok” The objective is to 1) study the causes of 

employee turnover 2) find ways to reduce the turnover rate of the employees who tend 

to increase. From the study, it is found that the reasons for the resignation of the 

employees are 4 main reasons as follows: 1) Overwork and frequent changes in the plan 

2) Internal communication in the company 3) Relative relationship between supervisors 

and employees and 4) The compensation received is not suitable for the work load. After 

finding the cause, the solution can be summarized into 3 ways. These 3 methods can be 

implemented at the same time. Choice 1 is to promote leadership by creating activities 

that promote and develop leadership skills, as well as providing special training courses 

on leadership for employees. The second option is to develop a performance evaluation 

system. And the third option is training that will help change both the behavior and 

attitude of the employees in accordance with the direction of the organization. And will 

help solve the long-term employee resignation problem. 

 

Keywords:  Resolving employee resignation problems, operational staff, trading company 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

บุคลากรนับเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งขององคกร การมีทรัพยากรมนุษยท่ีดีนั้นยอม

สงผลดีตอองคกรในทุกสวน ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรนับเปนสวนท่ีมีผลตอผลลัพธของงาน 

การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบอยครั้งจะสงผลเสียตอการบริหารงานท้ังระบบ องคกรจึงควรมีวิธีธํารงรักษา

พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูอยางม่ันคงและยั่งยืน ดังนั้นผูศึกษาจึงมองเห็นความสําคัญในการบริการ

ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันท่ีมีการแขงขันสูง การท่ีบริษัทมีบุคลากรท่ีดีและมี

เสถียรภาพยอมสงผลดีใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

ปจจุบันบริษัทกําลังประสบกับปญหาการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน วัดไดจากขอมูลการบันทึกจํานวนการลาออกยอนหลัง 3 ปท่ีผานมาของแผนกทรัพยากรบุคคล  

ดังตาราง 
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ตารางท่ี 1  อัตราการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในป 2559 - 2561 

ป ป 2559 ป 2560 ป 2561 

จํานวนพนักงานท้ังหมด )คน(  94 89 97 

จํานวนพนักงานลาออก )คน(  8 11 13 

คาเฉลี่ยการลาออก 8.51% 12.36% 13.40% 

ท่ีมา : แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทเทรดดิ้งแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

 

จากปญหาการลาออกของพนักงานบริษัทเทรดด้ิงแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครท่ีมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ผูศึกษาพบวาบริษัทตองเสียคาใชจายท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินอยางมาก 

สูญเสียงบประมาณในการสรรหาบุคลากรใหมเขามาทดแทน หัวหนางานและเพ่ือนรวมงานมีภาระในการ

สอนและฝกงานใหแกพนักงานใหม ประสิทธิภาพงานขององคกรจะลดลงชวงหนึ่ง รวมท้ังอาจทําใหขวัญ

และกําลังใจของบุคคลท่ียังคงอยูลดลง  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุการลาออกของพนักงาน 

2.  เพ่ือหาแนวทางลดอัตราการลาออกของพนักงานท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาเรื่อง แนวทางแกไขปญหาการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน กรณีศึกษา บริษัทเทรดดิ้งแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดศึกษาเก่ียวกับแนวคิด และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางและพ้ืนฐานในการทําการศึกษา สรุปเปนหัวขอหลักๆไดดังนี้  

2.1 แนวคิดการลาออก 

2.1.1 มอบเลย (Mobley 1982, p. 11 อางถึงใน จุฑารัตน แสงสุริยันต, 2549) ไดใหความหมาย

ของการลาออกวา คือ การท่ีพนักงานขององคกรสิ้นสภาพการเปนสมาชิกขององคกร โดยแบงออกเปน 2 

ประเภท คือ 1. การลาออกแบบสมัครใจ คือ การสิ้นสภาพการเปนสมาชิกขององคกร โดยพนักงานจะ

เปนผูจัดการดําเนินการข้ันตอนการลาออกเอง 2. การลาออกแบบไมสมัครใจ คือ การสิ้นสภาพการเปน

สมาชิกขององคกร  



 

1533 
 

มอบเลย (Mobley 1982 อางถึงใน สงกรานต เชยเล็ก, 2553, หนา 13-14) ไดอธิบายถึง

ผลกระทบจากการเปลีย่นงาน หรือการลาออกจากองคการในดานตางๆ ดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวกตอองคกร ไดแก องคกรจะเกิดโอกาสในการรับบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญใน

ดานนั้นๆเพ่ือมาทดแทนหรือดํารงตําแหนงท่ีวาง หรือเกิดโอกาสในการนําเทคโนโลยีใหมมาใชทดแทนใน

องคกร และยังสงผลใหผูบริหารนําปญหาของสาเหตุการลาออกของบุคคลมาเปนสวนปรับปรุงองคกรไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ผลกระทบเชิงลบตอองคกร ไดแก สิ้นเปลืองตนทุนท้ังทางตรง ไดแก การรับสมัคร การคัดเลือก การ

ฝกอบรมคนใหม และทางออม ไดแก ผลผลิตและประสิทธิภาพท่ีลดลงระหวางการฝกคนใหมเพ่ือทดแทน

คนท่ีลาออกไป นอกจากนี้หากคนท่ีลาออกจากองคการเปนผูท่ีมีความรูความชํานาญหรือมีความสามารถ

สูงก็จะเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคกรและอาจกอใหเกิดความเสียหายได รวมถึงสงผกระทบ

ตอรูปแบบของกลุมสังคม การติดตอสื่อสาร คนลดลงจึงทําใหมีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเม่ือปริมาณของ

ผูปฏิบัติงานไมสอดคลองกับปริมาณงาน สงผลทําใหคุณภาพในงานท่ีทําลดลงตามและยังสงผลกระทบตอ

ขวัญกําลังใจของคนท่ียังอยูในองคกร นอกจากนี้การลาออกของบุคคลอาจจะมีผลตอทัศนคติของคนท่ี

เหลืออยูอีกดวย 

2.1.2 ทฤษฎีจูงใจของเฮอรซเบอรก  

เฮอรซเบอรก (Herzberg 1959, p. 71 อางถึงใน ลออจิต อิงเจริญสุนทร, 2545, หนา 11-12) 

ไดสรุปวา มีปจจัยอยู 2 ปจจัยท่ีสัมพันธกับความชอบและไมชอบของแตละบุคคล ปจจัยดังกลาวคือ 

ปจจัยสุขอนามัย และปจจัยจูงใจ โดยมุงความสนใจไปท่ีองคประกอบท้ังสองวา สิ่งท่ีจะสรางความไม

พอใจ ก็ไมนาจะเปนจะเปนสิ่งจูงใจ ในทางตรงกันขาม สิ่งท่ีสรางความพอใจก็นาจะเปนสิ่งจูงใจ  ปจจัย

สุขอนามัย (hygiene factors) เปนปจจัยท่ีปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยท่ี

เก่ียวกับสิ่งแวดลอม โดยการเปลี่ยนแปลงของปจจัยใหดีข้ึน จะมีผลทําใหความไมพอใจลดลง แตไมไดทํา

ใหความพอใจมีมากข้ึน ปจจัยเหลานี้ ไดแก 

1. นโยบายและการบริหาร (policies and administration) 

2. การบังคับบัญชา (supervision) 

3. สภาพการทํางาน (working condition) 

4. ความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal relations) 

5. ผลตอบแทนและความม่ันคงในงาน (benefits and security) 

ปจจัยจูงใจ (motivation factor) เปนปจจัยสรางความพึงพอใจใหบุคคล เปนปจจัยท่ีเก่ียวกับ 
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ลักษณะงาน โดยการเปลี่ยนแปลงของปจจัยใหดีข้ึน จะทําใหบุคคลเกิดความพอใจมากข้ึน เปนแรงจูงใจ

ใหปฏิบัติงานไดดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ปจจัยเหลานี้ไดแก ความสําเร็จในงาน  

          1. การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) 

    2. งานท่ีทาทาย (challenging Work) 

          3. ความรับผิดชอบ (responsibility) 

          4. ความกาวหนาละการเจริญเติบโต (progress and growth) 

จากทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรกนี้ สามารถสรุปไดวา หากองคการมีการจัดสภาพแวดลอมการ

ทํางาน หรือสุขลักษณะปจจัยใหเหมาะสมจะเกิดเปนแรงจูงใจใหบุคคลทุมเทกําลังกายและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ นอกจากนี้ ความพอใจในงานท่ีทํายังเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานอีก

ดวย 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของ

พนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) โดยการวิจัยนี้เปน 

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูลโดยใหกลุมตอบ แบบสอบถาม(Questionnaire)  เก็บ

ขอมูลจากพนักงานบริษัทฯ ระดับเจาหนาท่ีข้ึนไป ในสายงานบริหารและปฏิบัติการ จํานวน 183 คน 

พบวาปจจัยในการปฏิบัติงานท้ังหมด 9 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหารงาน, ดานผูบังคับบัญชา, 

ดานเพ่ือนรวมงาน, ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบั ติ , ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบั ติงาน, ดาน

ผลตอบแทนและรายได, ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน, ดานความยุติธรรมในการ

ปฏิบัติงาน และ โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจาก

งานของพนักงาน บริษัทอินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 

0.00) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา ปจจัยสําคัญท่ีผูบริหารควรใหความสําคัญ 3 อันดับเพ่ือธํารงรักษา

พนักงาน คือ (1) ผลตอบแทนและรายได (2) สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และ (3) โอกาสและ

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

อรรจนา เกตุแกว (2557) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงาน

โรงแรม 5 ดาว ยานราชประสงค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตออัตรา

การหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงาน ศึกษาผลกระทบของอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานตอ

คุณภาพการบริการ และเสนอแนะแนวทางเพ่ือลดอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงาน โดยศึกษา
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กับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหนางานข้ึนไป จํานวน 350 คน พบวาปจจัยหลัก 5 ดาน ท่ีสงผล

กระทบตอการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรมไดแก ภาพลักษณขององคกร ความผูกพันและ

ทัศนคติท่ีดีตอองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน ผูนํามีมนุษยสัมพันธและความยุติธรรม ผลตอบแทน

และสวัสดิการ และพบวาการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง และการคัดเลือกพนักงานเปนปจจัย

สําคัญท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการ ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวาเพ่ือลดอัตราการเปลี่ยนงาน

ของพนักงานโรงแรม ควรใหความสําคัญในดานของการสื่อสารขอมูลในองคกรและการคัดเลือกพนักงาน

ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะกับการทํางานเพ่ิมข้ึน มีการจัดโปรแกรมอบรมเก่ียวกับเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

ความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและการทํางาน เพ่ือใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีข้ึน 

นอกจากนี้โรงแรมควรมีการนําระบบพ่ีเลี้ยงมาใชเนื่องจากผลการศึกษาพบวา งานท่ีปฎิบัติโดยไดรับ

คําแนะนําจากพ่ีเลี้ยงกอใหเกิดประสบการณและความชํานาญไดมากท่ีสุด นอกจากนั้นผูบริหารและ

ทรัพยากรบุคคลควรมีการสงเสริมใหพนักงานเกิดความรักและความผูกพันตอองคกร ใหความเอาใจใส

พนักงานมากข้ึน 

ศศิ อวมเพ็ง (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับ

บังคับบัญชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชาท่ีสังกัดสํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิ

เมนตไทย จํากัด (มหาชน) มี 3 ปจจัย เรียงลําดับตามอิทธิพลท่ีสงผลตอความตั้งใจลาออกของพนักงาน

จากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานความนาสนใจของงาน ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ และปจจัย

ดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ตามลําดับ ซ่ึงท้ัง 3 ปจจัยเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในทิศทางตรงกันขามกับ

ความต้ังใจลาออกของพนักงาน จากผลงานวิจัย พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได

เฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา 

 ณธชพงศ พิสิษนุพงศ (2560) ไดศึกษาเรื่อง สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอ

การสรางความผูกพันองคกรของขาราชการและบุคลากร สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดย

ศึกษาจากกลุมตัวอยาง 250 คน ผลการศึกษาพบวาขาราชการและบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 36-45 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุงานราชการ 16 ปข้ึนไป และอยูใน

ระดับตําแหนงชํานาญงาน และพบวาขาราชการและบุคลากรสํานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานครท่ีมี

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ และระดับตําแหนง แตกตางกันมีความสัมพันธตอการ

สรางความผูกพันองคกรท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยปจจัยสภาพแวดลอมใน

การทํางานดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ในหัวขอไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงานซ่ึงมี
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ความสัมพันธตอการสรางความผูกพันท้ังเชิงพฤติกรรมและเชิงทัศนคติตอองคกรของขาราชการและ

บุคลากรสํานักงานเขตสายไหมมีความสัมพันธในระดับสูงสุดและดานสวัสดิการหรือผลประโยชนอ่ืนๆท่ี

ไดรับในหัวขอสวัสดิการบานพักเพียงพอตอจํานวนขาราชการมีความสัมพันธในระดับต่ําสุด 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บขอมูล 

- การเก็บขอมูลเชิงเอกสาร 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับตําแหนงงานในปจจุบัน 

5. ประสบการณในการทํางาน 

ความพึงพอใจในปจจัยดานแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

1. ความภมูิใจในองคกร 

2. นโยบายและการส่ือสารในองคกร 

3. ความสําเร็จและความกาวหนาในงาน 

4. ลักษณะงาน 

5. ความสัมพันธภายในองคกร 

6. ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

7. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

8. บรรยากาศและสภาพแวดลอม 

สาเหตุการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ

กรณีศึกษา บริษัทเทรดด้ิงแหงหน่ึง  

ในกรุงเทพมหานคร 
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             การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ไดทําศึกษาขอมูลโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร, 

Website ท่ีเก่ียวของ และผลงานวิจัยตางๆ (ขอมูลทุติยภูมิ) ท่ีมีความเก่ียวของกับประเด็นของกรณีศึกษา 

โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 

 1. วิเคราะหจากขอมูลบันทึกการลาออกของพนักงาน 3 ปยอนหลัง ของแผนก

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

 2. วิเคราะหจากเอกสารตางๆ ไดแก แนวคิด ทฤษฎี บทวิเคราะห บทความตางๆ และ

เอกสารขององคกรท่ีมีขอมูลสนับสนุนและสัมพันธกับกรณีศึกษาในครั้งนี้ 

           -     การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ (In-Depth interview)  

            ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ (ขอมูลปฐมภูมิ ) เปนวิธีวิทยาการวิจัย 

(Research Methodology) ประเภทไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ท่ีกําหนดคําถามตาม

ความเหมาะสมกับกรณีศึกษาอยางอิสระ และไมมีลําดับการสัมภาษณกอนหรือหลังใดๆ โดยกลุมตัวอยาง

คือพนักงานท่ีลาออกจากบริษัท 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

- ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ จํานวนพนักงานท่ีลาออกจากบริษัทในชวง ม.ค. 2559 

ถึง ธ .ค . 2561 มีท้ังสิ้น 32 คน โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 13 คน 

 

- กรอบการสัมภาษณและแนวคําถามท่ีใชในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

            -    วิเคราะหตนเหตุการณลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

            -    นําขอมูลท้ังสองสวนท่ีไดมาวิเคราะหหาแนวทางแกปญหาและสรางกลยุทธ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

ผูใหสัมภาษณมีท้ังหมด 13 คน เปนเพศชาย 5 คน เพศหญิง 8 คน อยูในชวงอายุ 26-30 ป 

จํานวน 6 คน อายุ 31- 35 ป จํานวน 6 คน อายุ 31 ป ข้ึนไป จํานวน 1 คน สถานภาพโสด จํานวน 6 

คน สถานะสมรส จํานวน 7 คน ระดับการศึกษาจบชั้น ปวส. จํานวน 2 คน จบชั้นปริญญาตรี จํานวน 10  



 

1538 
 

คนและจบชั้นปริญญาโท จํานวน 1 คน โดยอายุงานของผูใหสัมภาษณ พบวา อายุงาน 6 เดือน ถึง 1 ป 

จํานวน 5 คน และอายุงาน 1-3 ป จํานวน 5 คน และอายุงาน 3 ป ข้ึนไป จํานวน 3 คน 

สรุปผลการคนหาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการไดแก 4 

สาเหตุหลักดังนี้ 

1) ดานการทํางานหนักและการเปลี่ยนแปลงแผนงานบอย 

พนักงานเห็นวาการทํางานดึกหรือการทํางานลวงเวลาไมไดเปนการทํางานตามรปูแบบท่ีควรจะ

เปน ฉะนั้นเม่ือพนักงานเกิดความเครียดและการทํางานเริ่มสงผลตอชีวิตสวนตัว จึงตัดสินใจลาออกไปใน

ท่ีสุด อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงแผนงานปละหลายๆครั้งก็เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเบื่อหนาย สับสน 

2) ดานการสื่อสารภายในบริษัท 

พนักงานเห็นวาเขาไมไดรับขาวสารท่ีชัดเจน การสื่อสารของผูบริหารนั้นเนนในเรื่องผลงาน 

มากเกินไป ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนสรางความกดดันใหพนักงาน อีกท้ังพนักงานไมรูวาตนเองมีขอดีหรือ

ขอบกพรองอยางไร ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมสะทอนถึงผลการประเมินท่ีเท่ียงธรรม 

3) ดานความสัมพันธระหวางหัวหนางานกับลูกนอง 

ความสัมพันธของหัวหนากับผูใตบังคับบัญชาไมคอยดี สืบเนื่องมาจากการท่ีหัวหนายังไมคอย

เปดรับความเห็นใหมๆหรือความเห็นตางจากลูกนอง และเนนผลงานมากเกินไปจนทําใหลูกนองรูสึก

กดดัน 

4) ดานคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับภาระงาน 

บริษัทมีปริมาณงานเยอะและในบางตําแหนงไมมีคนมาทํา ทําใหพนักงานคนหนึ่งๆตองทําหลาย

หนาท่ีในขณะท่ีคาตอบแทนยังเทาเดิม และพนักงานเองตองการเวลาพักผอนไมใชเงินคาลวงเวลา ทําให

รูสึกเหนื่อยและทําไมไดดีในสักดาน เกิดความเครียด กดดัน และตัดสินใจลาออกไปในท่ีสุด 

 

อภิปรายผล 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาขางตน สามารถคนหาแนวทางการแกปญหาได 3 แนวทาง ดังนี้ 

 

แนวทางเลือกท่ี 1 สงเสริมการเปนผูนํา (Leadership) 

แนวทางเลือกท่ี 2 พัฒนาระบบการประเมินผลงาน (Evaluation & HRM) 
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แนวทางเลือกท่ี 3 การฝกอบรม (Training) 

          แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล 

ผูศึกษาไดพิจารณาแนวทางเลือก โดยใชวิธีการถวงน้ําหนัก พิจารณาจากปจจัย 

โดยมีการพิจารณาและใหคะแนนในแตละแนวทางเลือก ซ่ึงคะแนนจะเริ่ม ตั้งแต 1 คะแนน ถึง 10 

คะแนน โดย 1 คะแนน มีคาคะแนนนอยท่ีสุด และ 10 คะแนน มีคาคะแนนมากท่ีสุด ไดผลดังนี ้

 

ตารางท่ี 2 การใหคะแนนเพ่ือพิจารณาแตละเลือกแนวทางเลือกเกณฑการพิจารณา ถวงน้ําหนัก 

  

เกณฑการพิจารณา ถ ว ง

น้ําหนัก 

แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกท่ี 3 

สงเสริมการเปนผูนํา HRM การฝกอบรม 

(Training) 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม 

ระยะเวลาท่ีใชในการ

แกปญหา 

0.2 7 1.4 8 1.6 8 1.6 

ผลท่ีไดสามารถ

แกปญหาไดในระยะ

ยาว 

0.3 7 2.1 8 2.4 9 2.7 

ความเปนไปไดในการ

แกไขปญหา 

0.2 8 1.6 7 1.4 8 1.6 

งบประมาณท่ีใช 0.3 7 2.1 8 2.4 9 2.7 

รวม 1   7.2   7.8   8.6 

 

ตารางท่ี 2 พบวา แนวทางเลือกท่ี 3 มีคะแนนมากท่ีสุดคือ 8.6  รองลงมาคือ แนว 

ทางเลือกท่ี 2 มีคะแนน  7.8 และทางเลือกท่ี 1 มีคะแนนนอยท่ีสุด คือ 7.2 

          ผูศึกษาตัดสินใจแนวเลือกทางเลือกท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 2 อันดับแรกกอนในการ

แกปญหานั่นคือการฝกอบรม (Training) และการพัฒนาระบบการประเมินผลงาน (Evaluation & 
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HRM) เพ่ือเปนดานแรกในการลงมือแกปญหา และหลังจากนั้นจะนําแนวทางเลือกท่ี 1 มาทําควบคูกันไป

เพ่ือสรางความพึงพอใจแกพนักงานมากข้ึน และเพ่ือใหมีผลลัพธท่ีดีข้ึนท่ัวท้ังองคกร 

       

    ขอจํากัดในการศึกษา 

1. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษานี้เปนความคิดเห็นสวนบุคคล 

2. ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด จึงอาจทําใหขอมูลท่ีไดไมครอบคลุมสาเหตุท่ีแกจริงท้ังหมด 

3. การตอบคําถามของผูใหสัมภาษณ บางคนอาจตอบเลี่ยงบางประเด็นหรือไมสะทอนความรูสึก

จริง เนื่องจากเปนเรื่องท่ีมีผลตอความรูสึก 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําแนวทางเลือกแกไขปญหาขางตนมาใช เพ่ือศึกษาและทราบไดถึงการเปลี่ยนแปลงวามี

แนวโนมท่ีดีข้ึนหรือแยลงอยางไร และเพ่ือใหสามรรถชวยแกปญหาลดแนวโนมการลาออกของ

พนักงานตอไป 

2. แผนกทรัพยากรบุคคลควรเปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงขอสงสัย ปญหา หรือความไม

สะดวกเก่ียวกับงานไดอยูเสมอ เพ่ือจะไดทราบปญหาอยางทันทวงที ซ่ึงจะชวยลดอัตราการ

ลาออกได 
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การสรางแรงจูงใจในการสมัครใชบัตรกดเงินสด 

กับธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 

study about creating incentives for applying for credit card with 

Government Savings Bank, Nong Phok, Roi Et 
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Chanatta Tasacoo1 and Piraphong Foosiri2 

 

บทคัดยอ 

 สินเชื่อบัตรเงินสด  เปนอีกหนึ่งบริการดานสินเชื่อท่ีธนาคารออมสินเปดใหบริการแกลูกคา เพ่ือ

ความสะดวก เสมือนบัตรเครดิต  ธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ปจจุบันมีผูถือบัตร

กดเงินสดเพียง 46 รายเทานั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ การสรางแรงจูงใจในการสมัคร

ใชบัตรกดเงินสด  โดยศึกษาสาเหตุของปญหาวิเคราะหออกมาในรูปแบบของแผนภูมิกางปลา มี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุและปจจัยท่ีมีผลตอยอดสมัครใชบัตรกดเงินสดของสาขา ท่ีมีจํานวนไม

เปนไปตามเปาหมาย  2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานพฤติกรรม  สวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอยอดสมัคร

ใชบัตรกดเงินสดของสาขา ท่ีมีจํานวนไมเปนไปตามเปาหมาย  3) เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมฐาน

ลูกคาใหมใหกับบัตรกดเงินสดของสาขา  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 350 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช

ในการศึกษาเปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

การรับรูและเขาใจขอมูล  ความตองการ และความพึงพอใจ  หากมีบัตรกดเงินสด  จากการศึกษาพบวา 

ลูกคายังขาดความรูความเขาใจในการบริการของสินเชื่อบัตรกดเงินสด  และยังมีทัศนคติ  และความ

เขาใจท่ีไมถูกตอง  ดังนั้นผูศึกษาจึงเสนอแนวทางการแกปญหา 2 แนวทางคือ 1)  พนักงานผูใหบริการ

ตองผานการคัดเลือก  และอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ  พรอมรับสถานการณและ

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเม่ืออยูหนางาน ท่ีตองตอบคําถามของลูกคา สรางความรู ความเขาใจตัว

ผลิตภัณฑสินเชื่อบัตรกดเงินสด  และสามารถโนมนาวใหลูกคามีความสนใจในการสมัครใชบริการ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Chanatta21@gmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Piraphong_foo@utcc.ac.th 
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ดังกลาว  2)  การตลาดเชิงรุก  ออกใหบริการนอกสถานท่ี เพ่ือสรางการรับรู  ความเขาใจ ในตัวสินเชื่อ

บัตรกดเงินสด 

 

คําสําคัญ: สินเชื่อ , บัตรกดเงินสด , ทัศนคติ , การตลาดเชิงรุก 

 

Abstract 

Cash card loans are another loan service that The government savings Bank is 

open to customers for convenience, as is a credit card, Nong Phok Savings Bank, Roi Et 

Province.  Currently, there are only 46 cash card holders that are registered. Therefore, 

the study is interested in studying motivate to apply for a cash card by studying the cause 

of the problem is analyzed in the form as a Fishbone chart 1) Study the causes and 

factors affecting the number of cash card subscriptions of branches that are not reaching 

the target 2) study behavioral factors Marketing performances affecting the number of 

registrations for the branch's cash card that are not reach target. 3) To formulate strategies 

to add a new customer base to the branch's cash card, according to a study from 350 

samples. The tools used in the study are inquired about demographic factors.  Market 

factors understanding and understanding of data requirements and satisfaction. According 

to the study, customers lack the knowledge of the services of cash card loans, and also 

have the wrong attitude and understanding.  Therefore, the study proposed two solutions 

1) Service provider employees should be selected and trained to build knowledge of 

their understanding of the product, and to receive situations and solve specific problems 

when they are answering to the customer's questions. Understanding cash card products 

and able to convince customers to be interests in applying for the service.3) Proactive 

marketing service outgoing door to door to create awareness and understanding of cash 

card loan service. 

 

Keywords: Credit , Cash card , Attitude , Proactive Marketing 
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บทนํา  

สินเชื่อ “บัตรกดเงินสด” ของธนาคารออมสินเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจําเปนในภาวะฉุกเฉิน  

เปนวงเงินท่ีเหมาะกับคนท่ีตองการมีวงเงินเก็บไวใชในยามฉุกเฉิน  เพราะสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้เปน

วงเงินหมุนเวียนท่ีใชผานบัตรกดจากตู ATM ไมมีคาธรรมเนียมรายป  ไมใชก็ไมเสียดอกเบี้ย  ซ่ึงเปน

ทางเลือกท่ีดีกวาการเลือกกูเงินแบบการกูหนี้นอกระบบ  ไดเปดตัวมาตั้งแตปลายป 2559 แตจากขอมูล

สวนแบงตลาดของบัตรเครดิต (บัตรกดเงินสด)  

 
ภาพประกอบท่ี 2 :  ขอมูลสวนแบงตลาดของบัตรเครดิต (บัตรกดเงินสด) 

หมายเหตุ  ขอมูลจากบทความของ BLT  สืบคนจาก http://www.bltbangkok.com 

 

จากขอมูลดังกลาวธนาคารออมสินยังไมมีสวนแบงการตลาดนี้เลย สาขาหนองพอก  จังหวัด

รอยเอ็ด  ก็เปนอีกสาขาหนึ่งท่ีใหบริการสินเชื่อบัตรกดเงินสดดังกลาว แตปจจุบันมีผูถือบัตรกดเงินสด

เพียง 46 รายเทานั้น  ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ การสรางแรงจูงใจในการสมัครใชบัตร

กดเงินสดกับธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 

1.1 ปญหาและลักษณะปญหา 

ผูศึกษาไดวิเคราะหปญหาในรูปแบบแผนภูมิกางปลา  ไดดังนี ้

http://www.bltbangkok.com/CoverStory/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  

1)  เพ่ือศึกษาสาเหตุและปจจัยท่ีมีผลตอยอดการสมัครใชบัตรกดเงินสด 

2)  เพ่ือศึกษาปจจัยดานพฤติกรรม  สวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอยอดการสมัครใช

บัตรกดเงินสด  

3)  เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมฐานลูกคาใหมใหกับบัตรกดเงินสด 

 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1  พฤติกรรมผูบริโภค  Kotler (2012, p. 134)  ศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคาและการใช

บริการของผูบริโภค  เพ่ือทําใหทราบถึงพฤติกรรม  ตลอดจนลักษณะความตองการของผูบริโภคและเหตุ

จูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา  โดยพฤติกรรมดังกลาวเกิดข้ึนจากปจจัยสําคัญ คือ สิ่ง

กระตุน  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ  และปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

2.2  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ  Kotler (2012, p. 134)  ศึกษาสวนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ เปนเครื่องมือท่ีธุรกิจจะนํามาใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด  

โดยจําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P’s  ไดแก 1)  ผลิตภัณฑ 

(Product)  2)  ราคา (Price)  3)  ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  4)  การสงเสริมการตลาด 

(Promotion)  5)  บุคคล (People)  6)  กระบวนการใหบริการ (Process)  7)  องคประกอบทาง

กายภาพ (Physical  Evidence) 
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2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  สุวัฒนา  ใบเจริญ. 2540 นําเสนอความพึง

พอใจ  หมายถึง  ความรูสึกเม่ือความตองการท่ีสําคัญของเรา  เชน  การมีสุขภาพดี   มีความม่ันคง  มี

ความสมบูรณพูนสุข  มีพวกพอง  มีคนยกยองตางๆ เหลานี้ไดรับการตอบสนองแลว 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ  คัดนางค  มณีศรี (2554)  การตัดสินใจ 

(Decision  making)  การคิดแบบอุปนัยและนิรนัยชวยใหเรามีการตัดสินใจใหมๆ และเกิดความเชื่อ

ใหมๆ  แตเราตองการทํามากกวานั้นเราตองทําใหความเชื่อเปนการกระทํา  บางครั้งเราก็เพียงทําตาม

การตัดสินใจไดเลย  แตบางครั้งมีหลายตัวเลือกตองตัดสินใจเลือกวิธีการหรือสิ่งท่ีดีท่ีสุดเพียงสิ่งเดียว 
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กรอบแนวคิด 

                   ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

         (Independent  variables)                          (Independent  variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

1)  ผลิตภัณฑ (Product) 

2)  ราคา (Price) 

3)  ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4)  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5)  บุคคล (People) 

6)  กระบวนการใหบริการ (Process) 

7)  องคประกอบทางกายภาพ  

     (Physical  Evidence) 
 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1)  อายุ 

2)  อาชีพ 

3)  รายไดตอเดือน 
 

การตัดสินใจสมัคร 

บัตรกดเงินสด 

ของธนาคารออมสิน 

ปจจัยดานขอมูลบัตรกดเงินสด 

1)  การรับรูและเขาใจขอมูล 

2)  ความตองการ 

3)  ความพึงพอใจ 
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วิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีศึกษา ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด  ท่ีสามารถสมัคร

บัตรกดเงินสดของธนาคารออมสินได จํานวน 2,200 บัญชี  ใชเปนฐานขอมูลในการคํานวณกลุมตัวอยาง  

ดังนี้ 

สูตรตามวิธีของ ยามาเน (Taro Yamane) 

    

    

เม่ือ n  คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง 

   N  คือ  ขนาดประชากร  ท้ังสิ้น 6,340 คน 

   e  คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางท่ียอมรับได รอยละ 5 

       แทนคาในสูตร 

   n  =             2,200 

               1 + 2,200 (0.05)2 

   n  =       338.46 

   n  ≈      350  คน 

กลุมตัวอยาง  จากการคํานวณตามสูตรของยามาเน (Taro Yamane) จํานวน 350 ตัวอยาง   

การสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงายจากกลุมลูกคาท่ีมาใชบริการนาคารออมสินสาขา

หนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด เฉลี่ยวันละ 16-18  ตัวอยาง   

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  ใชแบบสอบถาม (Questionnaires)  ประกอบดวย 3 สวน คือ1) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร  2) พฤติกรรม  3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูล  ดังนี้ 1)  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary  

Data)  แบบสอบถามสําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  

จํานวน 350 ตัวอยาง  2)  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  เปนขอมูลท่ีผูศึกษาไดเก็บรวบรวม

ขอมูลจากงานวิจัย  บทความ  วิทยานิพนธ  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต  หนังสือพิมพ

และรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

2Ne1
Nn

+
=
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การวิเคราะหขอมูล   ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยโปรแกรม Spss สถิติท่ี

ชวยในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย  และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษา 

 สวนท่ี 1  ปจจัยดานประชากรศาสตร  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

167 

183 

 

47.7 

52.3 

2.  อายุ 

20 – 29 ป 

30 – 39 ป 

40 – 49 ป 

50 ปข้ึนไป 

 

97 

102 

128 

23 

 

27.7 

29.1 

36.6 

6.6 

3.  อาชีพ 

อาชีพท่ีมีรายไดประจํา  

อาชีพอิสระ 

 

114 

236 

 

32.6 

67.4 

4.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000 บาท 

15,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 60,000 บาท 

สูงกวา 60,000 บาท 

 

57 

162 

75 

37 

19 

 

16.3 

46.3 

21.4 

10.6 

5.4 

 

กลุมตัวอยางจํานวน 350 ตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 183 ตัวอยาง (52.3%)  เปน

เพศชายจํานวน 167 ตัวอยาง (47.7%)  มีอายุ 40-49 ปมากท่ีสุด จํานวน 128 ตัวอยาง (36.6%)   มี
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อาชีพอิสระมากท่ีสุด จํานวน 236 ตัวอยาง (67.4%)  รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุด คือ 15,001 – 

30,000 บาท  จํานวน 162 ตัวอยาง (46.3%) 

 

        สวนท่ี 2  พฤติกรรม การรับรูขอมูล และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรกดเงินสด 

พฤติกรรม การรับรูขอมูล  และปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจสมัครใชบัตรกดเงินสด 

จํานวน รอยละ 

5.  ผูมีบัตรกดเงินสด 

มี 

ไมมี 

 

143 

207 

 

40.9 

59.1 

6.  วงเงินบัตรกดเงินสด 

ไมมีบัตรกดเงินสด 

ต่ํากวา 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

มากกวา 30,000 บาท 

 

207 

41 

54 

36 

12 

 

59.1 

11.7 

15.4 

10.3 

3.4 

7.  ความถี่ในการกดบัตรกดเงินสด 

ไมมีบัตรกดเงินสด 

เดือนละครั้ง 

2 – 3 เดือนครั้ง 

ปละ 2 ครั้ง 

ปละครั้ง 

 

207 

17 

25 

49 

52 

 

59.1 

4.9 

7.1 

14.0 

14.9 

8.  การชําระคืนบัตรกดเงินสด 

ไมมีบัตรกดเงินสด 

ชําระข้ันต่ําตามเง่ือนไขของบัตรกดเงินสด 

ชําระบางสวน 

ชําระเต็มจํานวน 

 

207 

128 

13 

2 

 

59.1 

36.6 

3.7 

0.6 
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โดยท่ีในกลุมตัวอยางจํานวน 350 ตัวอยาง  มีบัตรกดเงินสด  จํานวน 143 ตัวอยาง  (40.9%)  

ไมมีบัตรกดเงินสด จํานวน 207 ตัวอยาง (59.1%)  ในจํานวนท่ีมีบัตรกดเงินสด  จํานวน 143 ตัวอยาง  

มีวงเงินในบัตรกดเงินสดมากท่ีสุด จํานวน 10,001 – 20,000 บาท  จํานวน 54 ตัวอยาง (37.76%)  มี

ความถ่ีในการกดบัตรกดเงินสดมากท่ีสุด คือ ปละครั้ง จํานวน 52 ตัวอยาง (36.36%)   ชําระคืนเปน

จํานวนข้ันต่ํามากท่ีสุด  จํานวน 128 ตัวอยาง  (89.51%)     

  โดยท่ีในจํานวนท่ีมีบัตรกดเงินสด 143 ตัวอยาง  มีเหตุผลท่ีเลือกสมัครใชบัตรกดเงินสดมาก

ท่ีสุด คือ มีความสะดวกสบายในการใชงาน  จํานวน 76 ตัวอยาง  ท้ังนี้ในจํานวนผูไมมีบัตรกดเงินสด 

จํานวน 207 ตัวอยาง  มีเหตุผลท่ีไมสมัครบัตรกดเงินสดมากท่ีสุด คือ มีรายไดนอย จํานวน 195 ตัวอยาง  

รองลงมา คือ เคยสมัครแลวไมผาน จํานวน 183 ตัวอยาง  นอยท่ีสุด คือ อัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป จํานวน 

39 ตัวอยาง  และมีความสนใจสมัครใชบัตรกดเงินสด จํานวน 198 ตัวอยาง  แตไมรูขอมูลบัตรกดเงินสด

ของธนาคารออมสิน จํานวน 195 ตัวอยาง  เปนตน 

 

        สวนท่ี 3  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรกดเงินสด 

 

ปจจยัสวนประสมทาง

การตลาด 

ระดับความคิดเห็น  (รอยละ)  

Mean 

 

S.D. 

 

แปลผล เห็นดวย

อยางย่ิง 

เห็นดวย ไม 

แนใจ 

ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

ดานผลิตภัณฑ 

ระยะเวลาการผอน

ชําระนาน 

184 

(52.6) 

166 

(47.4) 

- - - 4.53 0.50 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ดานราคา 

อัตราดอกเบี้ยชําระคืน

ลาชากวากําหนดต่ํา 

229 

(65.4) 

121 

(34.6) 

- - - 4.65 0.48 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

มีตูกดบัตรเงินสดจํานวน

เพียงพอ 

211 

(60.3) 

132 

(37.7) 

7 

(2.0) 

- - 4.58 0.53 เห็นดวย

อยางยิ่ง 
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ดานการสงเสริมการตลาด 

ฟรีคาธรรมเนียมในการ

สมัครบัตร และ

คาธรรมเนียมรายป 

204 

(58.3) 

146 

(41.7) 

- - - 4.58 0.49 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ดานกระบวนการ 

สมัครงาย  อนุมัติเร็ว 214 

(61.1) 

117 

(33.4) 

19 

(5.4) 

- - 4.56 0.60 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ดานบุคลากรผูใหบริการ 

มีพนักงานใหความ

ชวยเหลือตลอด 24ชม. 

267 

(76.3) 

83 

(23.7) 

- - - 4.76 0.43 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

มีท่ีนั่งในการรอใช

บริการท่ีเพียงพอ 

230 

(65.7) 

105 

(30.0) 

15 

(4.3) 

- - 4.61 0.57 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรกดเงินสดของธนาคารออม

สินสาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ใน 7 ดาน  พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานราคามาก

ท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.57 และ S.D. = 0.52)  ดานบุคลากรผูใหบริการอยูในอันดับรองลงมา (�̅�𝑥  = 4.53 และ 

S.D. = 0.64)  และใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑนอยท่ีสุด (�̅�𝑥  = 3.74 และ S.D. = 0.61)  ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานผลิตภัณฑ  กลุมตัวอยาง  ใหความสําคัญในเรื่องระยะเวลาการ

ผอนชําระนานมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.53 และ S.D. = 0.50)  ดานราคา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่อง

อัตราดอกเบี้ยชําระคืนลาชากวากําหนดต่ํามากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.65 และ S.D = 0.48) ดานชองทางการจดั

จําหนาย  กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญในเรื่องมีตูกดบัตรเงินสดจํานวนเพียงพอมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.58  

และ S.D. = 0.53)  ดานการสงเสริมการตลาด  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องฟรีคาธรรมเนียมใน

การสมัครบัตร และคาธรรมเนียมรายปมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.58 และ S.D = 0.49)  ดานกระบวนการ       

กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องสมัครงาย  อนุมัติเร็ว มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.56 และ S.D = 0.60)  ดาน

บุคลากรผูใหบริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องมีพนักงานใหความชวยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 
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มากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.76 และ S.D = 0.43)   และดานลักษณะทางกายภาพ  กลุมตัวอยางใหความสําคัญใน

เรื่องมีท่ีนั่งในการรอใชบริการท่ีเพียงพอมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.61 และ S.D. = 0.57) ตามลําดับ 

 อภิปรายผลการศึกษาไดวา ลูกคายังขาดความรูความเขาใจในการบริการของสินเชื่อบัตรกดเงิน

สด  และยังมีทัศนคติ  และความเขาใจท่ีไมถูกตอง  เชน  มีทัศนคติวาสินเชื่อประเภทนี้ใหวงเงินท่ีสูง  

และมีความคิดความเขาใจในการสมัครใชงานวามีความยุงยาก  หลายข้ันตอน  และสมัครไมผาน  เปน

ตน   

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

แนวทางการแกปญหา 

จากการศึกษาปญหา พบวา ลูกคายังขาดความรูความเขาใจในการบริการของสินเชื่อบัตร

กดเงินสด  และยังมีทัศนคติ  และความเขาใจท่ีไมถูกตอง  เชน  มีทัศนคติวาสินเชื่อประเภทนี้ใหวงเงินท่ี

สูง  และมีความคิดความเขาใจในการสมัครใชงานวามีความยุงยาก  หลายข้ันตอน  และสมัครไมผาน  

การแกปญหาหลัก  มี 2 แนวทางคือ 1) พนักงานผูใหบริการ  และ 2) การตลาดเชิงรุก  โดยวิเคราะห

ขอดีขอเสียไวดังนี้ 

1)  พนักงาน 

ขอดี 

1.1  พนักงานมีความรู  ความเขาใจ  พรอมใหบริการลูกคา 

1.2  ลูกคาไดรับขอมูลท่ีถูกตอง  ชัดเจน  พรอมท้ังรับรูและเขาใจในตัวผลิตภัณฑบัตรกด

เงินสด 

1.3  รับฟงปญหา  เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหา  และนําเสนอแนวทางการ

แกปญหาใหแกลูกคา 

1.4 สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเฉพาะกลุมได  เชน  กลุมรายไดอิสระ  เปนกลุมท่ียังไมมี

ความรู  ความเขาใจในสินเชื่อบัตรกดเงินสด  อีกท้ังยังเปนกลุมท่ียังไมมีบัตรกดเงินสดหากลูกคามี

ทัศนคติท่ีดี  มีความรู  ความเขาใจในสินเชื่อบัตรกดเงินสด  เพ่ิมโอกาสการตัดสินใจในการสมัครใชบัตร

กดเงินสด 

ขอเสีย 
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1.5  จํานวนพนักงานท่ีใหบริการในธนาคารจะนอยลง  ลูกคาท่ีใชบริการท่ีธนาคารอาจจะ

ไมไดรับความสะดวก  เม่ือพนักงานออกไปใหบริการนอกสถานท่ี 

1.7 จํานวนพนักงานท่ีออกไปใหบริการไมเพียงพอตอจํานวนลูกคาท่ีสมัคร  

 

2)  การตลาดเชิงรุก 

ขอดี 

2.1  ลูกคามีความเขาใจท่ีถูกตอง และรับรูขอมูล มีทัศนคติท่ีดี เก่ียวกับสินเชื่อบัตรกด

เงินสดมากยิ่งข้ึน 

2.2  เพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด 

2.3  สามารถเขาถึงลูกคาไดโดยตรง  เปนการสวนตัว รับฟงปญหา  ชวยแกปญหา  และ

นําเสนอแนวคิด  ทัศนคติ  ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 

2.4 เปนการใหการบริการแกลูกคาเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึน 

ขอเสีย 

2.5  ตองใชการสงเสริมการตลาดเขามารวมกับการประชาสัมพันธ  โดยใชอุปกรณของ

แถมสําหรับสาขามาสงเสริมการตลาด  เชน  แจกกระปุกออมสินท่ีไมไวสําหรับผูเปดบัญชีใหม  ชวงวัน

สําคัญตาง  อาจนําของแจกตรงนี้มาใชในการสงเสริมการตลาดดวย 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

1) เตรียมความพรอมของพนักงาน 

2) เตรียมสถานท่ี  

3) นําของกํานัลไปแถมเพ่ือสงเสริมการตลาด เชน กระปุกออมสิน กระเปา พวงกุญแจ  ตุกตา  

ฯลฯ  

4) ประสานเจาหนาท่ีตามหนวยงาน  หรือสถานท่ีท่ีจะไปกอน 1 วัน   

ขอเสนอแนะ 

 การออกตลาดเชิงรุก  ควรออกอยางตอเนื่อง หากไปครบทุกหนวยหรือทุกจุดแลวก็วนกลับมา

อีกเปนรอบๆ ไปเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง  และเก็บขอมูลความกาวหนาของการศึกษาครั้งนี ้

ทรัพยากรและงบประมาณแตละแนวทางเลือก (Resource and Budge) 
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แนวทางท่ีจะแกปญหาในการสรางแรงจูงใจในการสมัครใชบัตรกดเงินสดกับธนาคารออมสิน

สาขาหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด คือ การสรางพนักงาน  และการตลาดเชิงรุก  โดยพนักงานออก

ใหบริการนอกสถานท่ี เพ่ือสรางการรับรูและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  เปนการดําเนินงานโดย

ปราศจากงบประมาณในการดําเนินการเพียงแตเปนการปรับการทํางานเทานั้น  ทรัพยากรท่ีใชมีเพียง

พนักงานท่ีตองออกเชิงรุกไปใหบริการนอกสถานท่ี  สวนการสงเสริมการตลาดก็ใชของแถมท่ีสาขามีอยู

แลว  ดังนั้น จึงไมมีงบในการดําเนินการดังกลาว 
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ปจจัยทางดานทักษะ และหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารบริหารระดับสูง 

The Factor of Skills and Good Governance Principles for  

Chief Executive Officer 

 

ทิวาพร สําเนียงด0ี

1 และกิรวัฒน ประสีระเตสัง1

2 

Thiwaporn Samniangdi1 and Kirawat Praseerataesung2 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคประกอบท่ีสําคัญทางดานทักษะ และหลักธรร

มาภิบาลของผูบริหารระดับสูงเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และสอดคลองกับการแขงขัน

ทางธุรกิจในยุคปจจุบัน โดยมีปจจัยท่ีเก่ียวของคือ ปจจัยทางดานทักษะการทํางาน และปจจัย

ทางดานหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับสูง  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การท่ีผูบริหาระดับสูงจะทํางานใหมีประสิทธิภาพและ

นําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวนั้น ผูบริหารระดับสูงตองมีทักษะท่ีจําเปนในการบริหารธรุกิจ

ซ่ึงมี 4 องคประกอบดังนี้ ทักษะทางดานเทคนิค ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ ทักษะทางดาน

ความคิดรวบยอด และทักษะทางดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สวนปจจัยทางดานหลักธรรมาภิ

บาล มี 6 องคประกอบ ดังนี้ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยปจจัยท่ีกลาวมานั้นเปนนวทางท่ีผูบริหารระดับสูงควร

คํานึงและปฏิบัติตาม เพ่ือนําพาองคการไปสูความสําเร็จท่ียั่งยืน 

 

คําสําคัญ : ผูบริหารระดับสูง, ทักษะ, หลักธรรมาภิบาล 
 

Abstract 

This article aims to analyze important components of skill and good 

governance principles for Chief Executive officer to achieve their work performance 

and accordingly to fit with a business competitive for the present. These factors cover 

                                                           
1 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแกน  E-mail: qertefg@gmail.com 
2 นักวิชาการอิสระ E-mail: kirawat.p@gmail.com 
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the following areas: work skills and good governance’s factor for chief executive 

officer. 

From the literature review it was found that, the chief executive officer will 

work efficiently must have skills to administer the business and leading to organization 

goals and high performance. The factors for chief executive officer to consider and 

following is Skill factor has 4 components as technical skills, human skills, conceptual 

skills, transformational Leadership skills and as for good governance principles has 6 

components as follows: the rule of law, equity, transparency, participatory, 

responsiveness and worthiness. This suggest for those factors for chief executive 

officer to concern and operative to build organizing sustainable development. 

 

Keywords: Chief executive officer, Skills, Governance  

 

1. บทนํา 

ในปจจุบันเราไดเขาสูยุคของสังคมโลกาภิวัตน (Globalization) หรือเรียกอีกอยางวายุคไร

พรมแดน( Borderless World) ซ่ึงยุคนี้เปนยุคของการเปดกวางทางการคาและมีการแขงขันทาง

ธุรกิจท่ีสูง ในยุคนี้เปนยุคท่ีธุรกิจมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีความซับซอนมากข้ึน ดังนั้น

ผูบริหารตองมีการตื่นตัวอยูตลอดเวลา มีขอมูลขาวสารท่ีถูกตองรวมถึงการมีความพรอมในการดาน

การแขงขันทางธุรกิจ โดยธุรกิจตองมีการปรับตัวอยูเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับเวลา และสถานการณ

ตางๆอยูตลอดเวลา ดังนั้นทักษะ และประสบการณของผูบริหารจึงเปนสิ่งจําเปนในการท่ีจะนําพา

องคกรใหไปถึงเปาหมายท่ีท่ีไดกําหนดไว ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะและความสามารถในการ

บริหารงานเพ่ือพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว และเราคงปฏิเสธไมไดวาการทําธุรกิจใหประสบ

ความสําเร็จนั้นสวนหนึ่งมาจากการท่ีผูบริหารมองกาลไกล ผูบริหารระดับสูงตองสามารถคาดการณ

เหตุการณอะไรท่ีอาจจะเกิดไดในอนาคต และมีการวางแผนงาน แนวทางปองกันแกไข หรือท่ีเรียกวา 

“กลยุทธ” ใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน ผูบริหารระดับสูงจะทําการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีจะเกิดผลกระทบตอองคกรอยางไร และจําใชกลยุทธใดสรางความ

ไดเปรียบใหกับองกร โดยผูบริหารจะตองมีขอมูล ทําการวิเคราะห และการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี

ถูกตอง เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมนั้นๆ ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญในการนําพาธุรกิจไปสู

ความสําเร็จ จะเห็นวาผูบริหารระดับสูงมีสวนสําคัญในการกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 
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และผลักดันการทํางานในองคกรเพ่ือพัฒนาธุรกิจดํารงไวซ่ึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล Hitt et 

al. (2008) กลาววา ความลมเหลวของผูบริหารระดับสูง (CEO) เกิดจากการท่ีผูบริหารระดับสูงไรซ่ึง

ความสามารถ ไมสามารถระบุปญหาหรือตอบสนองตอสิ่งจําเปนท่ีองคกรตองการได ดังนั้นจะเห็นวา

บทบาทของผูบริหารหรือผูนํามีความจําเปนอยางมากตอองคกร  

Sdcenter (2554) ไดเขียนไวใน Oknation วา ภาพรวมของผูบริหารท่ีทําหนาท่ีในการ

บริหารจัดการตามหลัก POLC ประกอบดวย 4 สวนไดแก 1. การวางแผน( Planning) หมายถึง การ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การวิเคราะห และกําหนดกลยุทธ 2. การจัดการองคกร (Organizing) 

หมายถึง การกําหนดวิธีปฏิบัติงาน และการมอบหมายงานใหแตละฝาย หรือแตละคนรับผิดชอบ 3. 

การโนมนาว หรือการชี้นํา(Leading) หมายถึง การสรางแรงจูงใจในการทํางานรวมถึงคอยแกปญหา

ความขัดแยงตางๆท่ีจะเกิดข้ึน 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง เปนการตรวจสอบกิจกรรมให

เปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีองคกรไดกําหนดไว  และผูนําท่ีจะทําหนาท่ีเก่ียวกับการ

บริหารจัดการไดอยางประสบความสําเร็จจะตองมีทักษะเบื้องตน ไดแก ทักษะดานเทคนิค ทักษะ

ดานบุคคล และทักษะดานความคิด M.I.S.S. Consult (2015) กลาววา กระแสผูนําองคกร ณ 

ปจจุบัน ก็ยังคงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอภาพรวมขององคกร หลายๆ องคกรมักมีแนวความคิดวา 

ผูนําท่ีเกง คือ ผูนําท่ีมีทักษะหรือความสามารถในงานดังกลาวโดดเดน มีการเก็บสํารวจผูนําท่ีประสบ

ความสําเร็จท่ัวโลก ไมวาจะเปน วิลเลียม บิลลเกต ( William Bill gate) สตีฟ จอป ( Steve Job) 

หรือ กระแสผูนําตัวอยางของโลกท่ีนาสนใจ ณ ปจจุบันของ Starbucks หรือ Jim Donald หรือ Jeff 

Bezos ของ Amazon หรือ ผูนําอ่ืนๆ ท่ีโดดเดนอีกหลายทานท่ีไมไดกลาวถึง พบวา ผูนําเหลานั้น 

ไมไดมีทักษะทางดานเทคนิคท่ีโดดเดนเทากับ Soft skills ดังนั้นจึงเห็นแลววาผูบริหารระดับสูง

จําเปนตองมีทักษะในการทํางานเพ่ือท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จได   

การบริหารธุรกิจในปจจุบันไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกันอยางแพรหลาย เพราะชวย

สรางสรรค สงเสริมองคกรใหมีศักยภาพมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เชน ถาพนักงานทํางานดวย

ความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร องคกรมีความโปรงใส จะสงผลตอผลประกอบการของธุรกิจทําใหเกิด

การขยายตัวและการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังเปนการเสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ัน ความ

ศรัทธาใหกับองคกรอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับตามแผนยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ป พ.ศ. 2560 -2579 

ไดกลาววา ประเทศไทยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักกรอบธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแหงชาติและการบูรณาการเพ่ือผลักดันใหชาติไปสูเปาหมายท่ี

กําหนดไว 
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ผูบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมีทักษะในการ

บริหารงาน  ตองรูจักบทบาทหนาท่ีของตน  และ ยึดหลักการบริหารธรรมาภิบาล  เพ่ือใหเกิด

วัฒนธรรมท่ีดีภายในองคกร และนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือทบทวนปจจัยทางดานทักษะท่ีจําเปนของผูบริหารระดับสูง 

2. เพ่ือทบทวนปจจัยทางดานหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับสูง 

 

2. ผูบริหารระดับสูง (Chief Executive Officer: CEO)  

Scholarship (2016) ไดกลาววาปจจุบันนี้เราไดยินคําวา CEO บอยมาก ท้ังในวงการาชการ 

และวงการธุรกิจ CEO ยอมาจากคําวา Chief Executive Officer หรือผูบริหารระดับสูง หมายถึง 

บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองคการหรือบริษัท โดย CEO มีแนวคิดมาจากระบบ

ธุรกิจอเมริกัน ท่ีนิยมการบริหารงานท่ีคอนขางเด็ดขาด รวดเร็ว และการตัดสินสินท่ีฉับพลันไมงุมงาม 

เพราะในวงการธุรกิจ เต็มไปดวยการแขงขัน ฉกฉวยแยงชิงโอกาส ไมวาจะเปนผลิต หรือการชวงชิง

สวนแบงการตลาด และในขณะเดียวกันก็ตองดูแลควบคุมการใชบุคลากรใหเต็มศักยภาพ และทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ และอางถึงDr. Thomas R. Horton (1994) ใหคําจํากัดความของ CEO 

หมายถึง ผูนําในการทํางานท่ีเปนภารกิจเฉพาะ และตองประสบความสําเร็จ โดยทําหนาท่ีดูแล และ

วางแผนงาน กําหนดวาระการดําเนินงานตางๆ ผูบริหารระดับสูงจะตองมีทักษะในการเปนผูนําสูง 

และสามารถนํามาประยุกตใชได เชน การมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา การสรางทีมงาน การ

วิเคราะห การสั่งการ และการประมวลผลตองแมนยํา และมีความรูดานการจัดการนวัฒนธรรมใน

องคกร Coperate Financial Institute (2018) กลาววา CEO ยอมาจาก Chief Executive Officer 

หมายถึง บุคลท่ีมีตําแหนงสูงสุดในบริษัทหรือองคกร โดย CEO มีหนาท่ีทําใหบริษัทหรือดํารงอยูซ่ึง

ความสําเร็จ โดยจะตัดสินใจในสวนท่ีสําคัญในการบริหารธุรกิจ หรืออาจจะกลาววา CEO จะเปนผูมี

อํานาจในตัดสินใจปญหาทางธุรกิจ  วิรัช (2546) กลาววา CEO ในภาคเอกชน หมายถึง ประธาน

หรือหัวหนาฝายบริหารสูงสุดของบริษัทไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีจากคณะกรรมการอํานวยการ 

หรือบอรดของบริษัทใหมีอํานาจในการจัดการซ่ึงรวมถึงการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช

อํานาจจัดการบริษัทอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด CEO มีความสําคัญในการทําใหบริษัท มีกําไรหรือ

ขาดทุน เจริญเติบโตถดถอย ดังนั้นจะเห็นวาการตัดสินใจของผูนําจึงจําเปนตองมีอํานาจดังกลาว 
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CEO ไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจหรือคณะกรรมการอํานวยการของบริษัท โดยตองเปนบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถสูง และซ่ือสัตยสุจริต บริษัทจะใหคาตอบแทนสูง มอบอํานาจอยางเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาด พรอมกับจัดสรรวัสดุอุปกรณใหซีอีโอ เพ่ือทําใหสามารถจัดการกิจการท้ังหลายของบริษัทให

ประสบผลสําเร็จทางวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไวอยางชัดเจน แตถาซีอีโอปฏิบัติงานลมเหลวหรือ

ไมไดตามวัตถุประสงค ผูมีอํานาจหรือคณะกรรมการอํานวยการของบริษัทก็จะสั่งปลดได หนาท่ีหลัก

ของ CEO คือ 1. เปนกรรมการในการบริหารองคกร พรอมท้ังเปนกําลังสนับสนุนการทํางานของ

องคกร 2. รับผิดชอบงานดานการวางแผนกลยุทธการดําเนินงาน การตลาด การประชาสัมพันธ

เก่ียวกับองคกร การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ และบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 3. บริหาร

จัดการดานความเสี่ยงตางๆ ดูแลดานการเงินและภาษี พรอมท้ังจัดสรรงบประมาณตางๆในการ

พัฒนาองคกร 4. มีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาได และกลาตัดสินใจ ดังนั้นจะ

เห็นไดวาบุคคลท่ีจะทําหนาท่ี CEO ตองมีความรู ทักษะ และความสามารถ ทางดานการบริหาร

จัดการท่ีเก่ียวของกับองคกรอยางแทจริง  

 

2.1 ทักษะท่ีจําเปนของผูบริหารระดับสูง 

นักบริหารท่ีดีไมใชแคเพียงมีการวางแผน กําหนดกิจกรรม สั่งการ และควบคุมการทํางาน

เทานั้น ผูบริหารท่ีดีจําเปนตองมีทักษะในการบริหารงานดวย โดยทักษะในการบริหารงาน หมายถึง 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของผูบริหารท่ีมีการจัดการอยางมีระบบ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไวและตองคํานึงถึงการใชงานดานทรัพยากรมนุษย  การเงิน เครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการ

ผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร ในการบริหารจัดการธุรกิจผูบริหารตองมีการฝกฝน

ความสามารถของตนเองใหมีความเชี่ยวชาญ ถูกตอง รวดเร็วและแมนยํา เพ่ือท่ีจะทําใหองคกร

ประสบความสําเร็จเร็วยิ่งข้ึน และในทางกลับกันถาผูบริหารไมสนใจฝกฝน หรือไมสนใจเพ่ิมทักษะ

ความชํานาญในการบริหารธุรกิจก็อาจจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานขององคกร กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม (2563) ไดกลาววา มีผูบริหารหลายคนนิยมใชทักษะในการบริหารงานตามแนวคิดของ 

Robert Katz โดยใหความหมายของทักษะ หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความรูและ

ความเขาใจออกมาในรูปแบบของการกระทําได ซ่ึงกลาวไววาผูบริหารท่ีประสบผลสําเร็จไดตองมี 3 

ทักษะประกอบดวย ทักษะทางดานเทคนิค ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ ทักษะทางดานความคิด

รวบยอด กรุงเทพธุรกิจ (2563) ไดสัมภาษณ Zenger & Folkman ดํารงตําแหนง CEO สถาบันวิจัย

ดานภาวะผูนํา ศึกษาพฤติกรรมของผูนําองคกรท่ัวโลกกวาแสนคน พบ 1 ใน 16 ทักษะท่ีผูนําองคกร

ท่ีประสบความสําเร็จมี คือ การนําการเปลี่ยนแปลง (Change Champion) แตสิ่งท่ีนาสนใจคือ การ
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นําเปลี่ยนแปลงท่ีแทจริง ไมใชการลุกข้ึนมาเปลี่ยนทุกอยาง ซ่ึงสอดคลองกับ พรชัย (2560) ไดกลาว

วา ผูนําในศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด 4.0 สิ่งท่ีทาทายความสามารถ คือ ความสามารถนําพาองคกร

ของตนใหอยูในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดหรือไม โดยผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมองเห็นการ

เปลี่ยนแปลงวาเปนโอกาสและทําใหองคกรมองเห็นวาการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาใหม

ภายใตบทบาทสําคัญ หรือสามารถกลาวไดวาผูบริหารระดับสูงนั้นตองมีทักษะการทํางานทางดาน

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)จากท่ีกลาวมานั้นจะเห็นวาทักษะการ

ทํางานท่ีจําเปนของผูบริหารระดับสูงประกอบดวย ดังนั้นทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารระดับสูงมี 4 

องคประกอบ ดังนี้ 

1. ทักษะทางดานเทคนิค (Technical Skills)  คือ ผู ท่ีจะมาเปนผูบริหารไดตองมี

ความสามารถในการวางแผนงาน กําหนดกลยุทธ วางแผนการตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันทางธุรกิจ กําหนดเปาหมายองคกร และนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด

ไว ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูตัดสินใจและเลือกทางเลือกท่ีถูกตองและเกิดประโยชนตอองคกร เปน

คนมองกาลไกล สามารถคาดการณเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต วิเคราะหโอกาสและ

อุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับธุรกิจและหาวิธีแกไขไดอยางถูกตองแมนยํา อีกท้ังผูบริหารจะตองมี

ทักษะในการวางแผนงานภายในองคกร มีความสามารถในการถายทอดความรู แกปญหาและให

คําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน ในการสอนงานนั้นจะ

เปนการสรางสมรรถนะในการทํางาน (Competency) ใหกับตนเอง และพนักงานในองคกร ผูบริหาร

ระดับสูงตองเปนผูนําในการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร และตองสามารถมอบหมายงานให

ผูบังคับบัญชาไดอยางถูกตองและเหมาะสม และในปจจุบันนี้เราอยูในยุคไทยแลนด 4.0 ดังนั้น

ผูบริหารตองมีทักษะทางดานเทคโนโลยีหรือดิจิทัล(Digital Skills) ซ่ึงถือเปนทักษะจําเปนสําหรับยุค

นี้ เพราะสภาพแวดลอมในอนาคตอาจทําใหวิธีการทํางานเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงจะมีการติดตอสื่อสาร

ระหวางคนกับคนนอยลงและเปลี่ยนเปนการติดตอสื่อสารระหวางคนกับอุปกรณตางๆมากข้ึนมีการ

นําเทคโนโลยีเขามาใชในการทํางานมากข้ึน ดังนั้นจึงจําเปนสําหรับผูบริหารท่ีจะตองมีทักษะทางดาน

เทคโนโลยี ตองมีวิสัยทัศนและกําหนดกลยุทธเพ่ือรองรับและสอดคลองกับเทคโนโลยีอีกดวย ซ่ึง

ทักษะดานเทคนิคไดมีการจําแนกอยูในสวนของ Hard Skills เพราะเปนความรูและทักษะท่ีควรมี

สําหรับการทํางาน ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ โดยปกติแลวทักษะทางดานเทคนิคเปนสิ่งจําเปนท่ี

ตองมีในผูบริหารระดับตนและระดับกลาง โดยผูบริหารระดับนี้จะเกงดานการทํางานกับเครื่องมือ 

สิ่งของ หรือการลงมือปฏิบัติงานไดดวยตนเอง สวนผูบริหารระดับสูงนําไปใชในการประยุกตใช

ความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานในองคกรโดยผูบริหารระดับสูงตองมี
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ทักษะความสามารถในเรื่องความรูและความเชี่ยวชาญท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานในองคกร 

Banana training (2562) ไดกลาววา ผูบริหารจําเปนตองมีความรู ทักษะ และความสามารถ หรือท่ี

เรียกวา KSA (Knowledges, Skills and Abilities) และรูภาวะผูนําภายในตัวของพนักงานแตละคน 

ซ่ึงจะชวยใหการมอบหมายงานเกิดประสิทธิภาพสูงท้ังสวนบุคคลและทีมงาน 

2. ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ ( Human Skills) หมายถึง เปนทักษะความสามารถใน

การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน การควบคุมอารมณ การบริหารจัดการคน และการติดตอกับบุคคลอ่ืนๆ 

หรือกลาวไดวาทักษะทางดานมนุษยสัมพันธเปนทักษะการทํางานรวมกับคนอ่ืนและจัดใหทักษะ

ทางดานมนุษยสัมพันธจัดเปน Soft Skills ทักษะทางดาน Soft Skills เปนทักษะท่ีพัฒนามาจากการ

ใชชีวิต การเขาสังคมและการทํางาน ซ่ึงเปนทักษะท่ีสามารถเอาไปปรับใชไดในทุกสายงาน 

Sdcenter (2554) กลาววา ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ เปนทักษะในการทําให เ กิดความ

ประสานงานกันของกลุมท่ีผูบริหารนั้นรับผิดชอบ เปนการทํางานท่ีเก่ียวของกับเรื่องทัศนคติ การ

สื่อสาร และผลประโยชนของบุคคลและกลุม เปนทักษะการทํางานกับคน ดังนั้นทักษะทางดาน

มนุษยสัมพันธท่ีผูบริหารยุค 4.0 ควรมี ไดแก 1. ทักษะในการจัดเลือกทีมงาน และการทํางานเปนทีม 

โดยผูบริหารระดับสูงตองมีความรูเก่ียวกับระบบงาน ลักษณะงาน กระบวนการทํางาน และนํามา

วิเคราะห ประเมินเพ่ือคัดเลือกทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ถาผูบริหารคัดเลือกทีมงานท่ีไมมี

ประสิทธิภาพไปทํางานก็จะสงผลเสียตอองคกรทางดานตนทุน คาใชจาย งบประมาณตางๆ  เสียเวลา 

และดอยประสิทธิภาพ เปนตน ผูบริหารระดับสูงจะตองมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จของ

ผูใตบังคับบัญชา และความสําเร็จขององคกร ดังนั้นการท่ีองคกรจะประสบความสําเร็จไดตองไดรับ

ความรวมมือจากทุกคนในองคกร ดังนั้นทักษะการทํางานเปนทีมจึงเปนสิ่งจําเปนในตัวของผูบริหาร

ระดับสูง โดยผูบริหารจะตองรับผิดชอบและทําหนาท่ีผลักดันใหทุกคนปฏิบัติงานไปตามกรอบท่ี

กําหนดไว ผูบริหารท่ีดีตองสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรได มีความสามารถดึง

ศักยภาพในการทํางานและพัฒนาความสามารถของพนักงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสุงสุดตอองคกร

นํามาซ่ึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. ทักษะในการสรางแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ หมายถึง 

ผูบริหารตองมีภาวะการเปนผูนํา โดยผูนําตองสามารถสรางแรงกระตุน แรงจูงใจเชิงบวกใหแก

ผูใตบังคับบัญชา โดยทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความนิยมชมชอบในตัวของผูบริหาร ผูบริหาร

ระดับสูงสามารถสรางแรงบันดาลใจ และกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดพลังเชิงบวกไดเชน การเปน

แบบอยางท่ีดีในการทํางาน การพัฒนาตนเองในการทํางาน การใหขอคิดในการทํางาน รวมถึงการ

เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน เปนตน 3. ทักษะในการสื่อสารเชิงบวก ผูบริหารระดับสูงตองมี

ความสามารถในการสื่อสารเชิงบวก เพราะการสื่อสารนั้นเปนปจจัยสําคัญในการขับเลื่อนการทํางาน
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ขององคกร โดยผูบริหารจะตองมีการแจงขาวสารแกผูใตบังคับบัญชาโดยมีการสื่อสารท่ีชัดเจน 

ถูกตอง สรางความเขาใจใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน บอกเลาถึงสาเหตุ และปญหา ความจําเปน 

ขอดีขอเสีย โอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอองคกร เพ่ือใหทุกคนในทีมงาน หรือองคกรเกิดการ

ปรับตัวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 3. ทักษะในการสรางความสัมพันธ อยางท่ีกลาวมาแลววา 

องคกรจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยพนักงานทุกคนในองคกร ดังนั้นการสรางความสัมพันธท่ีดี

ภายในองคกรจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ผูบริหารตองรูจักการสราง

ความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนภายในองคกรเพ่ือลดความขัดแยงตางๆท่ีจะเกิดข้ึน ผูบริหารตองสราง

บรรยากาศในการทํางานใหมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ตองมอบหมายงานความรับผิดชอบใหบุคคลใด

เปนผูประสานงานในแตละฝายเพ่ือลดปญหาความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน ถาผูบริหารระดับสูงไมมีทักษะ

ในการสรางความสัมพันธก็อาจจะสงผลใหพนักงานเกิดการลาออกอยูเสมอ หรือเม่ือมอบหมายงาน

ไปแลวไมสามารถทําไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและสงผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกรท่ี

กําหนดไวอีกดวย  

3. ทักษะทางดานความคิดรวบยอด ( Conceptual Skills)  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

(2563) กลาววา ทักษะทางดานความคิดรวบยอด หมายถึง คือความสามารถในการใชสติปญญา 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค การคิดวางแผนอยางเปนระบบ ความสามารถวิเคราะหภาพรวมท้ังองคกร 

โดยทักษะทางดานความคิดรวบยอดจะสรางวิสัยทัศนในการบริหารธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล มีความยืดหยุนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหทันตอโลกในยุคปจจุบัน 

ผูบริหารจะตองมีการนําแนวคิดและวิธีการใหม ๆ มาใชในบริหารงาน มีการกระจายอํานาจและ

ความรับผิดชอบใหกับลูกนองและยังสามารถบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะดานความคิด

นี้จําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารระดับสูงและเจาของกิจการ เพราะถาผูบริหารมีประสบการณจาก

ทักษะทางดานเทคนิคและ2. ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธในการบริหารงานและการบริหารคนแลว 

ผูบริหารจําเปนตองมีความคิดท่ีสรางสรรคเพ่ือนําพาธุรกิจเติบโตและรุงเรืองได จะเห็นวาบริษัท

ใหญๆระดับชาติและระดับโลกท่ีมีเครือขายและบริษัทในเครือจํานวนมากนั้นเกิดจากการท่ีเจาของ

กิจการหรือผูบริหารมีทักษะดานความคิดรวบยอดนั่นเอง ทักษะทางดานความคิดรวบยอดเปน

สิ่งจําเปนพบในตัวผูบริหารระดับสูงประกอบดวย 1. ทักษะการคิดอยางเปนระบบ หมายถึง ผูบริหาร

ตองมองเห็นภาพรวมขององคกรโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก

องคกรเพ่ือวิเคราะหประเด็นตางๆเพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน มีการตัดสินใจท่ีดีในการแกปญหาตางๆ เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 2.ทักษะความคิด

เชิงการจัดการกลยุทธ ผูบริหารระดับสูงตองทําการวิเคราะหกลยุทธของคูแขงและกลยุทธขององคกร
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เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกรและตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางจํากัด 

ตนทุน คุณภาพของสินคา นวัตกรรมใหมๆมาใชในกระบวนการผลิตหรือภายในองคกรเพ่ือนําองคกร

ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว ผลกําไร ภาพลักษณขององคกร และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ

สังคม 3. ทักษะการวัดผลการปฏิบัติงานขององคกร การวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพตองไดรับการ

ออกแบบการประเมินอยางเหมาะสม เม่ือไดผลลัพธมาแลวผูบริหารตองวิเคราะห และหาวิธีการ

แกไขปญหา และตองกําหนดกลยุทธเพ่ือดําเนินการแกไข แตถาผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงานอยูใน

เกณฑท่ีดีมากผูบริหารก็อาจจะพิจารณาใหรางวัลหรือผลตอบแทนกับพนักงานอยางเหมาะสม ดังนั้น

ทักษะความคิดรวบยอดจึงเปนความสามารถในดานความคิด วิเคราะห คาดการณ รวมถึงการมี

วิสัยทัศนในการบริหารงานสามารถมองภาพรวมขององคกรได sdcenter (2554) กลาววา ผูบริหาร

ท่ีมีทักษะดานความคิด จะสามารถเขาใจความสัมพันธของหนวยงานตางๆ ในองคการวามีผลตอกัน

อยางไร และเขาใจความสัมพันธระหวางองคการกับปจจัยแวดลอมองคการ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง

ในสวนหนึ่งขององคการมีผลกระทบกับสวนอ่ืนๆ อยางไร โดยทักษะดานความคิดนี้จะยิ่งมี

ความสําคัญมากข้ึน เม่ืออยูในระดับบริหารท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีทักษะดานเทคนิคจะมีความสําคัญนอยลง

ในระดับบริหารท่ีสูงข้ึน เนื่องจากผูบริหารในระดับท่ีสูงจะเขามาดูแลในรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรม

ตางๆ ในการผลิต และดานเทคนิคนอยลง แตจะเนนไปท่ีการมองภาพรวมขององคการและทิศทางท่ี

จะพัฒนาไปขององคการมากกวา สวนทักษะดานคนยังคงมีความสําคัญอยางมากในทุกระดับของการ

บริหาร เพราะทุกระดับตองเก่ียวของกับคน... 

4. ทักษะทางดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership 

Skills) พรชัย (2560) กลาววา ผูนําจะตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงและมองเห็นวาการเปลี่ยนแปลง

นั้นเปนโอกาส การทราบวิธีการคนหาการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกตอง และทราบวิธีท่ีจะสรางการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผลท้ังจากภายนอกและภายในองคกร ไดแก ดานนโยบายการสราง

อนาคต ดานวิธีการอยางเปนระบบในการมองหาและคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง ดานวิธีท่ีถูกตอง

ในการสรางความคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองคกร ดานนโยบายในการสราง

สมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงกับความตอเนื่อง เพราะนโยบายการสรางสรรคสิ่งใหมอยางเปน

ระบบ สามารถสรางจิตสํานึกใหองคกรในฐานะท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังทําใหองคกร

มองเห็นวาการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาใหมภายใตบทบาทสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับ 

โสภณ (2012) ไดกลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเ ก่ียวของกับอิทธิพลของผูนํา ท่ี มีตอ

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ดังนั้นภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมองวาเปนกระบวนการท่ีเปนองครวม และเก่ียวของกับการดําเนินการของ
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ผูนําในระดับตางๆในหนวยงานยอยขององคกร ผูบริหารระดับสูงตองมีวิธีการแกปญหาแบบ

สรางสรรคในการบริหารความขัดแยง ทําการปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบการบริหาร ใหเกิด

ความเหมาะสม เพ่ือเนนสรางคานิยม วัฒนธรรมองคกร และกําหนดวัตถุประสงคหลักขององคกร 

องคประกอบของทักษะทางดานผูนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 1. ผูนําตองมีความรูความเขาใจ

ในการเปลี่ยนแปลง ในยุคไรพรมแดนเปนยุคของเทคโนโลยีและขาวสารความรูจึงเปนสิ่งสําคัญใน

การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้นผูบริหารตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงและสามารถ

จัดการกับการเปลี่ยนแปลงได การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลาและอาจสงผลกระทบตอองคกร 2. 

ผูนําตองสรางการเปลี่ยนแปลง The Bangkok Sight (2561) กลาววา ผูนําตองมีความสามารถใน

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตองมีทักษะในการสรางวิสัยทัศนรวมผานการเลาเรื่องถึงประเด็นท่ี

ชัดเจน กลาท่ีจะเสี่ยงแมสถานการณคลุมเครือ และมุงเนนท่ีผลสําเร็จมากกวากระบวนการ โดยผุนํา

ตองสรางความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนแกพนักงานในองคกรกอนแลวจึงกําหนด

เปาหมายและเลือกวิธีปฏิบัติการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอาจทําไดอยาง

รวดเร็วหรือแบบคอยเปนคอยไป ดังนั้นการสรางความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับ

พนักงานในองคกรเปนสิ่งจําเปน เพราะจะสรางความเขาใจใหทุกคนในองคกรมองไปท่ีเปาหมาย

เดียวกัน และชวยลดความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร 3. ผูนําตองเปนตัวแทนของการ

เปลี่ยนแปลง ผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีในการจัดการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการตางๆภายใน

องคกร เนนผลการปฏิบัติงานโดยสวนรวมมากกวาการเนนไปท่ีผลงานของแตละคนในองคกร ให

บุคลากรในองคกรรับรูถึงผลการดําเนินงานขององคกร เพ่ือใหทราบถึงสถานการณตางๆเชน จุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรคท่ีองคกรเผชิญอยู 

จันทณี (2553) ไดกลาววาจากการสํารวจพบวา ผูบริหารโรงแรมจะตองมีทักษะในการ

บริหารประกอบดาน ทักษะการบริหารงานดานเทคนิค ทักษะการบริหารงานทางดานมนุษยสัมพันธ 

ทักษะทางดานอาชีพท่ีมีอิทธิพลตอความเปนผูบริหารมืออาชีพ คุณลักษณะของผูบริหารคือ มี

ความสามารถ เปนผูนํา มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการมีสวนรวม มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี ตอผูรวมงานและอยูในกฎ กติกาท่ีกําหนดไว 

 

2.2 หลักธรรมภิบาลในผูบริหารระดับสูง 

อรรจน (2020) กลาววา ธรรมาธิบาล หมายถึง ระบบ โครงสราง กระบวนการตางๆท่ีไดวาง

แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติ โดยมีความสัมพันธกันระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือให

สวนตางๆของสังคมมีการพัฒนาและอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและเปนธรรม หรือกลาวไดวาหลักธรร
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มาภิบาลคือ การปกครองท่ีเปนธรรมซึงเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนในตัวผูนํา โดยหลักธรรมาภิบาลคือ

การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข สามารถสรางประโยชนและแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี 

และเปนการพัฒนาองคกร และสังคมแบบยั่งยืน สุดสาครและคณะ (2560) ไดกลาววา จากการวิจัย

ทางดานหลักธรรมาธิบาลในผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพบวา ผูบริหารระดับสูงมี

ความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับมากกับหลักธรรมภิบาลแตยกเวนดานความโปรงใสท่ีอยูในระดับ

ปานกลาง ดังนั้นจะเห็นวาหลักธรรมาภิบาลนั้นมีเปนสิ่งจําเปนท่ีผูบริหารระดับสูงตองยึดถือปฏิบัติ 

แสงชัย (2563) กลาววา ธรรมาภิบาลเปนท่ีสนใจในทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาชน และนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานขององคกร หลักธรรมาภิบาลมี

องคประกอบ 6 สวน ดังนี้  

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ให

ทันสมัยและเปนธรรมตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก มีการยินยอมพรอมใจและถือ

ปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม ผูบริการระดับสูงตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพใน

บทบาทหนาท่ีของตนเอง โดยคํานึงถึงวาจะทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางไร ผูบริหาร

ระดับสูงตองมีความเขาใจอยางแทจริงถึงวัตถุประสงคขององคกรและผลลัพธท่ีองคกรกําหนดไว ดัรง

ไวซ่ึงคุณภาพของสินคาและบริการ และความคุมคาของผูบริโภค  

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม รณรงคเพ่ือสราง

คานิยมท่ีดีใหบุคลากรในองคกรและสังคมถือปฏิบัติ เชน ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยันหม่ันเพียร 

ความมีระเบียบวินัย และความเสียสละ เปนตน ดังนั้นผูบริหารระดับสูงจะตองยึดม่ันในหลักการและ

วัตถุประสงคในการทํางาน  

3. หลักความโปรงใส หมายถึง การทําใหองคกรเกิดความโปรงใสในการทํางาน คือ การ

เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม รวมถึงการ

ประเมินผลการดําเนินงานของพนักงานในองคกรตองมีความโปรงใส เชนการพิจารณาเลื่อนตําแหนง

ของพนักงาน ผูบริหารตองพิจารณาจาก ความรู ทักษะ และประสบการณท่ีจําเปนของบุคลากรใน

งานนั้นๆ  

4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหพนักงานในองคกรมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนด

กลยุทธ และเสนอความคิดเห็นเพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุงการทํางานขององคกร หลักการมีสวนรวม

จะชวยใหเกิดความสามัคคีภายในองคกร  
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5. หลักสํานึกรับผิดชอบ หมายถึง ผูบริหารตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับผิดชอบ 

ตองเขาใจขอบเขตการรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติภารกิจอยางเต็มความสามารถ โดยมุงเนนไปท่ีความ

รับผดิชอบตอองคกร และความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูอํานวยความ

สะดวกในการทํางานแกพนักงานในองคกร ตองคอยแกไขปรับปรุง พัฒนาการทํางานเพ่ือใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคขององคกรท่ีกําหนดไว อีกท้ังผูบริหารตองตองเขาใจถึงความรับผิดชอบของ

ผูใตบังคับบัญชาอยางถองแท และตองสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับลูกคาอยูเสมอ  

6. หลักความคุมคา หมายถึง ผูบริหารตองใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางประหยัดและ

เกิดความคุมคา โดยมีจุดมุงหมายไปท่ีการสรางคุณคาใหกับตัวสินคาและบริการ และมุงเนนพัฒนา

ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอยางตอเนื่องเพ่ือใหตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สมยศ (2018) ไดกลาววา เครื่องมือในการเสริมสรางการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิ

บาลท่ีนํามาใชในการบูรณาการเพ่ือใหการบริหารองคกรดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวมีดังนี้ 

1. ก า ร ว า งแผนและการจั ด กา ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ ศาสตร  (Strategic Planning and Strategic 

Management) คือการวิเคราะหสภาแวดลอมภายนอกและภายในองคกร นํามากําหนดเปน

วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรในการดําเนินงานขององคกร เปนการกําหนดบทบาทและภารกิจ

ขององคกรว าจะทําอะไร ในอนาคต 2. การบริหาร โดย มุ ง ท่ีผลสัมฤทธิ์  (Result-based 

Management) หมายถึง การบรหารท่ีกําหนดไวชัดเจนเลยวาผลท่ีตองการไดคืออะไรโดยมีตัวชี้วัด 

คื อ  Key Performance Indicators (KPI) 3. ก า รบ ริ ห า ร ก ร ะ บว น ง า น  (Business Process 

Management) คือการบริหารเวลางานใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด 4. การบริหารโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology Management) คือ การประยุกตโดยนําเทคโนโลยีเขามา

ใชในการหาขอมูลขาวสารในยุคสมัยใหม การจัดเก็บขอมูลเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบได 

โปร ง ใส  และแมนยํ า  5. การบริหารต น ทุนฐ าน กิจกรรม  (Activity-based Costing and 

Management) คือ การศึกษาและคํานวณตนทุนในการดําเนินกิจกรรมโดยพิจารณถึงความคุมคา 

และสรางความตระหนักใหกับพนักงานเก่ียวกับตนทุนและความสิ้นเปลืองในการดําเนินงาน 6. การ

บริหารคุณภาพโดยรวมท้ังองคกร (Total Quality Management) และ 7. การบริหารทรัพยากร

บุคคล (Human Resource Management) คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชขีดความสามารถ

ดานสมรรถนะหลักเปนตัวกําหนด 

อรรจน (2020) อางถึง บันได 3 ข้ันในการสรางธรรมาภิบาลในองคกรของ นาย อานันท ปน

ยารชุนไดแก  ข้ันท่ี 1  ธุรกิจตองพัฒนาตนเองเพ่ือการดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ซ่ึงเปนการเริ่มจาก

ภายในองคกรเอง ข้ันท่ี 2 ธุรกิจตองสรางชุมชนนาอยู และสังคมเขมแข็ง ซ่ึงข้ันตอนนี้เปนการ
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เชื่อมโยงองคกรกับสังคม ข้ันท่ี 3 การใชสื่อสรางสรรคเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม ถาธุรกิจหรือองคกร

ยึดหลักธรรมาภิบาลก็จะนําพาองคกรไปสูการทําธุรกิจแบบยั่งยืน 

 

3. สรุป 

การเปนผูบริหารระดับสูงท่ีดีจะตองอาศัยทักษะในการทํางาน โดยทักษะของผูบริหาร

ระดับสูงนั้นจะเนนไปทางดานท่ีเปน soft skills  เชน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเก่ียวของกับการ

สรางความสัมพันธภายใน และภายนอกองคการ ทักษะทางดานคิดรวบยอด ผูบริหารตองสามารถ

วิเคราะห วางกลยุทธท่ีเหมาะสม และประมวลผลการทํางานท่ีดี เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคืกรท่ี

กําหนดไว และทักษะทางดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยผูบริหารตองมีความยืดหยุน เขาใจ

สถานการณ ทันตอการเปลี่ยนแปลง และเล็งเห็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลง ถาผูบริหารไมมีความ

ยืดหยุน และไมใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหองคกรเกิดความเสียหายได และสิ่งท่ีขาด

ไมไดในตัวผูบริหารคือการยึดหลักธรรมาธิบาล การท่ีผูบริหารมีหลักธรรมาภิบาลนั้นจะทําใหองคกร

เกิดความโปรงใส เกิดความรักความสามัคคี ผูใตบังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ สงผลใหองคกร

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การสื่อสารทางการตลาด และทัศนคติที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อเบียรเฟเดอรบรอยของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Marketing Communications and Attitude Influencing Consumers’ 

Purchase Intention of Federbräu in Bangkok 

 

เมธัส กิตติธรกุล0

1 และทรงพร หาญสันต1ิ

2 

Maytus Kittihonkun1 and Songporn Hansanti2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการสื่อสารทางการตลาดและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอร 

บรอยของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาปจจัยดานการสื่อสารทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟดอรบรอยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษา

ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคและการตั้งใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ

กลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด มีกลุมตัวอยางคือผูบริโภคเบียรท้ังเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป 

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสุมแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) นํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 

Coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับนับสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอทัศนคติของ

ผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซ่ึงมีเพียงปจจัยดานการประชาสัมพันธเพียงปจจัยเดียวท่ีไมมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภค

เบียรเฟเดอรบรอยในกรุงเทพมหานครในดานใดเลย และปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มี

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคคํ่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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อิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธเชิงบวกและอยูในระดับสัมพันธกันมาก กับความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบ

รอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ: ทัศนคติ, ความตั้งใจซ้ือ, การสื่อสารทางการตลาด, เบียรเฟเดอรบรอย 

 

Abstract 

 The objective of this research were to (1) study the marketing communication 

factors that influence consumers’ attitude of the Federbräu in Bangkok; (2) to study the 

marketing communication factors that influence the consumers’ purchase intention to 

buy Federbräu in Bangkok; And (3) to study the relationship between consumers’ 

attitudes and consumers’ intentions to buy Federbräu beer products. This quantitative 

research use surveys method to collect data through questionnaire collection. The 

samples of this research were 400 consumers. There is a sample group of beer 

consumers, both males and females aged 20 and over, living in Bangkok. The convenience 

sampling method was used to choose sample group. Analyze statistical data by using 

multiple regression analysis and Pearson Correlation Coefficient To test the hypothesis at 

the statistical significant level of 0.05 

 The result of this research show that, different marketing communication factors 

Influence the attitude of Federbräu beer consumers in Bangkok as a whole was 

significantly different at the 0.05 level. There is only the public relations factor that does 

not influence consumers’ attitude of the Federbräu beer in Bangkok in any way at all. 

And different marketing communication factors Influence the intention to buy Federbräu 

beer in Bangkok as a whole is different. With statistical significance at the level of 0.05. In 

addition, consumers' attitude of Federbräu Beer  in Bangkok, Have a high level of positive 

relationship to consumers' purchase intention of Federbräu Beer in Bangkok 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันเบียรเปนเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ีคนท่ัวโลกใหความนิยมรวมท้ังในประเทศไทย ซ่ึง

ตลาดเบียรในประเทศไทยมีการเติบโตระหวางป 2016 และ 2017 อยูท่ีรอยละ 5.7 หากมองถึงสวนแบง

การตลาดของตลาดเบียรในประเทศไทยเม่ือแบงตามเซ็กเมนของตลาด พบวาในตลาดเซฟวิ่ง (Saving) มี

ผูนําตลาดคือ อาชา (ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน) ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดถึง 100 เปอรเซ็นต สวนของ

ตลาดท่ัวไปหรือเมนสตรีม (Mainstream) ผูนําตลาดคือ ลีโอ (บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด) ท่ีมีสวน

แบงการตลาดประมาณรอยละ 66.4 และอันดับรองลงมาเปนของ ชาง (ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน) 

และ สิงห (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด) ท่ีมีสวนแบงการตลาดท่ีรอยละ 26.7 และรอยละ 6 

ตามลําดับ สุดทายในตลาดพรีเม่ียม (Premium) นั้นผูนําตลาดยังคงเปน ไฮเนเกน (Heineken) มีสวน

แบงการตลาดสูงถึงรอยละ 96 ในขณะท่ีเฟเดอรบรอย (ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน) และอ่ืนๆ มีสวน

แบงการตลาดเพียงรอยละ 4 เทานั้น (Positioningmag, 2016) 

จากรายงานประจําปของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) พบวารายไดจากการขายใน

รอบระยะเวลาสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2018 จํานวน 94,486 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2017 จํานวน 

37,160 ลานบาท หรือรอยละ 64.8 กําไรข้ันตนจํานวน  21,013 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2017 จํานวน 

8,003 ลานบาท หรือรอยละ 61.5 แมของรายไดจากยอดขายจะเพ่ิมข้ึน แตพบวากําไรสุทธิจํานวน 

2,805 ลานบาท ลดลง 325 ลานบาท หรือขาดทุนรอยละ 10.4 เปนผลมาจากการลดลงของกําไรสุทธิใน

ธุรกิจเบียรท่ีมีอยู (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน, 2018)  

จะเห็นวาถึงแมไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จะมีรายไดจากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนในป 2018 แต

เม่ือหักคาใชจายตาง ๆ แลวยังคงมีกําไรสุทธิลดลง 325 ลานบาท ดังนั้นการเพ่ิมยอดขายหรือชวงชิงสวน

แบงทางการตลาดในตลาดเบียรพรีเม่ียมของ ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จึงเปนท่ีนาสนใจกวา 

เพราะเปนตลาดท่ีผูเลนรายอ่ืนเขามาไดยากหากไมมีความพรอมภายในองคกรท่ีดี และมีผูนําในตลาด

เพียงเจาเดียวคือ ไฮเนเกน มีการคาดการณวาในเอเชียจะมีคนชั้นกลาง 3 พันลานคนภายในป 2030 

พฤติกรรมคนกลุมนี้จะใชจายมากข้ึน ตองการสินคาท่ีดีข้ึน รวมไปถึงกระแสความตองการสินคาพรีเมียม

ท่ีเห็นการเติบโตอยางมากโดยเฉพาะในกลุมอาหารและเครื่องดื่ม (Positioningmag, 2017) 
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เปนเวลากวา 9 ปท่ี ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) พยายามนําเสนอเอกลักษณของเบียรเฟเด

อรบรอย มีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางสมํ่าเสมอ ถึงแมไดถูกวางโพซิชั่นในระดับพรีเมียมแตก็ยังไมสามารถ

เพ่ิมสวนแบงการตลาดเบียรพรีเม่ียมในไทยได หากมองไปท่ีผูนําตลาดอยาง ไฮเนเกน พบวาไฮเนเกนหวัง

เจาะเขาถึงกลุมเปาหมายโดยใชกลยุทธการสื่อสารในทุกแคมเปญการตลาด อยางเชนปลอยกิจกรรมทาง

การตลาดเพ่ือสรางแบรนดทัชพอยตตลอดป และใชการสื่อสารออนไลนผานกิจกรรมออนไลน รวมไปถึง

การจัดกิจกรรมดานดนตรีหรือ Event (ThaiPR, 2019) นอกจากนี้กรณีของสินคาจําพวกเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลรวมไปถึงเบียร การปรับเปลี่ยนทางทัศนคติและรสนิยมการบริโภคนั้น จะสงผลตอพฤติกรรม

ผูบริโภค ซ่ึงปจจัยหลักท่ีสงผลตอทัศนคติ การตัดสินใจ และพฤติกรรมการดื่ม ไดแก การโฆษณา และ

การตลาด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล ใหเกิดทัศนคติท่ีดีในกลุมผูบริโภค จึงเปนหนึ่งใน

ตัวชี้วัดสําคัญถึงการตัดสินใจซ้ือหรือตั้งใจซ้ือสินคาหรือบริการนั้นๆ (นพพล วิทยวรพงศและคณะ, 2559: 

36-59) 

ดังนั้นการใหความสําคัญกับกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือสรางการรับรู การจดจําในตรา

สินคา ประกอบกับเหตุผลดานทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอตราสินคา เปนสิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการทําธุรกิจเบียร 

ผูทําวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภค และเปนท่ีมาของ

วัตถุประสงคในการศึกษาการสื่อสารทางการตลาด ไดแก การโฆษณา, การขายโดยบุคคล, การ

ประชาสัมพันธ, การจัดกิจกรรม, การสงเสริมการขาย และการใชอินเตอรเน็ตหรือออนไลน รวมท้ังศึกษา

ทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอย ท่ีมีอิทธิผลตอความตั้งใจซ้ือเบียรเฟ เดอรบรอยของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยการสื่อสารทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบ

รอย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยการสื่อสารทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือเบยีรเฟเดอรบรอยของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภค กับความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเบียรเฟเด

อรบรอย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด 

การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communications) คือ การท่ีองคกรพยายามนําเสนอ 

หรือติดตอสื่อสารไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอบุคคล และ

องคกรในทางใดทางหนึ่ง (Anselmo, 2010: 135) ซ่ึงสวนผสมของการสื่อสารทางการตลาด ไดแก การ

โฆษณา (Advertising), การขายโดยบุคคล (Personal Selling), การประชาสัมพันธ (Public Relations), 

การจัดกิจกรรม (Event and Experiences), การสงเสริมการขาย (Sales Promotion), การตลาด

ออนไลน (Online Marketing), Mobile Marketing และ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) แต

เนื่องจาก Mobile Marketing ถือเปนรูปแบบหนึ่งในการตลาดออนไลน ทางผูวิจัยจึงไดทําการวิจัย

โดยรวม Mobile Marketing เขากับการตลาดออนไลน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการสื่อสารทางการตลาดบน

อินเตอรเน็ต และสื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภท นอกจากนี้ในผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล

การตลาดทางตรงมักมีขอกําจัดทางกฎหมาย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ทางผูวิจัยจึงใชเครื่องมือการสื่อสาร

ทางการตลาดเพียง 6 เครื่องมือ ไดแก การโฆษณา, การขายโดยบุคคล, การประชาสัมพันธ, การจัด

กิจกรรม, การสงเสริมการขาย, อินเตอรเน็ตและออนไลน มาใชในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล (Kotler 

and Keller, 2016: 587-639) 

2.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

ทัศนคติประกอบไปดวย 3 องคประกอบไดแก ทัศนคติดานความรูความเขาใจ (Cognitive) คือ

สวนท่ีเปนความรู ความเชื่อ ความเขาใจ รวมไปถึงการตีความของบุคคลท่ีเก่ียวของกับสิ่งของ หรือ

เหตุการณ, ทัศนคติดานอารมณความรูสึก (Affective) คือสวนท่ีเก่ียวของกับอารมณ ความรูสึกของ

บุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ ซ่ึงในทางการตลาดอาจหมายถึง ชื่อ, สัญลักษณ, รูปแบบการใชงาน หรือ

ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ และทัศนคติดานพฤติกรรม (Conative) คือ การกระทําหรือการ

แสดงออกของบุคคลท่ีตอสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซ่ึงมักจะเปนผลมาจากทัศนคติดานความรูความเขาใจ 

และทัศนคติดานอารมณความรูสึก (Clow and Baack, 2018: 79-81) 

3.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ 

 ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลในการกระทําพฤติกรรม

ใด ๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกอนการกระทําจริง (Phuah, et al., 2011) โดยความตั้งใจซ้ือ สามารถแบงได
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ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ Likely คือมีแนวโนมท่ีจะสนใจซ้ือ หรือเปนไปไดท่ีจะสนใจซ้ือสินคาและ

การบริการ เกิดจากผูบริโภคไดรับแรงจูงใจจากกิจกรรมทางการตลาด จนสนใจสินคาและบริการ, ระดับ 

Probable มีความนาจะเปนท่ีจะซ้ือหรือเปนไปไดท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือ ในระดับนี้ผูบริโภคเริ่มมีการคิด 

และพูดถึงสินคาหรือบริการ และระดับ Definitely ซ้ืออยางแนนอน ในข้ันตอนนี้ถือเปนข้ันตอนสุดทาย

ของการเกิดกระบวนการตั้งใจซ้ือ ซ่ึงในข้ันนี้ผูบริโภคจะซ้ือสินคาอยางแนนอน (Sari and Kusuma, 

2014) 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กลุมประชากรและขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการทําวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิงอายุ 20 ปข้ึนไป อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพฤติกรรมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลประเภท “เบียร” อยูในปจจุบัน 

เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนท่ีชัดเจนของกลุมประชากรเปาหมายได จึงพิจารณาเลือกขนาดของกลุม

ตัวอยางท่ีเหมาะสม โดยใชสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางสําเร็จรูป โดยกําหนดวาขอมูลมีการกระจาย

ตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อน

รอยละ 5 (Malhotra, 2010: 410) ซ่ึงคํานวณออกมาไดเทากับ 384.16 คน (ประมาณเปน 385 คน) 
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ดังนั้นควรใชขนาดกลุมตัวอยาง อยางนอย 385 คน แตเพ่ือความสะดวกในการประเมินผล จึงใชขนาด

กลุมตัวอยางท้ังหมดท่ี 400 คน) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยใชแบบสอบเพ่ือเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง  

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบคําถามปลายปด (Close Ended Questions) 

โดยใชคําถามท่ีมีมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scales) โดยมีการแบงระดับ Rating Scales ออกเปน 5 

ระดับ เปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเปนคําถามคัดกรองกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนคําถามปลายปด (Close 

Ended Questions) ซ่ึงผูตอบตองเลือกตอบเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอทัศคติและ

ความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัด

แบบลิเครท (Likert Scales) ประกอบไปดวยเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 6 เครื่องมือ รวมขอ

คําถามจํานวน 18 ขอ  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติ และความตั้งใจซ้ือของ

ผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขตกรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัดแบบลิเครท (Likert 

Scales) ประกอบไปดวยองคประกอบของทัศนคติ 3 องคประกอบ รวมขอคําถามในสวนนี้ท้ังหมด 11 

ขอ  

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคเบียร เฟเดอรบรอยในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงก็เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัดแบบลิเครท (Likert Scales) เชนเดียวกัน ประกอบ

ไปดวย ความตั้งใจซ้ือ 3 ดาน รวมขอคําถามท้ังหมด 9 ขอ 

ผูทําวิจัยไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการศึกษา ซ่ึงผานการทดสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงก็คืออาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพร หาญ

สันติ เพ่ือตรวจสอบและแกไขใหเนื้อหาของแบบสอบถามใหถูกตองตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด 

ในสวนการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ Pre-test กับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 35 ชุด เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของครอนบาช 

(Cornbach’s alpha) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงตองไดผลมากกวา 0.6 จึงถือวามีความนาเชื่อถือ 

(Malhotra, 2010: 318) ผลจากการทดสอบพบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสวนท่ี 2 จํานวน
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คําถาม 18 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.930, การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสวนท่ี 3 

จํานวนคําถาม 11 ขอ พบวาคาความเชื่อ ม่ันเทากับ 0.924 และการทดสอบความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามสวนท่ี 4 จํานวนคําถาม 9 ขอ พบวาคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.934 

3. การวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการรวบรวม และศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ

สื่อสารทางการตลาด ทัศนคติ และการตั้งใจซ้ือ จากการทบทวนวรรณกรรม บทความ หนังสือ 

วิทยานิพนธ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงขอมูลสถิติของ ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน 

 3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเก็บแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยเก็บผานชองทางออนไลน  ซ่ึงกลุมตัวอยางตองเปนผูตอบ

แบบสอบถามดวยตัวเอง ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน เปนการวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณ (Quantitative Analysis) เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด นํามาตรวจสอบความ

ถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล โดยมีการแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณ หรือไมผานในสวนของคําถาม

คัดกรองออกจนไดแบบสอบถามท่ีมีขอมูลถูกตองจํานวน 400 ชุด นํามาลงรหัส (Coding) โดยแยกการ

วิเคราะหออกเปน 3 สวนตามกรอบแนวคิดงานวิจัย เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมานและ

ทดสอบสมมติฐานดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) ดังนี้  

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ

ทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ใชการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter เ พ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนดระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 หรือ α เทากับ 0.05 (Render et al., 2018: 144) 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ใชการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 หรือ α เทากับ 0.05 (Render et al., 2018: 144) 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธกับการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเบียรเฟเด

อรบรอยของผูบริโภคใจเขตกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
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(Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 คู หรือเปนคาท่ีใชแสดง

ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปร X และตัวแปร Y (Malhotra, 2010: 560) 

 

สรุปผลการวิจัย 

กําหนดให X1 = การโฆษณา, X2 = การขายโดยบุคคล, X3 = การประชาสัมพันธ, X4 = การจัดกิจกรรม, 

X5 = การสงเสริมการขาย และ X6 = อินเตอรเน็ตหรือออนไลน 

 

ตารางท่ี 1  ผลการวิจัยเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มี

อิทธิพลตอทัศคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ปจจัยการส่ือสารทาง

การตลาด 

ทัศนคติดานความรู

ความเขาใจ 

ทัศนคติดานอารมณ

ความรูสึก 

ทัศนคติดาน

พฤติกรรม 

B Sig. B Sig. B Sig. 

(Constant) 0.299 0.065 0.889    0.000* 0.401   0.030* 

การโฆษณา 0.240   0.000* 0.111    0.014* 0.091   0.047* 

การขายโดยบุคคล 0.201   0.000* 0.105    0.010* 0.150   0.000* 

การประชาสัมพันธ 0.047  0.279 0.079   0.104 0.063  0.204 

การจัดกิจกรรม 0.024  0.604 0.061   0.243 0.192   0.000* 

การสงเสริมการขาย 0.090   0.040* 0.170    0.001* 0.135   0.007* 

อินเตอรเน็ตและออนไลน 0.314   0.000* 0.260    0.000* 0.262   0.000* 

  
R2 = 0.691,  

Sig. F = 0.000 

R2 = 0.530,  

Sig. F = 0.000 

R2 = 0.573,  

Sig. F = 0.000  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 1 พบวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจ ดานอารมณความรูสึกและดานพฤติกรรมของผูบริโภคเบียรเฟ

เดอรบรอยมีคาเทากับ 0.691, 0.530 และ 0.573 ตามลําดับ หมายถึงตัวแปรอิสระปจจัยดานการสื่อสาร

ทางการตลาดท้ัง 6 ปจจัย สามารถอธิบายตัวแปรตามทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟ เดอรบรอยในดาน

ความรูความเขาใจไดถึงรอยละ 69.1 สามารถอธิบายทัศนคติดานอารมณความรูสึกไดรอยละ 53 และ
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อธิบายทัศนคติดานพฤติกรรมไดรอยละ 57.3 นอกจากนี้พบวาคา Sig. F ทุกคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอย

กวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวามีตัวแปรอิสระปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดอยางนอย 

1 ปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรตามทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในแตละดาน หรือสรุปไดวา

ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอย ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณาแยกยอยพบวา ปจจัยการสื่อสาร

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 3 ดาน

อยางมีนัยสําคัญ ไดแก การโฆษณา, การขายโดยบุคคล, การสงเสริมการขาย และอินเตอรเน็ต สวน

ปจจัยดานการจัดกิจกรรม มีอิทธิพลตอทัศนคติดานพฤติกรรมของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขต

กรุงเทพมหานครเทานั้น ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ไมมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเด

อรบรอยดานใดเลย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เขียนสมการถดถอยเพ่ืออธิบายความสัมพันธของตัว

แปรท้ังหมดไดดังนี้ 

ตัวแปรตาม Y� คือ ทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยดานความรูความเขาใจ  

Y� = 0.299+0.240X1+0.201X2+0.047X3+0.024X4+0.090X5+0.314X6 

ตัวแปรตาม Y� คือ ทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยดานอารมณความรูสึก 

Y� = 0.889+0.111X1+0.105X2+0.079X3+0.061X4+0.170X5+0.260X6 

ตัวแปรตาม Y� คือ ทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยดานพฤติกรรม 

Y� = 0.401+0.091X1+0.150X2+0.063X3+0.192X4+0.135X5+0.262X6 

ตารางท่ี 2  ผลการวิจัยเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มี

อิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ปจจัยการส่ือสารทาง

การตลาด 

ความตั้งใจซ้ือ 

ระดับ Likely 

ความตั้งใจซ้ือ 

ระดับ Probable 

ความตั้งใจซ้ือ

ระดับ Definitely 

B Sig. B Sig. B Sig. 

(Constant) 0.946 0.000* 0.360 0.061 -0.411 0.044* 

การโฆษณา 0.159 0.000* 0.310   0.000* 0.264 0.000* 

การขายโดยบุคคล 0.127 0.001* 0.094   0.028* 0.133 0.004* 
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การประชาสัมพันธ 0.105 0.028* -0.061  0.236 0.047 0.390 

การจัดกิจกรรม 0.141 0.006* 0.127   0.022* 0.161 0.006* 

การสงเสริมการขาย 0.167 0.001* 0.198   0.000* 0.105 0.058 

อินเตอรเน็ตและออนไลน 0.079 0.038* 0.228   0.000* 0.358 0.000* 

  
R2 = 0.488,  

Sig. F = 0.000 

R2 = 0.587,  

Sig. F = 0.000 

R2 = 0.643,  

Sig. F = 0.000  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 2 พบวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับ Likely, 

Probable และ Definitely มีคาเทากับ 0.488, 0.587 และ 0.643 ตามลําดับ หมายถึงตัวแปรอิสระ

ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดท้ัง 6 ปจจัย สามารถอธิบายตัวแปรตามความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบ

รอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับ Likely ไดถึงรอยละ 48.8 สามารถอธิบายความตั้งใจ

ซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในระดับ Probable ไดรอยละ  58.7 และความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเด

อรบรอยของผูบริโภคในระดับ Definitely ไดรอยละ 64.3 นอกจากนี้พบวาคา Sig. F ทุกคาเทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวามีตัวแปรอิสระปจจัยดานการสื่อสารทาง

การตลาดอยางนอย 1 ปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรตามความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครในแตละระดับหรือสรุปไดวาปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล

ตอความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ เม่ือพิจารณาแยกยอยพบวา ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอตามความตั้งใจซ้ือ

เบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 3 ระดับอยางมีนัยสําคัญ ไดแก การโฆษณา, 

การขายโดยบุคคล, การจัดกิจกรรม และอินเตอรเน็ต สวนปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอ

ตามความต้ังใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับ Likely และ 

Probable เทานั้น สวนปจจัยดานการประชาสัมพันธ มีอิทธิพลตอตามความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพียงระดับเดียวคือระดับ Likely ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สามารถเขียนสมการถดถอยไดดังนี้ 

ตัวแปรตาม Y� คือ ความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในระดับ Likely 

Y� = 0.946+0.159X1+0.127X2+0.105X3+0.141X4+0.167X5+0.079X6 
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ตัวแปรตาม Y� คือ ความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในระดับ Probable 

Y� = 0.360+0.310X1+0.094X2 -0.061X3+0.127X4+0.198X5+0.228X6 

ตัวแปรตาม Y� คือ ความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคในระดับ Definitely 

Y� = -0.411+0.264X1+0.133X2+0.047X3+0.161X4+0.105X5+0.358X6 

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิจัยเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคใจเขตกรุงเทพมหานคร 

ทัศนคติของผูบริโภค

เบียรเฟเดอรบรอย 

    ความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอย 

    Likely Probable Definitely 

ดานความรูความเขาใจ Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 

(Cognitive) Pearson Correlation 0.627 0.709 0.762 

ดานอารมณความรูสึก Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 

(Affective) Pearson Correlation 0.654 0.686 0.693 

ดานพฤติกรรม Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 

(Conative) Pearson Correlation 0.595 0.642 0.683 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 พบวาทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยท้ัง 3 ดาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจ

ซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยท้ัง 3 ระดับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากมีคา 

Sig. ในแตละคูเทากับ 0.000 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา ทัศนคติดาน

ความรูความเขาใจมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยในระดับ Definitely มาก

ท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.762 (มีคาเขาใกล 1) สวนทัศนคติดานอารมณความรูสึกมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยในระดับ Definitely มากท่ีสุด โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.693 และทัศนคติดานพฤติกรรม มีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือ

เบียรเฟเดอรบรอยในระดับ Definitely ของผูบริโภคเบียรเฟเดอร บรอยมากท่ีสุดเชนเดียวกัน โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.683 ในขณะเดียวกันคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคูท่ีนอยท่ีสุดคือทัศนคติ
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ดานพฤติกรรมกับความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยในระดับ Likely ซ่ึงเปนความสัมพันธเชิงบวกและมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.595 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยมีความขัดแยงกันในบางสวนกับงานวิจัยของ Sangeetha et al. (2017) ท่ีศึกษา

เรื่อง Impact of integrated marketing communication on consumer’s buying behavior พบวา 

การสงเสริมการขายเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด ในขณะผลการวิจัยนี้พบวาปจจัยหรือเครื่องมือ

ทางการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยในทุก ๆระดับของผูบริโภค คือ การโฆษณา

, การขายโดยบุคคล, การจดักิจกรรม และอินเตอรเน็ตหรือออนไลน 

 ผลการวิ จั ย มีความ ขัดแย ง กับงานวิ จั ยของ  Beneberu (2017 )  เ รื่ อ ง  Influence of 

advertisement on consumer purchase intention: The case of addis Ababa Beer Market ได

สรุปผลไววา การโฆษณาเบียรมีผลตอความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคเพียงแคระดับปานกลางเทานั้น ซ่ึงผูคน

มักใชขอมูลอ่ืนๆ กอนหนานี้ของตัวผลิตภัณฑเบียรท่ีไดรูมา เพ่ือสรางความตั้งใจซ้ือมากกวา แตใน

การศึกษาครั้งนี้ไดผลการศึกษาออกมาวาปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยของผูบริโภคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และปจจัยดานการโฆษณาเปนหนึ่ง

ในปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอยครบท้ัง 3 ระดับของผูบริโภค 

 ผลการศึกษาขัดแยงกับงานวิจัยบางสวนของ ศิริพร วณามี (2558) วิจัยเรื่อง ทัศนคติของ

ผูบริโภคและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑเบียรสิงหขวดแกว 500 มิลลิลิตร ท่ีวาง

จําหนายแทนแบบเดิม ซ่ึงไดผลการวิจัยวา ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเบียรสิงหขวดแกว 500 

มิลลิลิตร ท่ีวางจําหนายแทนแบบเดิม สวนมากมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด ท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเบียรสิงหขวดแกว 500 มิลลิลิตร อยูในระดับนอย และทัศนคติดานความรู

ความเขาใจ มีความสัมพันธเชิงลบกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเบียร

สิงหขวดแกว 500 มิลลิลิตร ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวขัดแยงกับผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงพบวา

ทัศนคติดานความรูความเขาใจนั้นมีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือเบียรเฟ  เดอรบรอยทุกระดับ อยูใน

ระดับความสัมพันธท่ีสูงและเปนความสัมพันธเชิงบวก 

 ผลการศึกษามีความใกลเคียงกับงานวิจัยบางสวนของ ภาวิกา เพ็งสุวรรณ (2548) วิจัยเรื่อง 

ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเบียรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงพบวา กลุมตัวอยางได
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ใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเบียรนั้น อยูในระดับสําคัญมาก โดยกลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับการมีพนักงานท่ีใหคําแนะนํา

สินคามาก หรือการขายโดยบุคคล มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ท่ีพบวาการ

ขายโดยบุคคล มีอิทธิพลตอทัศนคติและความตั้งใจซ้ือเบียรเฟเดอรบรอย 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวาปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีแตกตางกันจะสงผลตอทัศนคติ ของ

ผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตางกันดวย โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยท้ัง 3 ดานเลยไดแก การโฆษณา, การขายโดยบุคคล, การสงเสริม

การขาย และอินเตอรเน็ตหรือออนไลน ดังนั้น เฟเดอรบรอยควรใหความสําคัญกับการสื่อสารทาง

การตลาดท้ัง 4 ปจจัยนี้เพ่ือ สรางความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ สรางความรูสึกท่ีดีตอตราสินคา และ

นํามาซ่ึงเกิดพฤติกรรมการซ้ือในท่ีสุด ในขณะท่ีปจจัยดานการจัดกิจกรรมไมมีอิทธิพลตอทัศนคติของ

ผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในกรุงเทพมหานครในดานความรูความเขาใจ และดานอารมณความรูสึกเลย 

แตกลับมีผลตอทัศนคติในดานพฤติกรรมดานเดียว ดังนั้นหากตองการเพ่ิมยอดขายในระยะเวลาสั้น การ

จัดกิจกรรมจสามารถใชในการเพ่ิมยอดขายได สวนการประชาสัมพันธ ซ่ึงมักจะเปนปจจัยหรือเครื่องมือ

การสื่อสารทางการตลาดท่ีใชในการสรางทัศนคติท่ีดีใหกับผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลับไมมี

อิทธิพลตอผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอย ดังนั้นทางเฟเดอรบรอยควรหลีกเลี่ยงหรือควรจะตองมีการ

พิจารณาใหรอบครอบกอนใชเครื่องมือนี้ 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือ

ของผูบริโภคเบียรเฟเดอรบรอยในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 ระดับเลยนั้นไดแก การโฆษณา, การขาย

โดยบุคคล, การจัดกิจกรรม และอินเตอรเน็ตหรือออนไลน ทางเฟเดรบรอยควรใชการสื่อสารทาง

การตลาดท้ัง 4 ปจจัยขางตนเปนหลัก โดยอาจใชเปนการโฆษณาบนสื่อทางออนไลน จะสามารถทําให

ตรงกับกลุมเปาหมายมากข้ึนและใชการขายโดยบุคคลควบคูกันไป (การขายโดยบุคคลในสินคา

แอลกอฮอลจะหมายถึง พนักงานเชียรเบียร หรือ Promotion Girl) ในขณะท่ีการประชาสัมพันธและการ

สงเสริมการขายนั้นไมไดมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือถึงระดับ Definitely (ซ้ืออยางแนนอน) จึงไมควรให

ความสําคัญกับการสื่อสารทางการตลาด 2 ปจจัยนี้มากเกินไป 
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 สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ กําหนดขอบเขต

กลุมเปาหมายไวเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นการกําหนดขอบเขตกลุมตัวอยางใน

การศึกษาขยายไปตามภูมิภาคจะทําใหเขาถึงขอมูลท่ีครอบคลุมข้ึน และในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณใชขอมูลตัวเลขทางสถิติมาวิเคราะหผล ซ่ึงหากมีการเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือนํามาขยาย

ความผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณอาจจะทําใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือและสมบูรณมากข้ึน 
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การตลาดดิจิทัลที่มีความสัมพันธตอความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค 

Digital Marketing and its Relation to Purchase Intention of  

Online Furniture Consumer 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยการตลาดดิจิทัลท่ีมีความสัมพันธตอความตั้งใจซ้ือ

เฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค จํานวน 400 คน เก็บและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยสถิติ

เชิงพรรณนา โดยวิเคราะหคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

โดยการวิเคราะห Independent Sample T-test และ One-Way ANOVA ตลอดจนการวิเคราะห

สหสัมพันธ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญมีรายได 30,001-40,000 บาท มีระดับการศึกษาสูงสุด 

ในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด กลุมตัวอยางสวนใหญมีรูปแบบท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว นิยมซ้ือ

เฟอรนิเจอรประเภทบิลตอิน และมีราคาเฉลี่ยในการซ้ือเฟอรนิเจอรอยูในชวง 6,001-9,000 บาท ท้ังนี้ 

พบวา ปจจัยการตลาดดิจิทัลท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานการขาย การบริการ การพูดคุย การประหยัด และ

การประกาศ มีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน (Pearson Correlation) พบวา ปจจัยการตลาดดิจิทัลดานการขายมีความสัมพันธ กับ 

ความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ปจจัยการตลาดดิจิทัล 

ดานการประกาศ การประหยัด การบริการ และการพูดคุย โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson Correlation) ท่ี 0.837 0.755 0.744 0.725 และ 0.698 ตามลาํดับ 

คําสําคัญ : ความตั้งใจซ้ือ การตลาดดิจิทัล ผูบริโภค เฟอรนิเจอร  
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the digital marketing factors related to the 

purchase intention for online furniture of 400 consumers. The data were collected by 

using the questionnaire and analyzed with descriptive and inferential statistics by using 

independent sample T-test and one-way ANOVA. The descriptive statistics composed of 

frequency, percentage, average and standard deviation. 

In addition, the inferential statistics were used for correlation analysis and hypothesis 

test. The result revealed that most of the consumers were single female, aged between 

31-40 years, employed by private company, with income in the range of 30,001-40,000 

baht, and graduated with bachelor degree. In addition, most of the consumers live in a 

single house and prefer to buy built-in furniture, with average price of 6,001-9,000 baht. 

For the 5 elements of digital marketing (sale, service, discussion, saving and 

announcement), there were significant relation with the purchase intention for online 

furniture by consumers (p≤0.05). In addition to considering the Pearson correlation 

coefficient, it revealed that the digital marketing elements in the sale was the most 

important factor to the purchase intention of consumers, followed by the 

announcement, saving, service and discussion, which had the Pearson correlation 

coefficient of 0.837, 0.755, 0.744, 0.725 and 0.698, respectively. 

 

Keywords: purchase intention, digital marketing, consumer, furniture  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของผูคนในหลายๆ ดาน ท้ังดาน 

การสื่อสาร การเดินทาง การขนสง หรือแมแตการศึกษา ซ่ึงนอกจากจะชวยอํานวยความสะดวก 

ใหกับผูคนแลว ยังถือเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคสมัยนี้ดวย ท้ังนี้เทคโนโลย ี

ดานการสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในสังคมยุคออนไลน ผูคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย 

สะดวกรวดเร็ว และสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลาผานการใชเครื่องมือสื่อสารท่ีสามารถเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตได ซ่ึงจากการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2561) พบวา 
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ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีประชากรท่ีสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย 

ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากถึง 57 ลานคน คิดเปนรอยละ 85.84 ของประชากรท้ังหมด และพบวา 

คนไทยใชเวลาบนโลกออนไลนเฉลี่ยมากถึง 10 ชั่วโมงตอวัน และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนทุกป อีกท้ัง 

ยังพบวา คนไทยใชอินเทอรเน็ตในการซ้ือสินคาและบริการมากถึงรอยละ 51.28 ดวยเหตุนี้ทําใหธุรกิจ 

ท้ังรายใหญและรายยอยตางตองปรับตัวและหันมาใหความสําคัญกับการทําธุรกิจบนโลกออนไลนมากข้ึน 

จึงเกิดเปนการแขงขันกันท้ังดานราคา โปรโมชัน ตลอดจนสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดผูบริโภคใหมาซ้ือ

สินคา สงผลใหตลาดอีคอมเมิรซของประเทศไทยเติบโตตามไปดวย โดยพบวา มูลคาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในป พ.ศ. 2561 เติบโตข้ึนจากป พ.ศ. 2560 ถึงรอยละ 14 และเม่ือ

พิจารณาอัตราการเติบโตของมูลคาพาณิยชอิเล็กทรอนิกสดานธุรกิจการจําหนายเฟอรนิเจอรและ 

ของตกแตงบาน พบวา ระหวางป พ.ศ. 2558-2561 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงรอยละ 14.32 ซ่ึงอาจเปน

ผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีใกลกับเสนทางรถไฟฟาท่ีกําลังกอสรางและ

เริ่มมีการเปดใชในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กวา 13 สาย ทําใหตลาดของเฟอรนิเจอรและ 

ของตกแตงบานเติบโตมากข้ึนตามไปดวย ท้ังนี้พบวา แบรนดเฟอรนิเจอรชั้นนําท่ีผูบริโภครูจักกัน 

อยางแพรหลาย ยกตัวอยางเชน IKEA และ SB furniture เปนตน ตางก็จัดโปรโมชันแขงขันกันในตลาด

ออนไลนท่ีตอบโจทยตอผูบริโภคมากข้ึน อีกท้ังยังมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค 

ท่ีครบวงจร ท้ังทางดานการลดราคาสินคา บริการขนสงและติดตั้ง บริการเก็บเงินปลายทาง ตลอดจน

บริการหลังการขายตายๆ ซ่ึงทําใหผูบริโภคม่ันใจมากข้ึน  

อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับสินคาประเภทอ่ืนๆ ยังพบวา 

การเติบโตของตลาดสินคาประเภทเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานยังคงมีอัตราการเติบโตท่ีไมสูงเทา

ธุรกิจอ่ืนๆ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตลาดดิจิทัลท่ีมีความสัมพันธตอ 

ความต้ังใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค เพ่ือเปนขอมูลใหภาคธุรกิจทราบถึงพฤติกรรมและ 

สิ่งท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกอนการตัดสินใจซ้ือเฟอรนิเจอรทางออนไลน และสามารถนําขอมูลไปเปน

แนวทางในการวางแผนการตลาด กําหนดกลยุทธ และวางแผนการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาดดิจิทัลตอความตั้งใจ 

ซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค 
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ประโยชนของการศึกษา 

 1. ทราบถึงระดับความคิดเห็นของปจจัยดานประชากรศาสตรตอการตลาดดิจิทัลและปจจัย

การตลาดดิจิทัลท่ีมีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค 

 2. เปนขอมูลใหผูประกอบการทราบถึงลักษณะและความตองการของผูบริโภค ในการซ้ือ

เฟอรนิเจอรผานชองทางออนไลน และเพ่ือนําไปประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีเขาถึง

ความตองการของผูบริโภคไดมากท่ีสุด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 

Smith and Chaffey (2017) กลาววา กอนท่ีผูประกอบการจะตัดสินใจปรับธุรกิจเปนธุรกิจ

ออนไลนตองระบุวัตถุประสงคของธุรกิจใหชัดเจน และวิเคราะหขอไดเปรียบและผลประโยชนจากการ

กาวสู e-marketing ของธุรกิจ ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของการทําการตลาดดิจิทัลก็เพ่ือตองการเพ่ิม

ยอดขาย เพ่ิมมูลคาสินคา ใกลชิดลูกคามากข้ึน ลดตนทุนของบริการและการบริหารจัดการ และขยาย

ตราสินคาทางออนไลน ท้ังนี้ สามารถสรุปองคประกอบหลักของการทําตลาดดิจิทัลไดเปนหลัก 5S ดังนี้ 

1. การขาย (Sell) โดยใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองดําเนินกิจกรรมการขาย

ทางออนไลนเ พ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการทางดานออนไลนของผูบริโภคในยุคนี้ ได 

ซ่ึงอินเทอรเน็ตจะเปนเครื่องมือท่ีชวยทําใหลูกคารูจักและเกิดการจดจําในสินคาและบริการเพ่ิมมากข้ึน 

โดยผูบริโภคสามารถเรียกดูขอมูลของสินคา ราคา และขอเสนอแนะพิเศษกอนการสั่งซ้ือได ซ่ึงเปนการ

เพ่ิมโอกาสในการขายสินคาและเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน 

2. การบริการ (Serve) เปนการใหบริการหรือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาผานการใชอินเทอรเน็ต 

ซ่ึงระบบในการเขาใชงานจําเปนตองมีเสถียรภาพและมีการอํานวยความสะดวกในดานผลประโยชนตางๆ 

ไมวาจะเปนกอนการขาย ระหวางการขาย หรือการสนับสนุนหลังการขาย  

3. การพูด (Speak) เปนรูปแบบของการใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการสื่อสารตราสินคา 

เพ่ือเพ่ิมการรับรูในตราสินคา และชวยสรางความใกลชิดกับลูกคามากข้ึน ซ่ึงในชองทางออนไลนสามารถ

สนทนาโตตอบกันได (dialogue) ทําใหลูกคาสามารถสอบถามคําถามกับผูขายไดโดยตรง  

4. ประหยัด (Save) การใชอินเทอรเน็ตสามารถชวยลดตนทุนทางการเงินและเวลาในการ

บริหารจัดการ โดยการมีระบบท่ีดีชวยใหลูกคาสามารถใหบริการดวยตนเองได ซ่ึงชวยประหยัด
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งบประมาณในการบริการท่ีถึงแมจะมีขนาดกําลังการซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ก็สามารถรองรับ 

ฐานลูกคาไดมากข้ึน  

5.การประกาศ (Sizzle) ใชอินเทอรเน็ตเปนการเพ่ิมโอกาสในการสรางตราสินคาใหม และ 

เพ่ิมมูลคาใหกับตราสินคาไดมากข้ึน สรางการรับรูและประสบการณท่ีดีใหกับผูรับชมทางออนไลน 

ซ่ึงการรับรูและประสบการณสามารถถูกสรางข้ึนไดหลายทาง เชน ผานการโฆษณา การสงเสริมการขาย 

และการประชาสัมพันธ เปนตน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 

Kotler and Keller (2016) กลาววา ผูบริโภคมีกระบวนการหลายข้ันตอนกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ

สินคา ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือเปนผลมาจากประสบการณท่ีเก่ียวของกับสินคานั้นๆ ท้ังการรับรูถึง

ความตองการ คนหาขอมูลเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับสินคา การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 

ตลอดจนความรูสึกภายหลังการซ้ือสินคานั้นๆ โดยความตั้งใจซ้ือเปนเปนพฤติกรรมหนึ่งในกระบวนการ

ซ้ือสินคาของผูบริโภค เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคถูกกระตุนจากปจจัยภายนอกแลวทําใหเกิดความตองการใน

สินคานั้นๆ นํามาซ่ึงความตั้งใจซ้ือ และเกิดการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด  

 

สมมติฐาน  

 สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยดานประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได 

และสถานภาพท่ีแตกตางกัน สงผลใหระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดดิจิทัลมีความแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยทางการตลาดดิจิทัลดานการขาย (Sell) การบริการ (Serve) การพูดคุย 

(Speak) การประหยัด (Save) และการประกาศ (Sizzle) มีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอร

ออนไลนของผูบริโภค 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมผูบริโภคท่ีเคยซ้ือเฟอรนิเจอรทางออนไลน 

โดยใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรของ Yamane (1967) ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนท่ีรอยละ ± 5 ดังนี้  

 n0 = (Z2 pq) ÷ e2 

 โดยท่ี  n0 = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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   Z = คาระดับความเชื่อม่ันท่ีมีระดับนัยสําคัญรอยละ 95 (Z = 1.96) 

   p = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ 

   q = โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณ หมายถึง (1 – p) เทากับรอยละ 50 

     e = คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดจากผลคูณผลตางของความ

ผิดพลาด (acceptable margin of error) กับคาเฉลี่ย (lowest mean) ท่ียอมรับไดท่ีรอยละ 5 (0.05)  

 แทนคาสูตร n0 = [(1.96)2 x 0.5 x (1-0.5)] ÷ (0.05)2 = 384.16 คน 

ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมดท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เทากับ 385 คน แตเพ่ือความสะดวก 

ในการวิเคราะหผล ผูศึกษาจะทําการเก็บขอมูลจํานวนท้ังสิ้น 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางตามสะดวก 

(Convenience Sampling) และใหผูตอบแบบสอบถามทําแบบสอบถามผานทาง Google form ในชวง

เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม ในป 2563 จนไดขอมูลแบบสอบถามท่ีครบถวนสมบูรณ จํานวน 400 ชุด 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร ลักษณะท่ีอยูอาศัย และพฤติกรรมการซ้ือ

เฟอรนิเจอรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รูปแบบท่ีอยูอาศัย ประเภทเฟอรนิเจอรท่ีนิยมซ้ือ และราคาเฟอรนิเจอรเฉลี่ยท่ีซ้ือใน 1 ครั้ง มี

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 9 ขอ  

 สวนท่ี 2 ไดแก ขอมูลระดับความสําคัญของการตลาดดิจิทัลท้ัง 5 ดาน ไดแก การขาย 

(Sell) การบริการ (Serve) การพูดคุย (Speak) การประหยัด (Save) และการประกาศ (Sizzle) ท่ีมี 

ผลตอความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค รวมท้ังสิ้น 21 ขอ  

 สวนท่ี 3 ไดแก ขอมูลระดับความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับความต้ังใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลน 

รวมท้ังสิ้น 5 ขอ 

โดยสวนท่ี 2 และ 3 ใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงแบงระดับ 

ความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ จากมากไปนอย (Likert Scale) คือ 5 คะแนน หมายถึง สําคัญมากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง สําคัญมาก 3 คะแนน หมายถึง สําคัญปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง สําคัญนอย 

และ 1 คะแนน หมายถึง สําคัญนอยท่ีสุด และเม่ือคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น 

ดังนี้ 
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ความกวางของอันตรภาคชั้น = (ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด) ÷ จํานวนชั้น 

                                 = (5-1) ÷ 5 = 0.8 

ดังนั้นจากการแบงความกวางของอันตรภาคชั้น ซ่ึงมีคาเทากับ 0.8 จึงมีเกณฑในการประเมินผล 

ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง สําคัญมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง สําคัญมาก คาเฉลี่ย 

2.61-3.40 หมายถึง สําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง สําคัญนอย และคาเฉลี่ย 1.00-1.80 

หมายถึง สําคัญนอยท่ีสุด 

โดยมีการทดสอบเครื่องมือเพ่ือหาความเท่ียงตรง (Validity) ของขอคําถามถามโดยผานการ

พิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงไดพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถามใหมีความสอดคลองและ

ครอบคลุมหัวขอปญหา วัตถุประสงค และสมมติฐานในการศึกษา และทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือ 

(Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

method) (Cronbach, 1951) พบวา ไดคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.70 ซ่ึงผลการทดสอบในแตละสวน 

มีคาดังนี้ สวนของปจจัยการตลาดดิจิทัลดานการขาย การบริการ การพูดคุย การประหยัด และ 

การประกาศ มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเทากับ 0.774 0.849 0.815 0.842 และ 0.813 

ตามลําดับ และสวนของความต้ังใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลน มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเทากับ 

0.891 

 การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 

ความถ่ี รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และสถิต ิ

เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใชเครื่องมือดังนี้ 1) การวิเคราะห 

Independent Sample T-test เพ่ือเปรียบเทียบระหวาง 2 ตัวแปรท่ีเปนอิสระ 2) การวิเคราะห 

One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปร และทดสอบ

วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD (Least Significant Different) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร

ครั้งละหลายคู โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) การวิเคราะหสหสัมพันธ 

(Correlation) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีไดกําหนดไว โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

ของเพียรสัน (Pearson correlation) โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย  

ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=400) 

ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ     

      ชาย 147 36.80 

      หญิง 253 63.20 

อาย ุ     

      ต่ํากวา 30 ป 140 35.00 

      31 – 40 ป 157 39.25 

      41 – 50 ป 72 18.00 

      50 ปข้ึนไป 31 7.75 

อาชีพ     

      พนักงานบริษัทเอกชน 180 45.00 

      ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 98 24.50 

      ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 94 23.50 

      อาชีพอิสระ 16 4.00 

      อ่ืนๆ 12 3.00 

ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน     

      ต่ํากวา 30,000 บาท 107 26.75 

      30,001 - 40,000 บาท 153 38.25 

      40,001 - 50,000 บาท 74 18.50 

      มากกวา 50,000 บาท 66 16.50 

ระดับการศึกษาสูงสุด     

      มัธยมศึกษา/ต่ํากวามัธยมศึกษา 22 5.50 

      ปวช. ปวส. หรือ อนุปริญญา 34 8.50 

      ปริญญาตร ี 246 61.50 

      สูงกวาปริญญาตร ี 98 24.50 

สถานภาพ   

      โสด 205 51.20 

      สมรส 170 42.50 
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ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

      หยาราง/หมาย 25 6.30 

รูปแบบท่ีอยูอาศัย   

      บานเดี่ยว 170 42.50 

      บานแฝด 63 15.75 

      ทาวนเฮาส 79 19.75 

      คอนโดมิเนียม 88 22.00 

ประเภทเฟอรนิเจอรท่ีนิยมซื้อ   

      เฟอรนิเจอรลอยตัว 138 34.50 

      เฟอรนิเจอรบิลตอิน 149 37.25 

      เฟอรนิเจอรแบบน็อคดาวน 41 10.25 

      เฟอรนิเจอรหลายฟงกชัน 72 18.00 

ราคาเฟอรนิเจอรโดยเฉลี่ยท่ีซื้อใน 1 ครั้ง     

      ต่ํากวา 3,000 บาท 62 15.50 

      3,001 - 6,000 บาท 87 21.75 

      6,001 - 9,000 บาท 98 24.50 

      9,001 - 12,000 บาท 74 18.50 

      12,000 บาทข้ึนไป 79 19.75 

 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนตัวแทนกลุมผูบริโภคท่ีเคยซ้ือเฟอรนิเจอรผานทางออนไลนสวนใหญ

เปนเพศหญิง (รอยละ 63.20) ท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป ซ่ึงคิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมาไดแก  

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป (รอยละ 35.00) และสวนใหญพบวา มีสถานภาพโสด ซ่ึงคิดเปน 

รอยละ 51.20 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงคิดเปนรอยละ 61.50 สําหรับอาชีพ พบวา สวนใหญมี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 45.00) รองลงมาคือ อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 

24.50) และอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 23.50) ตามลําดับ ท้ังนี้ในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยูในชวง 30,001-40,000 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 38.25 รองลงมา

คือ มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 26.75 ตามลําดับ สําหรับรูปแบบท่ีอยูอาศัย พบวา 

ผูบริโภคสวนใหญอาศัยอยูบานเดี่ยว (รอยละ 42.50) ซ่ึงประเภทเฟอรนิเจอรท่ีนิยมซ้ือ พบวา สวนใหญ
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นิยมซ้ือเฟอรนิเจอรแบบบิลตอิน (รอยละ 37.25) รองลงมาคือ เฟอรนิเจอรแบบลอยตัว (รอยละ 34.50) 

ตามลําดับ และพบวา ในการซ้ือตอ 1 ครั้ง มีคาใชจายสวนใหญอยูในชวง 6,001-9,000 บาท ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 24.50  

 

ระดับความคิดเห็นของปจจัยการตลาดดิจิทัล 

ตารางท่ี 2 แสดงการสรุปคาสถิติระดับความคิดเห็นตอตัวแปรอิสระปจจัยการตลาดดิจิทัลในภาพรวม (n=400) 

ตัวแปรอิสระ Min Max x� SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 การขาย (Sell) 2.00 5.00 4.142 0.511 มาก 

2 การบรกิาร (Serve) 2.20 5.00 4.092 0.545 มาก 

3 การพูดคุย (Speak) 1.67 5.00 4.088 0.583 มาก 

4 การประหยัด (Save) 1.33 5.00 4.141 0.580 มาก 

5 ประกาศ (Sizzle) 2.00 5.00 4.085 0.575 มาก 

รวม   4.110 0.559 มาก 

 

ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยการตลาดดิจิทัลในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.110 และเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยการตลาดดิจิทัล

ดานการขายมากท่ีสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.142 ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาไดแก 

ดานการประหยัด (x̄  = 4.141) ดานการบริการ (x̄  = 4.092) ดานการพูดคุย (x̄  = 4.088) และดานการ

ประกาศ (x̄  = 4.085) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นของตัวแปรความต้ังใจซ้ือ

เฟอรนิเจอรออนไลน พบวา ผูบริโภคมีระดับความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลน อยูในระดับมาก 

ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.084 (ไมไดแสดงขอมูล)  

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลใหระดับความคิดเห็น 

ของปจจัยทางการตลาดดิจิทัลมีความแตกตางกัน 

ตารางท่ี 3 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดดิจิทัล 

จําแนกตามประชากรศาสตร (n=400) 
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ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร 

ปจจัยทางการตลาดดิจิทัล 

การขาย การบริการ การพูดคุย การประหยัด การประกาศ 

Sig. Sig.  Sig.  Sig.  Sig.  

เพศ 0.812 0.827 0.720 0.682 0.259 

อาย ุ 0.823 0.831 0.963 0.821 0.944 

อาชีพ 0.111 0.098 0.347 0.024* 0.008* 

ระดับรายได 0.409 0.325 0.488 0.476 0.647 

ระดับการศึกษา 0.494 0.972 0.644 0.628 0.971 

สถานภาพ 0.886 0.942 0.225 0.648 0.971 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยการตลาดดิจิทัล จําแนกตามเพศ 

อายุ ระดับรายได ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับรายได ระดับ

การศึกษา และสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยการตลาดดิจิทัลท่ีไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตพบวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของ

ปจจัยทางการตลาดดิจิทัลดานการประหยัด และการประกาศท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05 โดยมีคานัยสําคัญท่ี 0.024 และ 0.008 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

-  กลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และกลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดดิจิทัลดานการประหยัด และการประกาศ 

ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคานัยสําคัญท่ี 0.038 และ 0.001 ตามลําดับ 

-  กลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจ

สวนตัว/คาขาย มีระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดดิจิทัลดานการประหยัด และการประกาศ 

ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคานัยสําคัญท่ี 0.004 และ 0.006 ตามลําดับ 

-  กลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และกลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพอิสระ มีระดับ 

ความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดดิจิทัลดานการประหยัด ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

โดยมีคานัยสําคัญท่ี 0.037 

-  กลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ 

มีระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดดิจิทัลดานการประกาศ ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ โดยมีคานัยสําคัญท่ี 0.025  
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สมมติฐาน ท่ี  2 ปจจัยทางการตลาดดิจิ ทัลด านการขาย (Sell) การบริการ (Serve) 

การพูดคุย (Speak) การประหยัด (Save) และการประกาศ (Sizzle) มีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือ

เฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภค 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยการตลาดดิจิทัลกับความต้ังใจซ้ือเฟอรนิเจอร

ออนไลนของผูบริโภค ดวยวิธี Pearson Correlation (n=400) 

ตัวแปรอิสระ Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 

1. การขาย (Sell) 0.837 0.000** 

2. การบรกิาร (Serve) 0.725 0.000** 

3. การพูดคุย (Speak) 0.698 0.000** 

4. การประหยัด (Save) 0.744 0.000** 

5. ประกาศ (Sizzle) 0.755 0.000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาดดิจิทัลกับความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอร

ออนไลนของผูบริโภค พบวา ปจจัยการตลาดดิจิทัลท้ังดานการขาย การบริการ การพูดคุย การประหยัด 

และการประกาศ มีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภคในทิศทางเดียวกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.000 ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจาก 

คา Pearson correlation พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยการตลาดดิจิทัลดานการขายมากท่ีสุด 

รองลงมาเปนดานการประกาศ การประหยัด การบริการ และการพูดคุย ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยการตลาดดิจิทัลท่ีมีความสัมพันธตอความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของ

ผูบริโภค พบวา การตลาดดิจิทัลท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานการขาย การบริการ การพูดคุย การประหยัด และ

การประกาศ มีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือเฟอรนิเจอรออนไลนของผูบริโภคในภาพรวมอยูในระดับสูง 

ซ่ึงสอดคลองกับ ชัชวาล โคสี (2559) ท่ีพบวา ตัวแปรปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน

เว็บไซตอิเล็กทรอนิกส ไดแก ปจจัยการตลาดดิจิทัลดานการบริการ การประหยัด และการพูดคุย 

โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับการท่ีสามารถเลือกดูสินคาไดตลอดเวลาตามท่ีตองการ รวมท้ังมีบริการ

จัดสงสินคาท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ และการซ้ือสินคาทางเว็บไซตทําใหไมเสียเวลาในการออกไปซ้ือสินคา

ท่ีรานคา อีกท้ัง เกวลี เพ็ชรเนียม (2560) ยังรายงานวา สื่อโฆษณาดิจิทัลท้ังการโฆษณาของตราสินคา 

และโปรโมชันตางๆ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคภาพรวมอยูในระดับมาก โดยชองทาง
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ท่ีผูบริโภคสามารถพบสื่อโฆษณาไดบอยท่ีสุด ไดแก เว็บไซต รวมถึงชองทางอ่ืนๆ เชน Facebook Line 

YouTube และ Instagram และ นมัสการ มรรคสุนทร (2560) รายงานวา ผูบริโภคจะทําการ

เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของเครื่องเรือนกอนการตัดสินใจซ้ือ และพบวาคุณคาตราสินคาเปนปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องเรือนอเนกประสงคของผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของผูบริโภค และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ตามลําดับ โดยผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา 

ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยการตลาดดิจิทัลดานการขายมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานการประกาศ 

การประหยัด การบริการ และการพูดคุย ตามลําดับ และจากการศึกษาเพ่ิมเติมในแตละดาน พบวา 

ดานการขาย ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีความเปนสวนตัวในการเลือกซ้ือสินคา สามารถเขาถึง 

การซ้ือสินคาไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และในเว็บไซตมีสินคาหลากหลายและครบถวนตามท่ีผูบริโภค

ตองการ ดานการประกาศ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการท่ีหนาเว็บไซตมีการประชาสัมพันธโปรโมชัน 

ใหเห็นไดชัดเจน และมีการโฆษณาของตราสินคาใหเห็นไดในชองทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน ทางโซเชียล

มีเดีย จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดานการประหยัด ผูบริโภคใหความสําคัญกับการประหยัดเวลา 

ในการออกไปซ้ือเฟอรนิเจอรท่ีรานคา และมีบริการหลังการขายท่ีอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาได 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนหรือคืนสินคา ดานการบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญกับความเสถียรในการ 

เขาใชงานเว็บไซต มีระบบการจัดสงท่ีมีประสิทธิภาพหลังจากการสั่งซ้ือเฟอรนิเจอรทางเว็บไซต รวมถึง 

มีข้ันตอนในการสั่งซ้ือท่ีเขาใจงาย ไมยุงยาก และในดานการพูดคุย ผูบริโภคใหความสําคัญกับการท่ี 

ตราสินคามีชองทางท่ีสามารถติดตอไดหลากหลายนอกจากเว็บไซตหลัก เชน Facebook Fanpage และ 

Line@ เปนตน รวมถึงมีรายละเอียดในการติดตอผูขายท่ีชัดเจนและถูกตอง  

 

ขอเสนอแนะ  

ธุรกิจควรมีการพัฒนาวางแผนการตลาด กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เพ่ือความสําเร็จทางการตลาดของธุรกิจและการเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันใหกับธุรกิจ โดยจากการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ดาน 

การขายธุรกิจควรมีการอัพเดตสินคาเฟอรนิเจอรในเว็บไซตใหเปนปจจุบัน พรอมแจงรายละเอียดสินคา

อยางครบถวนท้ังขนาดและพ้ืนท่ีใชสอย เนื่องจากเฟอรนิเจอรเปนสินคาท่ีมีขอจํากัดในเรื่องพ้ืนท่ี 

การจัดวาง ดังนั้นควรชี้แจงรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือใหงายตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคา 2) ดานการ

ประกาศ ธุรกิจควรมีการประชาสัมพันธโปรโมชันใหสามารถเห็นไดชัดเจนเม่ือเขาสูหนาเว็บไซต 

เพ่ือดึงดูดใหลูกคาซ้ือสินคาทางหนาเว็บไซต และควรมีการประชาสัมพันธในชองทางโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ 
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เพ่ือเพ่ิมการรับรูของตราสินคามากข้ึน 3) ดานการประหยัด ธุรกิจควรมีการจัดสงเฟอรนิเจอรใหกับลูกคา

อยางรวดเร็วหลังจากการสั่งซ้ือทางเว็บไซต รวมถึงมีบริการหลังการขายท่ีอํานวยความสะดวกใหกับ

ลูกคาในการเปลี่ยนหรือคืนสินคา 4) ดานการบริการ ธุรกิจควรมีการพัฒนาเว็บไซตใหมีความเสถียร 

ในการใชงาน และมีระบบการสั่งซ้ือท่ีเขาใจงาย ตลอดจนมีบรรจุภัณฑในการขนสงท่ีแข็งแรงเพ่ือปองกัน

ความเสียหายของเฟอรนิเจอรในขณะจัดสง และ 5) ดานการพูดคุย ธุรกิจควรมีชองทางการติดตอ 

ท่ีหลากหลายเพ่ือใหลูกคาสามารถเขาถึงไดหลายชองทาง รวมถึงควรมีการตอบกลับอยางรวดเร็ว และ

ควรมีการบริการท่ีสามารถใหขอมูลกับลูกคาไดครบถวน 
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Abstract 

 The objective of this research is to develop a model reflecting the direct and 

indirect effects of Trust toward the green hotel on the Intention to stay at green hotels 

by using Stimulus-Organism-Response Framework (S-O-R Framework) to depict 

relationships between a set of perceived green hotel attributes, Green brand image, Trust 

toward the green hotel, and Intention to stay at the green hotel. Respondents were 280 

Thai samples who ever have stayed at green hotels in Thailand during the past one year. 

Researchers analyzed data by structural equation model using partial least squares 

structural equation model (PLS-SEM) method. The results indicated that Trust toward the 

green hotel has a positive influence on Trust toward the green hotel and plays as a 

mediator variable between  Recycling policy and Intention to stay at the green hotel. 

Finally, Green brand image has a direct effect on Intention to stay at the green hotel. 

Most respondents were at the age of over 41 years old; have an education at the level 

of Bachelor degree; have monthly income between 30,001 - 50.000 Baht per person. The 

most visited hotel was “Chaophya Park”; the highest claimed purpose of staying at the 

green hotel was to attend a meeting; and most of them stay alone at the green hotel 

with the average length of stay was two nights. 
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Keywords: Green hotel, Green brand image, Trust toward the green hotel, Intention to 

stay at the green hotel 

 

Background and Statement of problem 

improvement in the competitive advantage hotel industry should adjust the 

environment protection or green market in order to persuade the environment-friendly 

customer. Three reasons for eco-attitude customer chooses to stay in the green hotel are 

price, service quality, and environment protection (Mourad & Ahmed, 2012).  Hotel 

managers have an opportunity to gain a competitive advantage through environmental 

responsibility. Hotel managers need to understand the green attitude of a customer 

because this attitude predicts future customer behavior (Jiang & Kim, 2015). Moreover, 

the previous studies relating to Trust toward the green hotel and Intention to stay at the 

green hotel were quite limited. The implications of this study pave the way for developing 

and improving marketing and management of hotel operators. 

Purpose of study 

1.Understanding the potential role in mediating variable of  Trust toward the green 

hotel  

2.Understanding mechanism through Green brand image and a set of perceived 

green hotel attributes, namely, Consumer benefit, Energy efficiency, and Recycling policy 

perception influence Intention toward the green hotel. 

3.Understanding relationship between Green brand image direct effect to  

Intention toward the green hotel. 

Literature review 

More than 60% of previous studies relating to the hospitality and tourism industry 

use the Theory of Planned Behavior (TPB) or Theory of Reasoned Action (TRA) (Wang et 

al., 2018). TPB explain that the three factors caused human behavior intention. Attitude 

refers to a favorable or unfavorable evaluation of the behavior. Subjective norm refers to 

the belief about most people agree or disagree on the behavior. Perceived behavioral 
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control refers to a person's perception of the ease or difficulty of performing the behavior 

(Ajzen, 2011). This study use S-O-R Framework (Mehrabian & Russell, 1974) to explain 

relationships of each variable in the conceptual framework. 

Perceived green hotel attributes 

Corporate Social Responsibility (CSR) in the hospitality industry mainly focuses on the 

environment. There are many studies proving that CSR in terms of environment can gain 

a reputation for the business (Trang et al., 2019). Therefore, researchers integrate CSR in 

the service business study with this reserach to help explain a set of perceived green 

hotel attributes. Some attributes of the green hotel are not obvious or perceived by 

customers. The previous study identifies some attributes that customer can observation 

or acknowledge, i.e., Consumer benefit, Energy efficiency, Recycling policy, Water 

efficiency and Green landscape (Balaji, 2019 and Trang et al., 2019). Researchers 

compared these five categories with the characteristic of the assessment topics in the 

Department of Environmental Quality Promotion (DEQP),which provides the green hotel 

certificate in Thailand, and found that three characteristics of green hotel attributes 

coincide with each other as a following  

Consumer benefit ( CB)  was defined as the characteristics of a hotel having good results 

to customer’s health care and increasing knowledge of the residents of a green hotel.  

Energy efficiency (EE) was defined as activities or energy-saving features of a green hotel 

which customers can observe and notice from a green hotel. These feature help to 

reduce the destruction of natural resources by reducing the use of electricity, promoting 

energy savings in order to reduce pollution to a green hotel environment. 

Recycling policy ( RP)  was to convert wasted material into new material or product, 

reused, or made of durable material in green hotels. These features can be perceived 

and observed by customers. It was hotel policy for reducing the destruction of natural 

resources by reusing natural materials or changing them for use again. 
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Green brand image (GBI)  

Environmental friendly image of hotels or green hotel brand image is important to 

differentiate green hotels from traditional hotels (González-Rodríguez, 2020). The image 

of a green brand is very important to company having an agreement to protect the 

environment. Businesses can use green marketing concepts to make different products 

and services from competitors (Khandelwal & Bajpai, 2011). In this study, Green brand 

image was defined as a set of consumer perspectives on the brand of hotel linking to 

environmental obligations and environmental concerns. This image has an important on 

the component of a green hotel in public relations and relates to environmental 

confidence and concern of the customer’s mind. 

Trust toward the green hotel (TTGH) 

One of the important issues in performing green marketing is reliability. Trust has been 

discovered to be one of the essential factors in the consumer green buying process (Line 

& Hanks, 2016). Trust has an effect on the long-term behavior of customers (Rahardjo, 

2015). In this study, the definition of Trust toward the green hotel was that the willingness 

of customers to believe in products, services, and brands of green hotels including the 

expectation to the potential of a hotel to promote the environment of a hotel. 

Intention to stay at the green hotel (ITS) 

Purchase intention refers to the consumer's attempt to buy products or services. 

Customer intention will affect the purchasing volume. Intention to purchases may occur 

after customers perceived the value of products and services (Das, 2014). Intention to 

purchase can be interpreted that the possibility of planning for a consumer who intends 

to buy a certain product in the future. It considers that consumers choose a specific way 

to future needs.  It may be the last stage of planning leading to a real purchase 

(Moslehpour, Aulia & Masarie, 2015). This study defined Intention to stay at the green 

hotel as the probability of customers choose a unique hotel which meets their 

environmental needs. 

Perceived green hotel attribute and Trust toward the green hotel  
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According to social identity theory (Tajfel & Turner, 2004), Green hotel attributes play a 

role in delivering information in terms of environmental value. Customers perceive green 

hotel activities that match the important value of customers. When Customers and the 

company share the same value, they try to attach themselves to the company. 

Customers trust in the corporate because they think they have the same identity (Trang 

et al., 2019). People attempt to get along with a same-attitude group. Green hotel 

attributes provide a value that can share between the hotel and the customer. It makes 

customer’s trust in a green hotel (Jalilvand Mohammad, 2017). Providing information or 

indicating product value leads to greater consumer confidence (Khare & Pandey, 2017). 

Therefore, we develop a hypothesis that H1 (+): Consumer benefit positively affects Trust 

toward the green hotel. 

H2 (+): Energy efficiency positively affects Trust toward the green hotel. 

H3 (+): Recycling policy positively affects Trust toward the green hotel. 

Green hotel image and Trust toward the green hotel 

Many previous studies found the relationship between Green brand image and Trust 

toward a firm.  These studies conducted under varied businesses or products, for 

example, Starbucks coffee (Chen, 2015), electrical product (Y.-S. Chen, 2012) and green 

hotels (Wang et al., 2018 andTrang et al., 2019).  

Brand personality has an important role of increasing the trust of customers. Customers 

considered the brand before deciding whether trust it or not (Trang et al., 2019). In the 

vein of the environmental concern, customer will find a way to support environmental 

activities. So, the more effective the firm promotes an environment, the more trust their 

customers will give (Punyatoya, 2014). Therefore, we develop a hypothesis that 

H4 (+): Green brand image positively affects Trust toward the green hotel. 

Green brand image and Intention to stay  

Green brand image plays as a mediating variable in between attitude toward the green 

hotel and willingness to pay, Intention to stay, word of mouth (Lita et al., 2014). A study 

on green product found that the green image affects intention to purchase  (Khandelwal 
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& Bajpai, 2011). Perceived brand image leads to the intention to purchase more than 20 

percent because brand image produce the familiarity between the customer and the 

corporate (Ashton et al., 2010). Based on social identity theory, Customers have an 

intention to stay at a green hotel due to promoting an environment which is perceived 

from Green brand image. Therefore, we develop a hypothesis that 

H5 (+): green hotel image positively affects Intention to stay at green hotel 

Trust toward the green hotel and Intention to stay  

The results of this study is Trust toward the green hotel positively affects Intention to 

stay at green hotel. This outcome was align with the study of Chen, ( 2012), who found 

that perceived risk had a negative impact on Intention to purchase because perceived 

risk included a negative consequence outcome.  In the other words, trust ensured the 

hope and expectation of customers hope and expectation. Furthermore, the study of 

Rahardjo (2015) found that trust toward green product was related to purchasing a green 

product. This relationship can consider being a long term relation in terms of consumer 

‘s trust in the efficiency environmental promotion of the firm. Therefore, we develop a 

hypothesis that 

H6 (+): Trust toward the green hotel positively affects Intention to stay at green hotel 
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Figure 1 Conceptual framework of this research study 

 

Methodology 

 Population in this study is Thai citizen ever have stayed at green hotels in Thailand 

during the past one year.These hotels have got a green hotel certificate from Department 

of Environmental Quality Promotion in 2018 and 2019 because this award obtains 

validation for two years. So, this research applies green hotel qualification of the year 

2018 and 2019. In case that the population is unknown or uncertain. Use the formula to 

calculate simple size N= ( Z cσ/e m )2 (Roscoe, 1969: 156-157) at confidences level of 

9 5%  and precision levels = 0 . 0 5 ; the standard deviation = 0.55 and Mean = 2.43 from 

relevant research (Nor Azila Mohd Noor, 2014) , the result of sample size is 78.91 people. 

To reduce error and increses confidence in research data. researchers set at least 3 00 

samples. researchers eliminate 20 samples from 306 questionnaires due to they are not 

a research target.The data were collected through 280 Thai samples who ever have 

stayed at green hotels in Thailand during the past one year. The measurement items 

were based on previous studies published in English language. These items were 

translated into Thai language and asked for the approval of consistent meaning from 

Green brand image (GBI) 

Consumer benefit  

(CB) 

Energy efficiency  

(EE) 

Recycling policy  

(RP) 

Intention to stay at 

green hotel (ITS) 

H5+ 

H4+ 
H1+ 
H2+ 
H3+ H6+ 

Stimulus Organism Response 

Trust toward the green 

hotel (TTGH) 
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professional bilingual translator. After performing the pre-test of wording in the 

questionnaire with 10 targeted sample, the questionnaires were sent to sample via 

Google Form. The scale used in the questionnaire was a five-point Likert scale with 5 

representing “strongly agree” and 1 representing “strongly disagree”. 

 

 

Table 1 Constructs and measurement items 
Constructs Measurement items  

  

Green brand image (GBI)  

 

Chen, 2012; González-

Rodríguez, 2020 

 

GBI1: The brand of a hotel is regarded as the best indicator of its green management practices. 

GBI2: The brand of a hotel has a reputation for environmental quality. 

GBI3: A hotel brand is well known and prestigious about green management practices. 

GBI4: A hotel brand is well known about environmental reputation. 

GBI5: A hotel brand is trustworthy about environmental quality and services it provides. 

GBI6: I regard this hotel as a benchmark/standard of environmental commitment. 

GBI7: This hotel is professional in terms of its environmental Reputation. 

GBI8: This hotel is successful in terms of its environmental performance. 

  

  

Trust toward the green hotel 

(TTGH) 

 

Balaji, 2019 

; Choi et al., 2019 

ITS1: I feel that the green hotel’s environmental commitments are generally reliable. 

ITS2: I feel that the green hotel’s environmental performance is generally dependable. 

ITS3: I feel that the green hotel’s environmental argument is generally trustworthy. 

ITS4: I feel that the green hotel’s environmental concern meets my expectation. 

ITS5: I feel that the green hotel keeps promise and commitment for environmental protection. 

  

  

Energy efficiency (EE) 

 

Department of 

Environmental Quality 

Promotion, 2020; Choi et al., 

2019 

EE1: Encourage guests to reuse towels 

EE2: Change bed sheets only upon request 

EE3: Use keycards to turn power in room on and off 

EE4: Offer a shuttle bus to the hotel in order to encourage the sharing of vehicles. 

EE5: Offer a bicycle and an electric vehicle in order to reduce pollution. 
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Table 1 Constructs and measurement items (cont.) 
Constructs Measurement items  

  

 

Consumer benefit (CB) 

 

Department of 

Environmental Quality 

Promotion, 2020; Choi et al., 

2019 

CB1: Improve my knowledge of environmental services. 

CB2: Improve my knowledge of environmental products. 

CB3: Offer locally grown products. 

CB4: Use disposable natural materials that are biodegradable. 

CB5: Use natural fibers for linens. 

CB6: Designate areas and clearly label non-smoking. 

CB7: Control pollution from combustion car engine from entering the hotel. 

CB8: Offer healthy fresh food 

CB9: Offer vegetarian food 

CB10: Have green hotel certification 

  

  

Recycling policy 

(RP) 

 

Department of 

Environmental Quality 

Promotion, 2020; Choi et al., 

2019 

RP1: Use refillable soaps/shampoo dispensers. 

RP2: Use cloth and blowers instead of paper in the toilet to in order to reduce to use disposable 

material. 

RP3: Use cloth instead of paper in a kitchen and a dining room in order to reduce to use 

disposable material. 

RP4: Use drinking water with glass bottles instead of plastic bottles in the room to reduce 

environmental destruction. 

RP5: Use durable items rather than disposable products. 

RP6: Place special bins for various recyclable items in guest rooms and hotel lobby. 

  

  

Intention to stay at green 

hotel (ITS) 

 

Choi et al., 2019 

ITS1: I am willing to stay at a green hotel when going to tourism activities. 

ITS2: I plan to stay at a green hotel when going to tourism activities. 

ITS3: I will make an effort to stay at a green hotel when going to tourism activities. 

ITS4: I give an importance to stay at green hotel. 

  

 

Results  

According to the collected data, the profiles of most respondents were at the age 

of over 41 years old; have an education at the level of Bachelor degree; have monthly 

income between 30,001 - 50.000 Baht per person. The most visited hotel was “Chaophya 

Park”; the highest claimed purpose of staying at the green hotel was to attend a meeting; 

and most of them stay alone at the green hotel with the average length of stay was two 

nights.  
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Measurement Model Evaluation 

This research did make a measurement model evaluation process in two iterations in 

order to eliminate non-effective measurement items from the model. Researchers would 

have deleted an item whose outer loading is below 0.7. First Iteration deleted seven 

items: GBI8, TTGH5, PGHACB1, PGHACB4, PGHACB5, PGHACB8, and PGHACB9. After 

eliminating a low item score, researchers analyzed the other measurement items again 

finding that in the final Iteration, all of the outer loading score items met the standard 

0.7 scores.It could imply that every item could reflect latent variables. The reliability test 

in final Iteration indicated that both Composite Reliability (CR) and Cronbach’s Alpha of 

all indicator variables were more than 0.7. It implied that measurement items were 

reliable and they could be used with small error.  The test of convergent validity with 

the scores of average variance extract (AVE) indicating that all constructs are more than 

0. 50 AVE score, which implied that all of the constructs reflected the indicators variable 

of more than 50 percent. (Hair et al., 2013). 

 

Discussion and conclusion  

The test of significance hypothesis was analyzed by PLS-SEM using the 

Bootstrapping process. The hypothesis was accepted when a level score of t- value is 

more than 1.96 scores and Path Coefficient is significant at p < 0.05.  

 Table 2 showed that gathered data did not support H1 and H2 but support H3 

because the  previous studies concentrated on the study of CSR in general not the green 

hotel in specific, however, this research study aimed to analyze the opinion of Thai 

tourists in term of green hotel. This result has a partial similarity to the earlier studies 

(Balaji, 2019);(Trang et al., 2019); (Jalilvand Mohammad, 2017) In sum, the application of 

CSR might not be fit in green hotel setting. Further research might develop specific 

measurement items, which is suitable for Thai tourists and green hotels setting. Moreover, 

the reason that H4 was not supported might be that this research study focused on Green 

brand image factors in the hotel industry. This kind of brand attributes may be less 
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outstanding or observable than  previous studies that conducted in other industries. This 

result inconsist with Wang et al. (2018) and Trang et al. (2019) 

 Relationship analysis of structural models showed that a direct effect on 

Intention to stay at the green hotel was Green brand image and Trust toward the green 

hotel and an indirect effect was Recycling policy. Trust toward the green hotel plays a 

role in mediating factor between Recycling policy as an independent variable and 

Intention to stay at the green hotel as a dependent variable.  

A green hotel marketing campaign should promote trust toward green hotels by 

developing programs that focus on keeping a promise and a commitment to 

environmental protection. The hotel manager should promote a recycling policy by 

providing customers drinking water with glass bottles instead of plastic bottles. 

 

Table 2 Relationship of each variable in the model 

Notes: *p < 0.05, ns = rejected hypothesis 

 

Limitations and future research  

This research analyzed three aspects of perceived green hotel, surprisingly, only 

Recycling policy had a direct effect on Trust toward the green hotel and have an indirect 

A relationship between variables 

t-
va

lu
es

 

p-
va

lu
es

 

CB →  TTGH (H1) 0.503 0.615 

EE  →  TTGH (H2) 1.644 0.101 

RP →  TTGH (H3) 5.806 0.000* 

GBI →  TTGH (H4) 1.333 0.183 

GBI  →  ITS (H5) 2.561 0.011* 

TTGH →  ITS (H6) 7.546 0.000* 

GBI →  TTGH →  ITS 1.308 0.191 

CB →  TTGH →  ITS 0.495 0.621 

EE →  TTGH →  ITS 1.556 0.120 

RP →  TTGH →  ITS 4.292 0.000* 
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effect on Intention to stay at the green hotel. Customers might pay less attention to the 

other attributes or the hotel did not focus on these attributes.  

1.This research was one of the first study concentrating on perceived green hotel 

attributes of Thai green hotel and the perception of only Thai customers. Future research 

should find whether Thai green hotels do not give an important to green attributes or 

customers pay less attention to the other attributes than Recycling policy. Therefore, the 

future topic ought to study the perception of the green hotel attribute between green 

hotel managers and eco-friendly customers. 

2.This research aims to study what variables related to Intention to stay at the 

green hotel except for belonging to the variable in Theory of Planned Behavior (TPB). So, 

future research should discover a new variable in order to have more various factors. 
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การปรับเปลี่ยนสถานที่ทาํงานเพ่ือเสริมสรางนวัตกรรม  

Changing workplace to foster innovation 

 

พฤทธิ์  เทศจีบ0

1 

Pharit Thetchip1 

 

บทคัดยอ 

  นวัตกรรมเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน นวัตกรรมไมไดเกิดจากหนวยงานดาน

วิจัยและพัฒนาเทานั้นแตมีความเก่ียวของกับบุคลากรท้ังองคการ การสรางการปฏิสัมพันธระหวางกัน

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและสื่อสารกันอยางเปดกวางจึงมีความสําคัญตอการกระตุนพลัง และ ความคิด

สรางสรรค ตลอดจนสรางความรวมมือในการทํางาน เพ่ือใหพนักงานไดทดลองสิ่งใหมและปฏิบัติงานดวย

ความทาทาย องคประกอบสําคัญในการเสริมสรางนวัตกรรมในองคการประกอบดวย  การออกแบบงาน

ใหสอดคลองกับองคกร โครงสรางและระบบงาน   การเรียนรู การสะทอนมุมมอง และ นวัตกรรม และ 

การเปนพันธมิตรรวมกันในสถานท่ีทํางาน นอกจากนี้แลวการออกแบบสถานท่ีทํางานเพ่ือสรางแรง

บันดาลใจใหเกิดนวัตกรรมก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน 

 

คําสําคัญ: การปรับเปลี่ยนเพ่ือนวัตกรรม , การออกแบบสถานท่ีทํางาน 

 

Abstract 

 Innovation is important for business operations today. Innovation is not only 

developed by research and development departments, but is related to people 

throughout the organization. Creating interactions to exchange ideas and communicate 

openly is important for stimulating energy and creativity at work as well as creating 

cooperation in work for employees to try new things and work with challenges. Important 

elements for enhancing innovation in the organization include Job Design and Work 

Organization, Structures and Systems, Learning, Reflection and Innovation, and Workplace 

Partnership. In addition, designing a workplace to inspire innovation is also important. 

                                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย., อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: pharit_the@utcc.ac.th 
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บทนํา 

การดําเนินธุรกิจในปจจุบันนวัตกรรมเปนสิ่งสําคัญตอการบรรลุเปาหมาย  และ ตอบสนองตอ

ลูกคาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสรางการเติบโต และ 

ความกาวหนาใหกับธุรกิจ  (นุสติ คณีกุล.,2560)   นวัตกรรมไมไดเกิดจากหนวยงานดานวิจัยและพัฒนา

เทานั้นแตการสรางนวัตกรรมมีความเก่ียวของกับบุคลากรท้ังองคการ ดังนั้นการสรางการปฏิสัมพันธ

ระหวางกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและสื่อสารกันอยางเปดกวางจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ

ในการดําเนินงานรวมท้ังการเสริมสรางนวัตกรรม หลายบริษัทพยายามสรางสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงานท่ีสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Khetarpal, 2018)  บริษัท Googleไดสรางสํานักงานท่ีเปด

โอกาสใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใหไดมากท่ีสุด  เฟซบุคสก็ไดพยายาม

ใหพนักงานหลายคนนั่งทํางานรวมกันในหองขนาดใหญ เนื่องจากมองวาการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดมักจะเกิด

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางท่ัวถึง หรือ บริษัทซัมซุงก็ดําเนินการปรับเปลี่ยนวฒันธรรมการ

ทํางานแบบตามลําดับข้ันท่ียึดถือมาโดยตลอดมาใหพนักงานทํางานรวมกันในพ้ืนท่ีเปดโลงเพ่ือใหการ

ทํางานขามสายงานสามารถประสานการทํางานกันไดอยางใกลชิด (Reynolds, 2017) นวัตกรรมใน

สถานท่ีทํางานจึงมีความเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน (Chen et al., 2016) การปรับ

ระบบการทํางานตลอดจนการปรับใชเทคโนโลยีและทรัพยากรใหเหมาะสม เกิดความสอดคลองกับกล

ยุทธ และ การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้นวัตกรรมในสถานท่ีทํางานยังมีสวนสําคัญใน

การเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน หากธุรกิจสามารถบูรณาการขีดความสามารถและสมรรถนะของ

บุคลากรไดก็จะนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง ในบทความนี้จึงมุงท่ีจะ

อธิบายถึงองคประกอบสําคัญ และ แนวทางในปรับเปลี่ยนสถานท่ีทํางานเพ่ือเสริมสรางนวัตกรรมใน

องคการ 

 

ความสําคัญของนวัตกรรมในสถานท่ีทํางาน  

นวัตกรรมในสถานท่ีทํางานสามารถอธิบายไดจากแนวทางปฏิบัติงานและวัฒนธรรมการทํางานท่ี

ชวยใหพนักงานทุกระดับสามารถใชความรูความสามารถและความคิดสรางสรรคไดใหเต็มรูปแบบ  ดังนั้น

ธุรกิจจะตองมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติโดย

ออกแบบงาน มุงเนนการทํางานเปนทีมดวยตนเอง การมีโครงสรางองคกรแบบเปด การตัดสินใจท่ีไดรับ



 

1618 
 

มอบอํานาจและข้ันตอนการบริหารท่ีลดความซับซอนลง เพ่ือกระตุนแรงบันดาลใจความผูประกอบการ

เพ่ือสรางสรรคสิ่งใหม (Dittes et al., 2019) การสรางนวัตกรรมในสถานท่ีทํางานจึงนําไปสูการปรับปรุง

ท่ีสําคัญและยั่งยืนท้ังในผลการดําเนินงานขององคกรและในการมีสวนรวมของพนักงานรวมท้ังการมี

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีข้ึน 

 

องคประกอบสําคัญเพ่ือเสริมสรางนวัตกรรมในองคการ 

องคกรสวนใหญไมไดมีแนวทางอยางเปนระบบในการสงเสริมการมีสวนรวมและการมอบหมาย

อํานาจใหกับพนักงานในสถานท่ีทํางานเพ่ือปรับปรุงศักยภาพในการดําเนินงานและชีวิตการทํางาน  

ดังนั้นจึงควรเพ่ิมการเชื่อมโยงกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด  โดยไดมีผูนําเสนอแนวทางปฏิบัติใน

การแลกเปลี่ยนความรูและสรางความรวมมือในรูปแบบใหมในการทํางานโดยการสรางความเขาใจ 

(Peter & Rosemary., 2014) การกระตุน และ สงเสริมใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ

ดวยการมอบหมายอํานาจใหพนักงานและการสรางความผูกพันในการทํางานองคประกอบเหลานี้

เสริมสรางความรวมมือกันในท่ีทํางานซ่ึงจะกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เพ่ิมระดับการมีสวนรวมกันใน

การทํางาน สรางความเชื่อมโยงกันระหวางโครงสรางและระบบการทํางานขององคกร เกิดทีมงานจัดการ

ตนเอง และ มีการออกแบบงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะมีสวนสําคัญตอการเสริมสราง

นวัตกรรมในสถานท่ีทํางาน   โดยองคประกอบดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การออกแบบงานใหสอดคลองกับองคกร ( job design and work organization) 

การเสริมสรางนวัตกรรมในสถานท่ีทํางาน อาจดําเนินการในลักษณะการสงเสริมใหพนักงาน

สามารถพัฒนาและปรับใชสมรรถนะของตนอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคในการ

ทํางานดวยการออกแบบงาน (Job Design) ใหมีความเหมาะสม ซ่ึงการออกแบบงานเปนการพิจารณา

ถึงรายละเอียดของงาน หนาท่ีความรับผิดชอบขององคการ รายละเอียดงานวิธีการ และความสัมพันธ

ของงาน โดยการออกแบบงาน เปนกระบวนการวางแผนในการทํางานท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

(Becan et al., 2012) โดยมีสิ่งท่ีควรพิจารณาดังนี้ 

-ความรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับการทํางานในแตละวันท่ีตองอาศัยความรวมมือ

หรือการสื่อสารกับผูอ่ืน 

-โอกาสท่ีจะดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบโดยผานการติดตอสื่อสารในแนวนอนกับ

ผูรวมงานท่ีเก่ียวของ 
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-ความสามารถในการปรับการทํางานใหสอดคลองกับการปลี่ยนแปลงของลูกคา สถานการณ 

และ โอกาสทางธุรกิจ โดยอาจพิจารณาถึงการนํามาใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรียนรูในการทํางาน และ 

ลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนในการปรับตัว 

-โอกาสในการทดลองเพ่ือการวิเคราะห การแกปญหา และ การสรางสรรคนวัตกรรม 

-โอกาสในการติดตอสื่อสารระหวางกันท้ังในแนวนอนและแนวดิ่ง เพ่ือสนับสนุนการแกปญหา 

การเรียนรู และ การสรางนวัตกรรม โดยอาจดําเนินการในรูปแบบของความรวมมือเฉพาะกิจ  การสนทนา

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ รวมท้ังอาจมีการติดตอกับบุคคภายนอก 

การออกแบบงานจะตองดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาทักษะของพนักงานในการแลกเปลี่ยน 

หรือ ถายโอนความคิดระหวางกันท้ังผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกองคการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การปรับตัวและความยืดหยุนในการปฏิบัติงานแมวาในองคการจะมีหนาท่ีและลักษณะงานท่ีมีความ

แตกตางกันก็ตาม นอกจากนี้แลวการทํางานเปนทีมยังเปนสิ่งสําคัญตอการออกแบบงานใหเกิด

ประสิทธิภาพ จึงควรมีการกระจายอํานาจใหพนักงานและม่ีทีมงานท่ีจัดการตนเองเปนองคประกอบ

พ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรมในท่ีทํางาน โดยการทํางานเปนทีมควรมีการแบงปนความรูและปญหาท่ี

เกิดข้ึน ทําลายอุปสรรคและแบงเขตแดน เพ่ือสรางแนวทางในการปรับปรุงนวัตกรรมและการเติบโตใหกับ

องคกรโดยใชความเขาใจและประสบการณรวมกัน 

2. โครงสรางและระบบงาน  (Structures and Systems) 

            ปกติในสถานท่ีทํางานจะมีการจัดสรรพ้ืนท่ีการใชงานในสํานักงานใหกับบุคลากรตามหนวยงาน 

และ ตามระดับชั้นของพนักงาน โดยการแบงพ้ืนท่ีอยางชัดเจน  การดําเนินการดังกลาวเปนสิ่งท่ีอาจจะ

จํากัดการทํางานรวมกัน จึงอาจจะไมเหมาะสมองคกรท่ีใหความสําคัญกับวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนน

ความคิดสรางสรรค เปดกวาง และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทีมงาน หรือ สายงานท่ีแตกตางกัน  

องคกรจึงตองเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสพบ และ มีปฏิสัมพันธกันขามสายงานเพ่ือใหเกิดความ

เขาใจในมุมมองและบทบาทท่ีแตกตางกันทําใหมีโอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรคใหมออกมา (Peter & 

Rosemary, 2014)  ดังนั้นระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร 

มาตรฐาน และ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน จะตองมีความสอดคลองกับภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีมี

การมอบหมายอํานาจและใหความไววางใจในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมมากกวาการมีวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีมุงเนนการควบคุมท่ีรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลาง และ ข้ึนอยูกับผูบริหาร 

3. การเรียนรู การสะทอนมุมมอง และ นวัตกรรม 

             (Learning, Reflection and Innovation) 
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การดําเนินธุรกิจในปจจุบันการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสงผลใหฐานความรูเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการสรางนวัตกรรม แตหากความสัมพันธในการ

แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกันไมเปนไปอยางเหมาะสมแลวก็อาจสงผลตอการเสริมสรางนวัตกรรม 

เนื่องจากมุมมองความคิดตาง ๆ เปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการสรางนวัตกรรม  ในการพัฒนานวัตกรรมไม

วาจะเปนดานผลิตภัณฑ บริการ หรือ การปรับปรุงกระบวนการ ข้ึนอยูกับขอจํากัดดานระยะเวลาและ

โอกาส จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวของควรท่ีจะสามารถปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูรวมงาน หรือ ทีมงานท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว(Peter & Rosemary, 2014) นอกจากนี้ลักษณะการ

ทํางานท่ีมีการแตงตั้งคณะทํางานท่ีมีการสลับปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทําใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ มีการเปดรับความคิดท่ีแตกตางกันออกไป ในปจจุบันอาจพบเห็นการประชุมเปลี่ยน

ความคิดเห็นในลักษณะท่ีไมเปนทางการ อาทิเชน การหารือระหวางกันในรานกาแฟซ่ึงอาจทําใหเปด

โอกาสใหมีชวงเวลาในการคิดสรางสรรค และ ไดอยูหางสถานท่ีทํางานท่ีอาจจะเต็มไปดวยความกดดันใน

การทํางานซ่ึงเปนลักษณะการทํางานพ่ีอาจพบไดในทีมงานเฉพาะกิจท่ีโดยปกติผูรวมทีมอาจจะไมมีเวลา

ไดประชุมหารือกัน ไดมีโอกาสสรางความคิดสรางสรรค และ มุมมองใหมๆ รวมกัน รวมท้ังอาจดําเนินการ

โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบงาย ๆ ท่ีเปดโอกาสใหพนักงานในทุกระดับขององคการ

ไดมาหารือกันโดยไมใหความสําคัญกับตําแหนงงาน ระดับข้ันการบังคับบัญชา ดวยการระดมความคิด

ใหมอยางเปดกวาง และ มีการสนทนากันอยางอิสระ ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานมองเห็นวาความคิดเก่ียวกับ

การพัฒนาธุรกิจควรเปนสวนหนึ่งของการทํางาน(Vila et al., 2014) 

4. การเปนพันธมิตรรวมกันในสถานท่ีทํางาน (Workplace Partnership) 

โดยท่ัวไปแลวการทํางานรวมกันเปนแนวทางท่ีมีการนํามาใชในการจัดการในดานอุตสาหกรรม

สัมพันธ อาทิ การปรับสวัสดิการและผลตอบแทนในการทํางาน การเปลี่ยนลักษณะการจางงาน การปรับ

โครงสรางองคการ เปนตน  การทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร พนักงาน และ หนวยงานภายนอกท่ี

เก่ียวของสามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ แตจะตองเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส และ เปนการ

สื่อสารแบบสองทิศทาง เพ่ือใหเกิดความสัมพันธในทางบวกระหวางกัน รวมท้ังลดความขัดแยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน(Chen et al., 2016)  การมีสวนรวมของพนักงานในการออกแบบและการใชสถานท่ีทํางานเพ่ือ

เสริมสรางการพัฒนานวัตกรรม จะทําใหเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของกระบวนการ และ อาจชวยลด

ปญหาของความเฉ่ือย หรือ ความลมเหลวในการพัฒนานวัตกรรมท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนั้นการทํางานรวมกัน

จึงกลายเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมในองคการ 
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         จากองคประกอบขางตนองคการจะตองผสมผสานองคประกอบดังกลาวใหสอดคลองกันเพ่ือให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในดานวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในแตละวัน อาทิ การปรับปรุงดานการสื่อสารใน

ลักษณะคณะกรรมการทํางานท่ีเก่ียวของ การเพ่ิมความผูกพันของผูนําและบุคลากรในองคการ การมีผล

การปฏิบัติงานท่ีดีมากข้ึน การเพ่ิมความเอาใจใสในการดูแลลูกคา และ เพ่ิมศักยภาพดานนวัตกรรมระยะ

ยาวขององคการ เปนตน หากมีการผสมผสานองคประกอบดังกลาวแลวก็ทําใหบุคลากรทุกระดับไดใช

และพัฒนาความรู ประสบการณ และ ความคิดสรางสรรคอยางเต็มท่ี บุคลากรมีการปฏิบัติงานเพ่ือ

มุงเนนการปรับปรุงศักยภาพขององคการดวยแนวทางท่ีเปนไปไดและดีท่ีสุด (Peter & Rosemary, 

2014) นอกจากนี้หากตองการเพ่ิมความผูกพันและศักยภาพในการปฏิบัติงานในองคการก็สามารถปรับ

องคประกอบดังกลาวใหสอดคลองกับการประเมินวิธีการทํางานและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือกระตุนให

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน  

การปรับเปล่ียนสถานท่ีทํางานเพ่ือเสริมสรางนวัตกรรม 

ปจจุบันนี้เศรษฐกิจไดขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม สงผลใหหลายองคการตองมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองคการ (Paul & Theo, 2001)แตสิ่งหนึ่งท่ี

ยากตอการเปลี่ยนแปลงก็คือวัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีอาจจะเปนอุปสรรคสําคัญตอความคิด

สรางสรรค  การสงเสริมนวัตกรรมในองคการภายใตขอจํากัดกฎระเบียบทางการบริหารเพ่ือเพ่ิมการมี

สวนรวมกับบุคลากรและสรางสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม(Chen et al., 

2016)  มีสิ่งท่ีควรพิจารณาดังนี้ 

1.การปรับปรุงส่ิงสนับสนุนในการทํางาน   

 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเพ่ิมระดับความพึงพอใจของบุคลากรเปนสิ่งท่ีตอง

ดําเนินการควบคูกัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนสถานท่ีทํางานจึงควรมุงเนนไปท่ีปจจัยท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน การวางผังทําเลท่ีต้ังสิ่งสนับสนุนในการทํางานใหสะดวกตอการ

ทํางาน การพิจารณาถึงประเด็นดานวิศวกรรมปจจัยมนุษยและการยศาสตร (human factors 

engineering and ergonomics) ซ่ึงก็คือ การจัดสถานท่ีทํางานใหสอดคลองกับสรีระรางกายของมนุษย 

ดวยการออกแบบรูปแบบการทํางานท่ีงายข้ึน สะดวกสบาย และไมกอใหเกิดอันตรายแกผูปฏิบัติงาน  

อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานโดยการออกแบบแสงสวางใหเหมาะสม เฟอรนิเจอร

เหมาะกับผูปฏิบัติงาน  และ การควบคุมอุณหภูมิ เสียงรบกวนและกลิ่นท่ีอยูรอบตัวในขณะปฏิบัติงาน ให

เหมาะสม เปนตน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหสามารถเพ่ิมความเขาใจเก่ียวกับปจจัยมนุษย
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และการยศาสตรในการทํางาน รวมท้ังมีผลตอการสงผานขอมูล ตลอดจนองคความรูระหวางคนและกลุม

ในองคการอีกดวย  

2. การอํานวยความสะดวกส่ิงสนับสนุนการตัดสินใจ   

การใหความสําคัญเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการตัดสินใจ  เนื่องจากระบบ

การทํางาน และ การวางผังการใชพ้ืนท่ีในสํานักงานมีความเก่ียวของกับการเขาถึงทรัพยากรดานตาง ๆ 

ของผูปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนเอกสาร หรือ สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยหากยากตอการเขาถึงแลว ก็

อาจจะทําใหการตัดสินใจเบี่ยงเบนไปจากสิ่งท่ีควรจะเปน   ดังนั้นจึงควรอํานวยความสะดวกและ

เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจเพราะการตัดสินใจบางประเด็นอาจจะตองใชขอมูลท่ีเก่ียวของเปน

หลักฐานประกอบการตัดสินใจอาทิ การใชขอมูลดานเอกสาร หรือ การใชขอมูลจากฐานขอมูลของบริษัท 

เปนตนนอกเหนือจากการใชประสบการณ หรือ การหารือกับผูรวมงานท่ีเก่ียวของเพียงอยางเดียว   โดย

ปกติแลวการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับการทํางานจะมีการใชขอมูลท่ีไดมาจากบุคลากรดวยกันเอง  มากกวา

การใชทรัพยากรดานขอมูลในลักษณะลายลักษณอักษรท่ีอาจตองใชเวลาและ มีความยุงยากมากกวา จึง

อาจสงผลกระทบตอคุณภาพในการตัดสินใจ  ดังนั้นการวางระบบและอํานวยความสะดวกสิ่งสนับสนุน

การเขาถึงทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ ก็จะทําใหเกิดการปรบัปรุงดานกระบวนการตัดสินใจ   

  3. การสงเสริมการทํางานรวมกัน   

การสนับสนุนการเชื่อมโยงองคความรูท่ีเก่ียวของในการทํางานรวมกันในลักษณะกลุมทํางาน

รวมกัน  จะตองมีการจัดวางสวนประกอบตางๆ  เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกัน และ สนับสนุนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางกัน   อาทิเชน การติดตั้งกระดานไวทบอรดไวในจุดท่ีสะดวกตอการเขาถึงก็อาจจะทํา

ใหสามารถเพ่ิมการแลกเปลี่ยน หรือ ระดมสมองระหวางสมาชิกผูรวมกลุมในการทํางาน เปนตน การ

สงเสริมการทํางานรวมกันโดยการเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางกันในการทํางานอาจใชการออกแบบการ

ทํางานในสํานักงานเพ่ือชวยเสริมสรางความสัมพันธในการทํางาน การกําหนดขอบเขตหรือพ้ืนท่ีการ

ทํางานในสถานท่ีทํางานอาจจะมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางบุคคลในสถานท่ีทํางาน การกําหนด

พ้ืนท่ีในการทํางานเปนฝายหรือแผนกสําหรับแตละหนวยงานอาจกอใหเกิดความแตกตางและชองวางใน

การทําระหวางกันของแตละหนวยงาน การมีขอบเขตในการทํางานนี้มีความสําคัญอยางมากในการ

แกปญหาระหวางกลุมในองคกร เนื่องจากกลุมเหลานี้มีความแตกตางกันดานวัฒนธรรมยอยในการ

ทํางาน และมักทํางานในโลกแหงความคิดท่ีแตกตางกัน  การกําหนดขอบเขตในสถานท่ีทํางานทําใหเกิด

กลุมตาง ๆ ข้ึนในองคการ ซ่ึงมีผลตอการแกไขปญหารวมกันระหวางกลุมงานในองคการ ดังนั้นแมวาจะมี

ความแตกตางกันในขอบเขตการทํางานแตถาสามารถประสานงานรวมกันไดโดยการกําหนดผังทํางาน 
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และ มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางกัน ทําใหมุมมองในการทํางานท่ีแตกตางกันสามารถนํามาใช

รวบรวมขอมูลความคิดเห็นเพ่ือใชในการตัดสินใจในการแกไขปญหาไดรัดกุมมากข้ึน(Hughes et al., 

2018)  การออกแบบและการวางผังสํานักงานจึงมีสวนสําคัญในการเสริมสรางการสื่อสารระหวางกัน 

อาทิเชน ในธุรกิจบางแหงทีมวิจัย และ บุคลากรท่ีอยูในหนวยงานตางสายงานและสถานท่ีทํางานอยูหาง

กันอาจจะไมสามารถสื่อสารการทํางานระหวางกันไดดีเทาท่ีควร ทําใหมีการพยายามออกแบบ

สถาปตยกรรมอาคารโดยกําหนดพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีจะชวยเพ่ิมโอกาสใหบุคลากรท่ีเก่ียวของมาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นรวมกันในพ่ืนท่ี ๆ กําหนด หรือ    ในบางบริษัทมีการจัดวางผังสํานักงานเปนแบบเปดมีพ้ืนท่ี

ขนาดใหญท่ีไมมีการแบงก้ันพ้ืนท่ีแผนกงานไมมีการกําหนดพ้ืนท่ีการทํางานของหนวยงานแบบตายตัว 

ทําใหมีการสลับเปลี่ยนจุดในการปฏิบัติงาน มีโอกาสท่ีจะทํางานใกลชิดกับบุคลากรตางสายงานกัน ทําให

มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและกอใหเกิดการเรียนรูในลักษณะการขามสายงาน เปนตน 

 แนวทางการออกแบบสถานท่ีทํางานเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหเกิดนวัตกรรม  

การออกแบบสถานท่ีทํางานอาจมีสวนในการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรในการสราง

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ตลอดจนอาจเพ่ิมผลิตผลจากการทํางาน  การออกแบบสถานท่ีทํางาน

จึงอาจจะมีความสัมพันธกับความพยายามในการสรางนวัตกรรมของบุคลากร เนื่องจากสถานท่ีทํางาน

อาจจะมีสวนสงเสริมความความคิดสรางสรรค และ วัฒนธรรมในการทํางาน ดังนั้นเปาหมายในการ

ออกแบบสถานท่ีทํางานก็คือ การทําใหบุคลากรสามารถบรรลุท้ังเปาหมายในการทํางานประจําในแตละ

วัน และ มีโอกาสท่ีจะสรางแรงบันดาลใจในการสรางนวัตกรรม การออกแบบสถานท่ีทํางานจึงควรสราง

ความหลากหลายในการกระตุนความคิด(Agovino, 2019) โดยมีแนวทางในการออกแบบสถานท่ีทํางาน

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมไดดังนี้ 

  -การกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือทํางานรวมกันและเปนจุดรวมกัน  

           (Delineate spaces to allow collaboration and focus) 

 การมีสถานท่ีทํางานแบบเปดโลงในบริษัทชั้นนําหลายแหงนอกจากแสดงใหเห็นถึงความทันสมัย

แลว ยังสะทอนใหเห็นถึงการทํางานแบบพลวัติ(Dynamic)ซ่ึงเปนการทํางานท่ีบุคลากรมีการปฏิสัมพันธ

กันตลอดเวลา (Becan et al., 2012)ถึงแมวาสภาพแวดลอมการทํางานดังกลาวอาจจะมีแนวโนมท่ีจะ

เพ่ิมความวุนวายและรบกวนสมาธิในการทํางาน มีผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา นอกจากการออกแบบให

สถานท่ีทํางานมีผังพ้ืนท่ีแบบเปดโลงแลว ก็ยังควรจัดสรรใหมีพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีเปนสัดสวนสําหรับงานกลุม

และงานเฉพาะบุคคล     บริษัทท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องมีแนวโนมท่ีจะมีพ้ืนท่ีใชงานสําหรับ

การทํางานแบบเดี่ยวและแบบกลุมมากกวา แมวาการทํางานรวมกันอาจเปนสิ่งท่ีหลายธุรกิจให
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ความสําคัญในการออกแบบสถานท่ีทํางาน แตหากปราศจากการใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

แลวผลผลิตก็อาจจะลดลงได ดังนั้นองคกรจึงยังมีความจําเปนท่ีจะจัดสรรใหมีพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีเหมาะสม

ท้ังแบบสวนตัวและพ้ืนท่ีทํางานรวมกันท่ีแยกออกจากการมองเห็นและเสียงรบกวนจากพ้ืนท่ีสวนรวมก็

จะเอ้ือตอการทํางานกลุม 

- การออกแบบสถานท่ีทํางานใหสามารถปรับเปลี่ยนได  

(Design your workplace to be adaptive (to the task)) 

หากองคกรและผูบริหารมีความสนใจในการเสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมอยางจริงจัง  ก็

จําเปนตองจัดสรรพ้ืนท่ีการทํางานท่ีเปดโอกาสใหมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความหลากหลาย และ 

มีทางเลือกในการทํางานท่ีแตกตางจากเติม วิธีหนึ่งก็คือการออกแบบสถานท่ีทํางานใหสามารถตอบสนอง

การทํางานไดหลากหลายรูปแบบต้ังแตเริ่มตนการทํางาน อาทิ สถานท่ีทํางานแบบอัฒจันทร   

(Amphitheater) ท่ีสามารถใชสําหรับการประชุมพนักงานและใชสําหรับการบรรยายในการฝกอบรม 

รวมถึงสามารถใชเปนหองสมุดท่ีพนักงานสามารถศึกษาขอมูลท่ีตองการไดอยางสะดวกสบาย หรือ 

อาจจะเปนการออกแบบสถานท่ีทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดแบบเอนกประสงค  โดยเปนสถานท่ี

ทํางานท่ีสามารถจัดเรียงสิ่งตาง ๆ ไดอยางอิสระใหเหมาะสมกับงานท่ีทํา (Issa et al., 2018) เชน การ

จัดวางเอกสาร การเรียงแผนภาพ หรือ การใชพ้ืนท่ีในการจัดวางโมเดล  โดยอาจทําใหสามารถหลีกเลี่ยง

ความเบื่อหนายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความรูสึกอึดอัด หรือ การจําเจในการทํางาน เชน ความสามารถในการ

จัดเรียงการวางเฟอรนิเจอรใหม    การสรางโตะทํางานนวัตกรรม innovative desks  เพ่ือใหพนักงาน

สามารถทํางานเปนรายบุคคล หรือ ทํางานรวมกัน  โดยโตะทํางานเหลานี้สามารถจัดวางเขาดวยกันอยาง

ชิ้นสวนจิ๊กซอวและพนักงานสามารถตัดสินใจไดวาจะใหมีลักษณะการจัดวางอยางไร เปนตน 

-การออกแบบเพ่ือสงเสริมการสื่อสารขามสายงาน (Cross-disciplinary communication) 

นวัตกรรมมักเกิดข้ึนเม่ือไดมุมมองใหม หรือ การมองในมิติใหม โดยแนวทางท่ีดีแนวทางหนึ่งก็

คือการเพ่ิมโอกาสในการสื่อสาร หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขามสายงาน   ซ่ึงการออกแบบสถานท่ี

ทํางานก็เปนสวนหนึ่งในการเอ้ืออํานวยการสื่อสารขามสายงาน(Becan et al., 2012) ตัวอยางเชน 

บริษัท BMW เปนบริษัทหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในการนําแนวทางดังกลาวมาใชเพ่ือเสริมสราง

นวัตกรรมในบริษัท โดยนําใชกับศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทในชื่อ BMW Project House เพ่ือใหเกิด

การประสานและการมีปฏิสัมพันธขามสายงานอยางใกลชิด โดยบริษัทไดออกแบบสถานท่ีทํางาน

หมุนเวียน (Circular workplace) ซ่ึงหนวยงานตางๆ สามารถรวมศูนยกลางการทํางานรวมกันตาม

โครงสรางองคการเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง  สํารวจความคิดใหม ๆ ปรับปรุงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
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กันใหเปนปจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังไดออกแบบสถานท่ีทํางานโดยใชโครงสรางแบบกระจก (The 

glass structure) ชวยใหมองเห็นความคืบหนาของทีมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงชวยใหเกิดการสื่อสารตาม

ธรรมชาติระหวางทีมโครงการ 

- การสรางเวทีเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมดวยการผสมผสานการเลน  

(Creating a platform to promote innovation by combining play) 

หลายบริษัท มีการนําวิธีการเลน หรือ การทํากิจกรรม เพ่ือใหหยุดพักจากการทํางานจริง ถึงแม

ทางการบริหารอาจมองวาเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือหยุดพักความตึงเครียดจากการทํางาน หรือ บางครั้งแยลง

ก็ถูกมองวาเปนการเสียเวลาการทํางานของพนักงาน แตหากใชวิธีการนี้ควบคูไปกับการทํางานปกติใน

สถานท่ีทํางานอยางเหมาะสมก็มีประโยชนหลายประการ การทํากิจกรรมนอกจากงานรวมกันก็จะเพ่ิม

การมีสวนรวม การสรางความรวมมือ และ อาจสรางบรรยากาศการแขงขันในแนวทางท่ีดี รวมท้ัง

กอใหเกิดการทดลองและกลาเสี่ยง อันจะเปนแนวโนมใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมตอไป(Issa et al., 

2018)  การเลนชวยทําใหขอบเขตการทํางานท่ีเปรียบเสมือนกําแพงก้ันระหวางแผนกขององคกรลดลง 

และกรอใหเกิดการเชื่อมตอใหม มุมมองใหมสามารถนําไปสูการจุดประกายใหมในกระบวนการนวัตกรรม 

ซ่ึงแนวทางนี้ไมไดจํากัดเฉพาะกับพนักงาน สามารถนําไปใชกับลูกคาไดเชนกัน   

- การออกแบบสถานท่ีทํางานเพ่ือเพ่ิมพลังงานใหกับพนักงาน  

(Design the workplace to energize your employees) 

โดยท่ัวไปสถานท่ีทํางานมักจะมีพ้ืนท่ีจํากัดสําหรับใหพนักงานตองทํางานอยางนอยแปดชั่วโมง

ในแตละวัน ดวยขอจํากัดและคาใชจายทางการบริหารทําใหตองมีการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความคุมคาจึงเกิด

สภาพการทํางานท่ีมีพนักงานจํานวนมากตองทํางานในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก การทํางานในสภาพแวดลอม

ดังกลาวมีแนวโนมท่ีลดทอนพลังงานในการทํางานและเปนการยากท่ีจะสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม

ใหม  ดังนั้นจึงควรมีสถานท่ีทํางานท่ีมีความแตกตางเพ่ือกระตุนและสรางพลังในการทํางาน(Chen et 

al., 2016) อาทิ การปรับเปลี่ยนรูปแบบโตะทํางานและหองประชุม  โดยอาจจะเปนลักษณะหองทํางาน

และหองประชุมท่ีเปนรูปแบบการยืนก็มีสวนในการเพ่ิมผลิตผลในการทํางาน  หรือ การมีพ้ืนท่ีบริการ

กาแฟและพ้ืนท่ีพักผอนก็เปนพ้ืนท่ี ๆ ควรจัดสรรในสํานักงาน เนื่องจากทําใหพนักงานไดมีโอกาสพักผอน 

และ เพ่ิมโอกาสในการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนี้ในบางบริษัทจัดพ้ืนท่ีในการทําโยคะเพ่ือคลายความ

เม่ือยลา และ ลดความตึงเครียดในการทํางาน   

   -การใชสีโทนสวางในสถานท่ีทํางาน(Bring on the bright colors) 
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การใชเฉดสีก็เปนสิ่งกระตุนทางสายตามีสวนในการเพ่ิมความคิดสรางสรรค โดยอาจมีการใช

แทบสี การประดับดวยงานศิลปะท่ีนาสนใจบนผนังและประติมากรรมในหองโถง รวมท้ังการใหบุคลากร

มีอิสระในการตกแตง หรือ ออกแบบพ้ืนท่ีทํางานของกลุม หรือ บุคคลตามความพึงพอใจ  สภาพแวดลอม

ในการทํางานท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลกระทบตอท้ังทางรางกายและทางอารมณจะสงผลตอการคิด

สรางสรรค (Agovino, 2019)ดังนั้นสนับสนุนใหบุคลากรไดตกแตง หรือ ดัดแปลงสถานท่ีทํางานโดย

อิสระ เชน การนําตนไมหรือรูปสวนตัวมาตกแตงก็เปนการใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน  เปนตน 

-การพิจารณาผลกระทบดานสุขภาพของพนักงาน (Consider employee wellness) 

หลายบริษัทในปจจุบันยังคงใหความสําคัญกับเรื่องสภาพแวดลอมการทํางานท่ีสงเสริมสุขภาพ

และความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน  โดยมีแนวทางท่ีควรพิจารณาในการออกแบบสถานท่ีทํางาน อาทิ 

จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับการผอนคลาย หรือ สรางสมาธิในการทํางาน เฟอรนิเจอรท่ีใชทํางานหลักสรีรศาสตร 

มีพ้ืนท่ีสะดวกสบายสําหรับการทํางานรวมกัน มีหองสวนตัวขนาดเล็กสําหรับทํางานท่ีมุงเนนงานสําคัญ 

รวมท้ังการมีธรรมชาติเขามาตกแตงในสถานท่ีทํางาน(Becan et al., 2012) กลาวไดวาการจัดสรรพ้ืนท่ี

ในสถานท่ีทํางานเพ่ือสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของพนักงานไมไดเปนการทําใหเสียพ้ืนท่ีในการใชงาน แต

เปนการสรางสภาพแวดลอมรอบดานท่ีสงเสริมผลิตภาพและสภาพการทํางานท่ีดีของพนักงาน 

-การออกแบบสถานท่ีทํางานโดยคํานึงถึงการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  

 (Recruitment and retention benefits) 

บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงจะแสวงหาท่ีทํางานท่ีเหมาะสมและรูสึกพอใจ การออกแบบสถานท่ี

ทํางานก็เปนสิ่งหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการสรรหาผูสมัครท่ีมีศักยภาพและการรักษาบุคลากรใหทํางานตอไป

ในระยะยาว  (Leon, 1999) 

 

บทสรุป 

  การปรับสถานท่ีทํางานใหมเพ่ือสงเสริมนวัตกรรม มีความเก่ียวของกับการปรับวัฒนธรรม

องคการเพ่ือเสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมจําเปนท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน เพ่ือให

พนักงานทุกคนสามารถทํางานรวมกันได การออกแบบสํานักงานจึงควรกระตุนพลังและความคิด

สรางสรรคในการทํางาน ตลอดจนสรางความรวมมือในการทํางาน เพ่ือใหพนักงานไดทดลองสิ่งใหมและ

ปฏิบัติงานดวยความทาทาย ปจจัยในสภาพแวดลอมการทํางานมีสวนในการกําหนดขอบเขตการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพในการสรางสรรคของพนักงานใหมีมากข้ึน เชน การมอบอํานาจให

พนักงาน  การออกแบบงาน การทํางานเปนทีมดวยตนเอง  การมีระบบสะทอนกลับการปฏิบัติงาน การ
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เรียนรูและการพัฒนา การสงเสริมการมีสวนรวมกันสงูในการสรางนวัตกรรม การสงเสริมพฤติกรรมของ

ผูประกอบการท่ัวท้ังองคการ  เปนตน  นวัตกรรมในสถานท่ีทํางานอาจเปนแรงบันดาลใจจากการเปด

กวางรับฟงความคิดเห็นจากพนักงาน  ผูบริหาร  ลูกคา และ ผูท่ีมีความเก่ียงของกับธุรกิจ  เพ่ือกอใหเกิด

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียท้ังหมดจากเกิดเปดกวางแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกัน โดยอาจจะ

ตองมีพ้ืนท่ีในการพัฒนาความคิดสรางสรรค  ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนและ

ออกแบบสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีไมใชเปนเพียงสถานท่ีปฏิบัติงานธรรมดา ก็จะทําใหการเปลี่ยนผานธุรกิจ

ไปสูการพัฒนานวัตกรรมไดประสบความสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 

 บทความนี้นําเสนอขอมูลเก่ียวกับองคประกอบสําคัญในการเสริมสรางนวัตกรรมในองคการ และ   

แนวทางการออกแบบสถานท่ีทํางานเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหเกิดนวัตกรรม  แตยังขาดการนําเสนอให

เห็นถึงปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนสถานท่ีทํางานโดยมุงเนนการเสริมสราง

นวัตกรรม รวมท้ังยังไมไดศึกษาในรายละเอียดของปจจัยท่ีใชในการพิจารณาตัดสินใจออกแบบสถานท่ี

ทํางาน และ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบสถานท่ีทํางานเพ่ือเสริมสรางนวัตกรรม   ดังนั้นในบทความ 

หรือ งานวิจัยครั้งตอไป อาจมีการศึกษารายละเอียดมากข้ึน รวมท้ังแนวโนมในการปรับเปลี่ยนสํานักงาน

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการหยุดชะงักทางธุรกิจท่ีสงผลใหการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาล ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Decision to Choose Hospital Services  

in Bangkok Area 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน และความแตกตางดานความพึงพอใจในสวนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ระหวางผูรับบริการท้ัง 2 กลุม ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม 400 ชุด พบวา 

ปจจัยท่ีสงผล ตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลไดแก ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดาน

รายได สวนระดับคะแนนความพึงพอใจ จากการวิเคราะห t-test พบวา ผูรับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล

และโรงพยาบาลเอกชน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจแตกตาง ในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานบุคลากรแพทยในการใหบริการ ดานกระบวนการ และดานองคประกอบทางกายภาพ 

 

คําสําคัญ: โรงพยาบาล, สวนประสมทางการตลาด, โรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน 

 

Abstract 

 The objectives of this study are to study the factors affecting the decision to 

choose between public and private hospitals and to study the differences in marketing 

mix satisfaction between two groups. The result from 400 questionnaires shows that the 

factors affecting the decision to choose hospital services include age, education, 
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occupation, and income. The t-test analysis shows that the difference in satisfaction level 

between public and private hospital patients are in terms of products, distribution 

channels, the services of doctors ,process, and the physical evidence 

 

Keywords: Hospital Services, marketing mix, public hospitals, private hospitals 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในภาวะปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ

ใชชีวิตประจําวันของเรานั้น ดําเนินไปแบบเรงรีบ สงผลตอสุขภาพของมนุษยเปนอยางมาก ทําใหมนุษย

หันมาใหความสําคัญ ดูแลเอาใจใสในเรื่องของสุขภาพมากข้ึน จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหธุรกิจสําหรับ

ใหบริการดานสุขภาพ ตางๆ มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ความตองการใชบริการท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพเริ่มมีมากข้ึน ในลักษณะท่ีหลากหลายมากข้ึน หรือเฉพาะทางมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจท่ี

เก่ียวกับโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาล  สวนหนึ่งมาจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ปริมาณ

โรคอุบัติใหมท่ีเพ่ิมข้ึนและการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) ทําใหความตองการใชบริการท่ี

เก่ียวของกับสุขภาพมีมากข้ึน ธุรกิจโรงพยาบาลจึงมีแนวโนมอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึน เพ่ือเตรียมพรอมใน

การตอบรับความตองการของผูบริโภค จากจํานวนประชากรผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดอัตราการ

เจ็บปวยท่ีมากข้ึน และเม่ือจํานวนผูปวยเพ่ิมมากข้ึน ความตองการในการจัดตั้งธุรกิจโรงพยาบาลและ

สถานบริการพยาบาลก็ยอมเพ่ิมข้ึนตามไปดวย จึงกลาวไดวาธุรกิจโรงพยาบาลเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีทุกคน

ตองการ ทําใหเกิดการกระจายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลอยูในทุกๆ ท่ีท่ัวประเทศไทย อีกท้ังธุรกิจ

โรงพยาบาลนั้นมีการเติบโตควบคูไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และไมวาโรงพยาบาลท้ัง

รัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชนตางก็มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพทางดานการใหบริการ ตลอดจนคุณภาพ

การรักษา เพ่ือตอบโจทยความตองการของผูรับบริการ ดังนั้นผูทําวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหโรงพยาบาล ท้ัง

โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน เห็นถึงจุดเดน รวมถึงจุดดอยของตนเอง และนําผล

การศึกษาท่ีไดไปใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ รวมถึงการดําเนินงานของโรงพยาบาล เพ่ือเปน

แนวทางในการวางแผนกลยุทธสําหรบัตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูรับบริการ และการเลือก

รับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน  

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางดานความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด ระหวางผูรับบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ไดแก  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร  

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2558) ไดอธิบายวา ลักษณะทางดานประชากรศาสตร เปนความหลากหลาย

ดานภูมิหลังของบุคคล ประชากรศาสตรจะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ใน

หนวยงานหรือในองคกรตางๆ ซ่ึงประกอบดวยพนักงานหรือบุคลากรในระดับตางๆ ซ่ึงมีลักษณะ

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกตางกันมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตร หรือภูมิ

หลังของบุคคลนั่นเอง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

Mullins (1985) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสวนบุคคลท่ีเม่ือไดรับสิ่งท่ีตองการ

หรือความผิดหวังซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบ การรับรูกับความคาดหวัง ซ่ึงมีผลลัพธของสิ่งท่ีตองการ ถา

การรับรูตอสิ่งท่ีตองการเหมาะสมกับความคาดหวังของลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสวนประสมทางการตลาด (7P’s)   

 Kotler (2016) ไดอธิบายวา การตลาดสําหรับธุรกิจการบริการนั้น มีลําดับข้ันตอนการตัดสินใจ

ซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวยกระบวนการ 7 ข้ันตอนไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการ  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาครั้งนี้มีงานวิจัยท่ีเปนแนวทางในการศึกษา อาทิ ของวราภรณ สุขแสนชนานันท (2560) 

ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการแผนกผูปวยนอก กรณีศึกษา 
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โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ พบวาการบริการท่ีไวใจได การใหบริการดวยความรูความชํานาญ การ

บริการท่ีจับตองไดเปนรูปธรรม การใหบริการดวยความเอาใจใส และความมุงม่ันเต็มใจในการใหบริการ 

เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินเลือกใชบริการ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ศิวะนันท ศิวพิทักษ (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครของชาวจีน พบวา ปจจัยทีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ประกอบดวย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบริการ ดานราคา และดานอาคารสถานท่ี อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

และนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูท่ีมารับบริการโรงพยาบาล ท้ังโรงพยาบาลรัฐบาล และ

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การคํานวณกลุมตัวอยาง  

 เปนการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane ซ่ึงกําหนดความเชื่อม่ันท่ี

รอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนไวท่ี 0.05 ซ่ึงจากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในป 2560 มีผูปวย

ในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมด 19,714,139 คน ทําใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ จากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยเก็บในโรงพยาบาล

รัฐบาลจํานวน 200 ชุด และโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 200 ชุด รวมเปนท้ังหมด 400 ชุด  

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาใชแบบสอบถาม เก่ียวกับระดับความพึงพอใจในปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

7P’s ซ่ึงเปนแบบการประเมินคา ดวยมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scales) เก่ียวกับระดับความพึงพอใจใน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s โดยเปรียบเทียบระหวางโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

แบงไดเปน 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คะแนนเทากับ 5 ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน

เทากับ 4 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเทากับ 3 ระดับความพึงพอใจนอย คะแนนเทากับ 2 และ

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คะแนนเทากับ 1  
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กําหนดการแปลความหมายจากคาเฉลี่ย ดังนี้ 
 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจมาก 
 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจนอย 
 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

5. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปนการทดสอบสมมติฐาน โดยใช

สถิติวิเคราะหคา Chi-Square Test เพ่ือทดสอบความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก 

ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานสถานภาพ ดานรายได ดานอาชีพ กับการเลือกใชโรงพยาบาล

รัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน และใชสถิติวิเคราะหคา T-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความ

พึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด 7P’s ระหวางผูรับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน 

ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01  

6. การทดสอบเครื่องมือ  

ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ใชการทดสอบเครื่องมือ

โดยการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยการหาคาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ซ่ึงไดนําแบบสอบถามไปทดลอง (Pre test) กับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 ชุด จากนั้นจึงนําขอมูลมาทดสอบหาความเชื่อม่ันดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสูตร

การหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach) เพ่ือทดสอบหาคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใช

เกณฑยอมรับท่ีคาความเชื่อม่ันมากกวา 0.7 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) เม่ือทําการทดสอบความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามไดคาเทากับ 0.88 ซ่ึงมากกวา 0.7 ดังนั้นจึงสามารถยอมรับแบบสอบถามดังกลาว 

เพ่ือการวิเคราะหในข้ันตอนตอไปได 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ระหวางโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน ท่ีเก็บขอมูลในโรงพยาบาลรัฐบาล พบวาสวนใหญรอยละ 

66 เปนเพศหญิง เชนเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนท่ีรอยละ 67 เปนเพศหญิง โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
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ใหญท่ีเปนผูมารับบริการในโรงพยาบาลรัฐบาล มีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 35 ตางจากโรงพยาบาล

เอกชนท่ีผูมารับบริการสวนใหญ มีอายุ 41-50 ปคิดเปนรอยละ 38.5  โรงพยาบาลรัฐบาลผูมารับบริการ

สวนใหญมีสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 47 แตโรงพยาบาลเอกชนท่ีผูมารับบริการสวนใหญมีสถานภาพ

สมรส  คิดเปนรอยละ 52 สวนใหญผูมารับบริการท้ังโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 76 และ 71.5 ตามลําดับ ท้ังนี้ผูมารับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล

สวนใหญประกอบอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 52 เชนเดียวกับผูมารับบริการ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีสวนใหญประกอบอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเชนกัน คิดเปนรอยละ

45.5 และในสวนของรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูมารับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.5 ซ่ึงตางจากผูมารับบริการโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญท่ีมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.5  

 

2. การทดสอบความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร กับการเลือกใช

โรงพยาบาลรัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน  

สําหรับลักษณะทางประชากรศาสตร ท่ีนํามาพิจารณาหาความสัมพันธกับการเลือกรับบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยใชการทดสอบคาสถิติไคสแควร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และมี

สมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานหลัก : ลักษณะทางประชากรศาสตร ไมมีความสัมพันธกับการเลือกรับบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน 

 

สมมติฐานรอง : ลักษณะทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับการเลือกรับบริการโรงพยาบาล

รัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน 

ดานเพศ เม่ือพิจารณาความสัมพันธทางดานเพศกับการเลือกรับบริการโรงพยาบาล จะพบวาเพศ

หญิงและเพศชายมีจํานวนในการเลือกรับบริการโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลรัฐบาลท่ีไมแตกตางกัน

ทําใหลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศไมมีความสัมพันธกับการเลือกรับบริการ 
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ดานอายุ เม่ือพิจารณาความสัมพันธทางดานอายุกับการเลือกรับบริการโรงพยาบาล จะพบวาผู

ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลสวนใหญจะอยูในชวงอายุ ต่ํากวา 30 ป แตผูท่ีมารับบริการโรงพยาบาล

เอกชนสวนใหญจะมีอายุตั้งแต 41-50 ป ซ่ึงนั่นแสดงวาผูท่ีมารับบริการโรงพยาบาลเอกชนจะมีอายุเฉลี่ยท่ี

มากกวาโรงพยาบาลรัฐบาล อาจเปนเพราะสาเหตุคาใชจายของโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคาใชจายสูงกวา

โรงพยาบาลรัฐบาล ทําใหกลุมบุคคลท่ีมีอายุมากกวา และมีความพรอมในเรื่องของคาใชจายท่ีมากกวา 

เลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนมากกวานั่นเอง ทําใหลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุมี

ความสัมพันธกับการเลือกรับบริการ โดยมีคา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด 

ณ ระดับ 0.01 

ดานสถานภาพสมรส เม่ือพิจารณาความสัมพันธ ดานสถานภาพสมรสกับการเลือกรับบริการ

โรงพยาบาล จะพบวาสถานภาพแตละกลุมมีจํานวนในการเลือกรับบริการโรงพยาบาลเอกชนและ

โรงพยาบาลรัฐบาลท่ีไมแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด/สมรส พอกัน และ

สวนนอยท่ีมีสถานภาพหยาราง/หมาย ทําใหลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพสมรสไมมี

ความสัมพันธกับการเลือกรับบริการ 

ดานระดับการศึกษา เม่ือพิจารณาความสัมพันธทางดานระดับการศึกษากับการเลือกรับบริการ

โรงพยาบาล จะพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอยูท่ีระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 

จะเลือกใชบริการโรงพยาบาลรัฐบาลมากกวาโรงพยาบาลเอกชน สาเหตุอาจเปนเพราะผูท่ีจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีสวนใหญจะทํางานในหนวยงานราชการ หรือบริษัทตางๆทําใหสิทธิการ

รักษาอยูในระบบประกันสังคม และสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลของทางราชการท่ีทําใหบุคคลท่ีประกอบ

อาชีพขาราชการตองใชสิทธิเบิกคารักษากับทางโรงพยาบาลรัฐบาลเทานั้น แตถาหากหากพิจารณาการศึกษา

ในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใชบริการโรงพยาบาลเอกชนมากกวาโรงพยาบาล

รัฐบาล ซ่ึงอาจเปนเพราะสาเหตุเนื่องจากผูท่ีจบการศึกษาต่ํากวา ปริญญาตรีสวนมากจะทํางานเปนลูกจาง

ตามโรงงานหรือตามหนวยงานตางๆ จึงอยูในระบบประกันกลุม หรือประกันสุขภาพตางๆท่ีทางบริษัททํา

สัญญาไว ทําใหลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการเลือกรับบริการ โดยมี

คา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด ณ ระดับ 0.01 
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ดานอาชีพ เม่ือพิจารณาความสัมพันธทางดานอาชีพกับการเลือกรับบริการโรงพยาบาล จะพบวา 

ผูรับบริการท่ีประกอบอาชีพ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเลือกโรงพยาบาลรัฐบาลมากกวา

โรงพยาบาลเอกชน เชนเดียวกับกลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษาท่ีเลือกรับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลมากกวา

โรงพยาบาลเอกชน สาเหตุอาจเนื่องมาจากคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่ีถูกกวา ทําใหกลุมขาราชการท่ี

มีรายไดนอยกวา รวมถึงกลุมนักศึกษาท่ียังไมมีรายได เลือกรับบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล ซ่ึงตางจากกลุม

ท่ีประกอบอาชีพพนักงานเอกชนและกลุมธุรกิจสวนตัวท่ีมีรายไดมากกวากลุมขาราชการและกลุมนักเรียน 

นักศึกษา จึงเลือกรับบริการของโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคารักษาพยาบาลท่ีแพงกวา ทําใหลักษณะทาง

ประชากรศาสตรดานอาชีพ มีความสัมพันธกับการเลือกรับบริการ โดยมีคา p-value เทากับ 0.007 ซ่ึงนอย

กวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด ณ ระดับ 0.01 

ดานรายได เม่ือพิจารณาความสัมพันธทางดานรายไดกับการเลือกรับบริการโรงพยาบาล จะพบวาผู

ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลสวนใหญจะมีรายไดต่ํากวา 20,000 บาท สาเหตุเปนเพราะโรงพยาบาล

รัฐบาลมีคารักษาท่ีถูกกวาโรงพยาบาลเอกชน ผูท่ีมีรายไดนอยสวนใหญจึงเลือกรับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล 

ทําใหโรงพยาบาลรัฐบาลเกิดความแออัดจากผูรับบริการท่ีมีจํานวนมาก ตางจากผูท่ีมารับบริการโรงพยาบาล

เอกชนสวนใหญท่ีจะมีรายได 20,001 – 30,000 บาท เนื่องจากเปนผูท่ีมีรายไดสูงข้ึนมา จึงยอมท่ีจะจายเงิน

ในราคาท่ีแพงข้ึน เพ่ือแลกกับความสะดวก และความรวดเร็วในการใหบริการของโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีความ

แออัดนอยกวาโรงพยาบาลรฐับาล ทําใหลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายได มีความสัมพันธกับการเลือก

รับบริการ โดยมีคา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด ณ ระดับ 0.01 

ดังนั้น ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ ดานอายุ   

ดานสถานภาพสมรส ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได กับการเลือกรับบริการโรงพยาบาล

รัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับการเลือกรับบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน 
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ปจจัยสวนบุคคล โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน รวม p-value 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)   

เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

อาย ุ

- ต่ํากวา 30 ป 

- 31 - 40 ป 

- 41 - 50 ป 

- มากกวา 50 ปข้ึนไป 

สถานภาพสมรส 

- โสด 

- สมรส 

- หยาราง/หมาย 

ระดับการศึกษา 

- ต่ํากวาปริญญาตร ี

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

อาชีพ 

- ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

- พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง 

- ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

- นักเรียน/นักศึกษา 

รายไดตอเดือน 

- ต่ํากวา 20,000 บาท 

- 20,001 – 30,000 บาท 

- มากกวา  30,000  บาท 

 

68 (34.0) 

132  (66.0) 

 

79  (39.5) 

31  (15.5) 

40  (20.0) 

50  (25.0) 

 

94  (47.0) 

89  (44.5) 

17  (8.5) 

 

28 (14.0) 

152  (76.0) 

20 (10.0) 

 

104 (52.0) 

 

 

46 (23.0) 

 

39 (19.5) 

11 (5.5) 

 

102 (51.0) 

68 (34.0) 

30 (15.0) 

 

66  (33.0) 

134  (67.0) 

 

6  (3.0) 

36  (18.0) 

77  (38.5) 

81 (40.5) 

 

89  (44.5) 

104  (52.0) 

7  (3.5) 

 

53 (26.5) 

143 (71.5) 

4 (2.0) 

 

91 (45.5) 

 

 

61 (30.5) 

 

47 (23.5) 

1 (0.5) 

 

6 (3.0) 

109 (54.5) 

85 (37.5) 

 

134 

266 

 

85 

67 

117 

131 

 

183 

193 

24 

 

81 

295 

24 

 

19 

 

107 

 

86 

12 

 

108 

177 

115 

0.832 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

0.165 

 

 

0.000 

 

 

 

0.007 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 
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จากตารางท่ี 1 จะสรุปไดวา ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกรับ

บริการโรงพยาบาลรัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ไดแก ดานอายุ ดานระดับ

การศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได ซ่ึงนั่นหมายถึง อายุท่ีแตกตางกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

อาชีพท่ีแตกตางกัน และรายไดท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงพยาบาลท่ีแตกตางกัน นั่นเอง 

3. การทดสอบ ความแตกตางของสวนประสมทางการตลาดตอการใชบริการโรงพยาบาล

รัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน  

สําหรับสวนประสมทางการตลาด ท่ีนํามาพิจารณาหาความแตกตางของระดับความพึงพอใจตอ

การเลือกใชบริการโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย

ท้ังหมด 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจดัจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากรในการใหบริการ ดานกระบวนการ และดานองคประกอบทางกายภาพ โดยใชการทดสอบ

คาสถิต ิIndependent Sample T-Test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และมีสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานหลัก : ความพึงพอใจดาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูรบับริการโรงพยาบาล

รัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนไมแตกตางกัน 

 

สมมติฐานรอง : ความพึงพอใจดาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูรับบริการโรงพยาบาล

รัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนแตกตางกัน 

ดานผลิตภัณฑ เม่ือพิจารณาความแตกตางความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุม 

พบวา คา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด ณ ระดับ 0.01 แสดงถึง ความพึง

พอใจดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกตาง

กัน ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมีคะแนนความพึงพอใจท่ีมากกวาโรงพยาบาลเอกชน 

โดยผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมี คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.78 แสดงถึงระดับความพึง

พอใจมาก สวนของโรงพยาบาลเอกชนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.19 แสดงถึงระดับความพึงพอใจ

ปานกลาง สาเหตุอาจเนื่องมาจาก โดยสวนมากนั้น โรงพยาบาลรัฐบาลจะกอตั้งมาระยะเวลาท่ีนานกวา

โรงพยาบาลเอกชน ทําใหโรงพยาบาลรัฐบาลมีชื่อเสียงท่ียาวนานกวา รวมถึงมีบริการท่ีหลากหลายกวา

โรงพยาบาลเอกชน 
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 ดานราคา เม่ือพิจารณาความแตกตางความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุม จากผล 

t-test พบวาไมแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมี คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 

3.93 แสดงถึงระดับความพึงพอใจมาก สวนของโรงพยาบาลเอกชนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.94 

แสดงถึงระดับความพึงพอใจมากเชนเดียวกัน สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ในปจจุบันท้ังโรงพยาบาลท้ัง

รัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนมีการบอกราคาท่ีชัดเจนกอนเขาไปรับบริการ ทําใหผูท่ีเขาไปรับบริการ รู

ลวงหนาถึงสิทธิประโยชนในการรักษาของตนเอง และมีความยินยอมท่ีจะจาย เพ่ือแลกกับบริการท่ีจะ

ไดรับ  

ดานชองทางการจัดจําหนาย เม่ือพิจารณาความแตกตางความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม

ท้ัง 2 กลุม พบวาคา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด ณ ระดับ 0.01 แสดงถึง 

ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย ของผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล

เอกชนมีความแตกตางกัน ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมีคะแนนความพึงพอใจท่ีนอยกวา

โรงพยาบาลเอกชน โดยผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมี คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 2.89 

แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง สวนของโรงพยาบาลเอกชนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 4.01 

แสดงถึงระดับความพึงพอใจมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ปญหาความแออัดของผูรับบริการท่ีมีเปน

จํานวนมากในโรงพยาบาลรัฐบาล  

 ดานสงเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาความแตกตางความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 

กลุม จากผล t-test พบวาไมแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมี คาเฉลี่ยความพึง

พอใจเทากับ 3.12 แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง สวนของโรงพยาบาลเอกชนมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจอยู ท่ี 3.04 ซ่ึงแสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลางเชนเดียวกัน สาเหตุอาจเนื่องมาจาก

เนื่องมาจากในปจจุบันท้ังโรงพยาบาลท้ังรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ตางมีการจัดกิจกรรมในการให

ความรูดานสาธารณสุขแกผูมารับบริการอยางสมํ่าเสมอเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการ

รณรงคเรื่องการใหความรูสูประชาชน อีกท้ังในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตของเรา

มากข้ึน ทําใหการสื่อสารตางๆเพ่ือใหรับทราบขอมูลขาวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธตางๆเปนไปได

อยางงายดายข้ึน  
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ดานบุคลากรในการใหบริการ สวนของแพทย เม่ือพิจารณาความแตกตางความพึงพอใจของ

ผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุม พบวา คา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด ณ 

ระดับ 0.01 แสดงถึงความพึงพอใจดานบุคลากรในการใหบริการ ในสวนของแพทย ของผูตอบ

แบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกตางกัน ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถาม

โรงพยาบาลรัฐบาลมีคะแนนความพึงพอใจท่ีนอยกวาโรงพยาบาลเอกชน โดยผูตอบแบบสอบถาม

โรงพยาบาลรัฐบาลมี คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.35 แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง สวน

ของโรงพยาบาลเอกชนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.74 แสดงถึงระดับความพึงพอใจมาก สาเหตุอาจ

เนื่องมาจาก ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยของทางโรงพยาบาลรัฐบาล ทําใหแพทยใน

โรงพยาบาลรัฐบาลตองดูแลผูปวยเปนจํานวนมาก จึงไมเพียงพอตอความตองการ และทําใหเกิดปญหา

การรอคิวเปนระยะเวลานานในการรักษา  

ดานบุคลากรในการใหบริการ สวนของเจาหนาท่ี เม่ือพิจารณาความแตกตางความพึงพอใจ

ของผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุม จากผล t-test พบวาไมแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถาม

โรงพยาบาลรัฐบาลมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.20 แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง สวนของ

โรงพยาบาลเอกชนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.14 แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลางเชนเดียวกัน 

สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ในปจจุบันท้ังโรงพยาบาลท้ังรัฐบาลและเอกชน ยังไมประสบปญหาการขาด

แคลนบุคลากรการทํางาน ในสวนของเจาหนาท่ีใหบริการ  

ดานกระบวนการ เม่ือพิจารณาความแตกตางความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุม 

พบวา คา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด ณ ระดับ 0.01 แสดงถึงความพึง

พอใจดานกระบวนการ ของผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนมีความ

แตกตางกัน ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมีคะแนนความพึงพอใจท่ีนอยกวาโรงพยาบาล

เอกชน โดยผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมี คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 2.80 แสดงถึงระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง สวนของโรงพยาบาลเอกชนมีระดับความพึงพอใจอยูท่ี 3.99 ซ่ึงแสดงถึงระดับ

ความพึงพอใจมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ปญหาปริมาณผูปวยตอจํานวนบุคลากรในการใหบริการ ท่ี

ไมไดสัดสวนอยางท่ีควรจะเปนในโรงพยาบาลรัฐบาลนั่นเอง ทําใหกระบวนการตางๆของโรงพยาบาล

รัฐบาลเปนไปดวยความลาชา  
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ดานองคประกอบทางกายภาพ เ ม่ือพิจารณาความแตกตางความพึงพอใจของผูตอบ

แบบสอบถามท้ัง 2 กลุม พบวา คา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด ณ 

ระดับ 0.01 แสดงถึงความพึงพอใจดานกระบวนการ ของผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลและ

โรงพยาบาลเอกชนมีความแตกตางกัน ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมีคะแนนความพึง

พอใจท่ีนอยกวาโรงพยาบาลเอกชน โดยผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

เทากับ 2.68 แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง สวนของโรงพยาบาลเอกชนมีระดับความพึงพอใจ

อยูท่ี 3.15 แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลางเชนเดียวกัน สาเหตุอาจเนื่องมาจากโรงพยาบาลเอกชน

มีอัตราคาบริการรักษาพยาบาลท่ีแพงกวาโรงพยาบาลรัฐบาล ทําใหโรงพยาบาลเอกชนมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆท่ีมากกวา เพ่ือตอบโจทยความตองการและความสะดวกสบาย ในการดึงดูดลูกคาผูใชบริการ  

ดังนั้น ผลการทดสอบความแตกตางดานความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ

ผูรับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรในการใหบริการ ดานกระบวนการ และดาน

องคประกอบทางกายภาพ แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกตางดานความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ

สงเสริมการตลาดของผูรับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน 

 

สวนประสมทางการตลาด 
�̅�𝑥  ระดับความพึงพอใจ 

P-value 
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 

1. ดานผลิตภัณฑ  3.78 มาก 3.19 ปานกลาง 0.000 

2. ดานราคา 3.93 มาก 3.94 มาก 0.868 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  2.89 ปานกลาง 4.01 มาก 0.000 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  3.12 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 0.152 

5. ดานบุคลากรในการใหบริการ 

- สวนของแพทย 

- สวนของเจาหนาท่ี 

3.35 ปานกลาง 

3.20 ปานกลาง 

3.74 มาก 

3.14 ปานกลาง 

0.000 

0.437  

6. ดานกระบวนการ  2.80 ปานกลาง 3.99 มาก 0.000 

7. ดานองคประกอบทางกายภาพ  2.68 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 0.000 
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จากตารางท่ี 2 จะสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมารับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และ

โรงพยาบาลเอกชน มีความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน ในสวนประสมทางการตลาดท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากรในการใหบริการ ในสวนของแพทย ดาน

กระบวนการ และดานองคประกอบทางกายภาพ ซ่ึงจากตารางจะเห็นไดวาโรงพยาบาลรัฐบาลมีความพึง

พอใจดานองคประกอบทางกายภาพท่ีต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ สวนโรงพยาบาลเอกชนนั้น สวนท่ีได

คะแนนความพึงพอใจต่ําท่ีสุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด นั่นเอง 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาล ท้ังโรงพยาบาล

รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้   

ผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกรับบริการโรงพยาบาล ไดแก 

ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับการเลือกรับ

บริการคือ เพศ และสถานภาพ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณัฐฐา เสวกวิหาร (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัย

ท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการท่ีแตกตางกัน  

ผลการวิจัยระดับความพึงพอใจสวนประสมทางการตลาด ของโรงพยาบาลรัฐบาลและ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาของโรงพยาบาลรัฐบาล ความพึงพอใจสวนประสมทาง

การตลาด โดยมากจะอยูในระดับปานกลาง มีเพียงดานผลิตภัณฑและดานราคาเทานั้นท่ีอยูในระดับมาก 

สวนโรงพยาบาลเอกชนนั้น จะอยูในระดับมากและปานกลางเทาๆกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จันทนา รักษนาค (2556) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาล

เอกชนขนาดใหญในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารับ

บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ 

ดานชองทางจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพ สวนปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คือ ดานราคาและดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
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ขอเสนอแนะ  

จากการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาล จะประกอบดวย อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ดังนั้น ท้ังโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนควรมีการ

วิเคราะหถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีธุรกิจตองการ วาอยูในกลุมใด เพ่ือท่ีจะไดมีการนําขอมูลไปประยุกตใช 

และใหมีขอมูลเชิงลึกท่ีมากข้ึน ตลอดจนสามารถนําไปพัฒนาเปนกลยุทธในการดึงดูดลูกคา รวมถึงเปน

การพัฒนาการใหบริการเพ่ือท่ีจะไดสามารถยกระดับมาตรฐานการใหบริการใหเปนมาตรฐานสากล และ

สามารถตอบโจทยผูรับบริการไดทุกกลุมเปาหมายนั่นเอง 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการเพ่ิมความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล

เอกชน ควรพัฒนากลยุทธทางการตลาด ดังนี้ 

  1. ดานผลิตภัณฑ ธุรกิจโรงพยาบาลควรจะมีบริการท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบโจทยความ

ตองการของผูรับบริการท่ีมีหลากหลายเชนกัน อีกท้ังควรใหความสําคัญกับการรักษามาตรฐานคุณภาพ

ของธุรกิจตนเอง 

2. ดานราคา ธุรกิจโรงพยาบาลควรมีการคิดคาธรรมเนียมการรักษาอยางเหมาะสม 

และควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหเขากับยุคสมัยและสถานการณ รวมท้ังมีการแสดงราคาท่ีชัดเจน เพ่ือสราง

ความเขาใจกับผูรับบริการใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

3. ดานการจัดจําหนาย ธุรกิจโรงพยาบาลควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซตของ

โรงพยาบาล รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธท่ีเขาถึงผูรับบริการไดทุกกลุม เพ่ือเตรียมพรอมรับความ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยูเสมอ 

4. ดานการสงเสริมการตลาด ธุรกิจโรงพยาบาลควรใหความสําคัญกับการจัดโปรโมชั่น 

และการใชความรูดานสุขภาพ เพ่ือสรางความนาดึงดูดของธุรกิจ รวมท้ังสรางความแปลกใหม และการมี

สวนรวมของผูรับบริการ 

5. ดานบุคลากรในการใหบริการ ธุรกิจโรงพยาบาลควรใหความสําคัญและเนนการใชกล

ยุทธดานบุคลากรเปนสําคัญ เนื่องจาก บุคคลากรเปนสวนสําคัญในการผลักดันองคกรไปสูจุดมุงหมาย 

เพ่ือใหสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ ดังนั้นจึงควรจัดสรรบุคลากรในแตละสายงาน ใหเพียงพอตอ

ความตองการของผูรับบริการ อีกท้ังฝกฝนความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ 

 6. ดานกายภาพ ธุรกิจโรงพยาบาลควรมี สิ่งอํานวยความสะดวกสบายท่ีเพียงพอและ 

เหมาะสมกับการใหบริการผูปวย อีกท้ัง มีการรักษาความสะอาด รวมถึงมีมาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัย เพ่ือสรางความม่ันใจ แกผูเขารับบริการ  
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 7. ดานกระบวนการ ธุรกิจโรงพยาบาลตองคํานึงระยะเวลาในการดําเนินการ และการรอ

คอยไมควรนานเกินไป อีกท้ังการนัดหมายเม่ือเกิดปญหา ควรมีการพัฒนากระบวนการทํางาน เพ่ือลด

ข้ันตอนในการใหบริการ   
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บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางแกไขการควบคุมหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน ของธนาคารออมสิน ศูนย

ควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร  มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาสาเหตุของการควบคุมคุณภาพหนี้ไมเกิน 

3 เดือน (Performing Loans: PL) ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด และแนวทางสกัดก้ันหนี้ท่ี

ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loans: NPLs)  ใหเปนไปตามเปาหมาย เชน ติดตามใหชําระหรือ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (TDR)  ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษา จากขอมูลรายงาน หนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน 

และเกินกวา 3 เดือน ตั้งแตป 2560–ปจจุบัน ของธนาคารออมสิน ศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขต

สมุทรสาคร และการศึกษาเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุม

ตัวอยาง ไดแก พนักงาน ลูกจางธนาคารออมสิน ภาค 4, พนักงาน ลูกจาง และลูกคาคางชําระ ธนาคาร

ออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 จากการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีสงผลใหการควบคุมคุณภาพหนี้

อยูในชั้น PL ไมเปนไปตามเปาหมายและสงผลใหไมสามารถสกัดก้ันหนี้ NPLs ได  สาเหตุหลักมาจาก

จํานวนพนักงานติดตามไมเพียงพอ อีกท้ังขาดความเขาใจในการติดตามหนี้และการทํา TDR ไมเหมาะสม

กับความสามารถของลูกหนี้    จึงวางแนวทางแกไข โดยการเพ่ิมความรู ทักษะ ของพนักงานและบุคคลท่ี

เก่ียวของ อาทิ การเรียน E-Learning, ระเบียบคําสั่ง ประกาศของธนาคาร เพ่ือสามารถนํามาใชในการ
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วิเคราะหความสามารถของลูกคาและแกไขหนี้อยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหง

ประเทศไทย (ธปท.) 

 

คําสําคัญ:  หนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน, หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได, การปรับปรุงโครงสรางหนี้,                

หนี้คางชําระ, ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

Abstract 

 The study of solutions to control debt outstanding not over 3 months of the 

Government Savings Bank. Debt Control and Management Center, Samut Sakhon District. 

The objective is to find the cause of control. Performing Loans (PL) do not meet the 

target set by the bank. And ways to prevent non-performing loans (Non-Performing Loans: 

NPLs) does not meet the target set by the bank And ways to prevent non-performing 

loans (Non-Performing Loans: NPLs) to meet the target. such as tracking, paying or debt 

restructuring (TDR). Which has scope of study from report data Overdue not over 3 

months and more than 3 months from 2017 – present of the Government SavingsBank 

Debt Control and Management Center, SamutSakhon District. And survey study using 

questionnaires Is a tool for collecting sample data. Including employees of Government 

Savings Bank Region 4, staff employees. Government Savings Bank, Debt Control and 

Management Center Region 4. From the study, it was found that the cause of the debt 

quality control in the PL class was not meeting the target and resulting in the inability to 

block NPLs. The main reason is due to insufficient number of follow-up employees and 

lack of understanding of debt collection and making TDR inappropriate for the ability of 

the debtor. Therefore laying out solutions by increasing knowledge, skills of employees 

and related persons such as E-learning, regulation Bank announcement to be able to be 

used to analyze the ability of customers and effectively correcting debts under the 

guidelines of the Bank of Thailand. (BOT) 
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Keywords: Performing Loans: PL, Non-Performing Loans: NPLs, Trouble Debts 

Restructuring Summary: TDR, Overdue Debt, Bank of Thailand : BOT 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การลงทุนประกอบอาชีพหรือกิจการใดๆ โดยอาศัยแหลงเงินทุนตางๆ เปนเรื่องท่ีกระทํา

โดยท่ัวไป  แตดวยสภาพเศรษฐกิจในยุคปจจุบันท่ีไมวาธุรกิจใด ลวนแลวแตไดรับผลกระทบท้ังสิ้น  ดังนั้น

เจาของกิจการท่ีมีการลงทุนโดยอาศัยแหลงเงินทุนในรูปแบบสินเชื่อจึงหลีกเลี่ยงไมได ท่ีจะไดรับ

ผลกระทบจากปญหารายไดของกิจการท่ีลดลง  สงผลใหขาดสภาพคลองทางการเงินจึงไมสามารถสง

ชําระสินเชื่อตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  สถาบันการเงินจึงมีลูกหนี้ท่ีมีหนี้คางชําระเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  และ

สถาบันการเงินหลายแหงหันมาใหความสําคัญกับการแกไขปญหาหนี้คางชําระอยางจริงจัง  เพราะเปนท่ี

ทราบกันดีวาธุรกิจสินเชื่อเปนรายไดอยางหนึ่งของสถาบันการเงิน ซ่ึงการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

นอกจากจะเปนการรักษารายไดแลว  ยังเปนการชวยเหลือลูกหนี้ ท่ีประสบปญหาใหสามารถ

ประคับประคองการสงชําระใหไดตามเง่ือนไขอีกดวย  ซ่ึงธนาคารออมสินเปนหนึ่งในสถาบันการเงิน

ดังกลาว  และจากการติดตามแกไขหนี้ของธนาคารในชวงหลายปท่ีผานมา  ทางธนาคารประสบปญหา

การควบคุมหนี้คางชําระในชั้น PL ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด  อีกท้ังในสวนของการแกไข

หนี้ดอยคุณภาพ (NPLs) ไมสามารถแกไขไดตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.)  โดย

พบวาหลังจากทําการแกไขหนี้  โดยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหกับลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังคงกลับมาเปน

หนี้คางชําระอีกในระยะอันสั้น จึงทําการศึกษาขอมูลเพ่ือคนหาปญหา สาเหตุของการควบคุมแกไขหนี้ชั้น 

PL และการแกไขหนี้ดอยคุณภาพ (NPLs) ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.   เพ่ือคนหาสาเหตุของการควบคุมคุณภาพหนี้ใหอยูในชั้น PL ไมเปนไปตามเปาหมาย           

ท่ีธนาคารกําหนด 

2.   เพ่ือหาแนวทางการทํางานเพ่ือสกัดก้ันหนี้ดอยคุณภาพใหอยูในเกณฑตามเปาหมาย     ท่ี

ธนาคารกําหนด 
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แนวคิด ทฤฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการแกไขการควบคุมหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน ธนาคารออมสิน

ศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร” ผูศึกษาทําการนําแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของมาใชในการศึกษา เพ่ือนําขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการแกไขเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนด 

1.. แนวคิด ทฤษฎี 

1 . 1   ทฤษฎี  5C (5 C’s Policy) เป นหลั กการ ท่ี ใช ในการวิ เ คราะห ความสามารถ                                

ในการชําระหนี ้ซ่ึงเปนสาเหตุของหนี้คางชําระ (De Lucia and Peters, 1993) ประกอบดวย 

1 . 1 . 1  คุณสมบั ติ  (Character) คื อ  เ ป น ลั กษณะ ท่ี ใ ช สํ า ห รั บ ก า ร พิ จ า รณา                     

ดานคุณสมบัติของบุคคล  โดยดูจากความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยและการประกอบอาชีพ การท่ีบุคคล      

มีจิตใจ ความคิด ความผูกพัน ในการชําระหนี้คืนผูอ่ืนเปนคุณสมบัติของบุคคลมีสวนท่ีจะทําใหธนาคาร

เกิดความเชื่อถือ 

1.1.2  ความสามารถ (Capacity) คือ เปนหัวใจท่ีสําคัญในการพิจารณาสินเชื่อ เจาหนาท่ี

สินเชื่อ ตองศึกษาถึงธุรกิจของลูกคาวามีความสามารถในการชําระหนี้คืนใหกับทางธนาคาร และเปน

ลักษณะท่ีใชสําหรับพิจารณาดานความสามารถในการทํานิติสัญญากับทางธนาคาร                        และ

ความสามารถในการแสวงหารายได 

1.1.3  ทุน (Capital) คือ เปนลักษณะท่ี เ ก่ียวของ กับเ งินโดยเฉพาะทรัพยสิน               

ของกิจการหรือ สวนของเจาของทุนท่ีจะตองจัดใหมีเงินทุนอยางเพียงพอเพ่ือใชจายในการดําเนินธุรกิจ 

1.1.4  หลักประกัน (Collateral) คือ ลักษณะท่ีใชสําหรับการพิจารณาหลักประกัน

สัญญา กรณีท่ีผูกูไมสามารถชําระหนี้ได  ธนาคารจะบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินท่ีเปนประกัน 

หลักทรัพยท่ีเปนหลักประกัน 

1.1.5  ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Condition) คือ ลักษณะสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ              

ท่ีสงผลตอความสามารถของผูกู 

1.2  ทฤษฎีแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram)  หลายคนอาจรูจักในชื่อของแผนผัง อิชิกา

วา (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรับการพัฒนาครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย คาโอรุ อิชิกา

วา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว แผนผังนี้เปนการวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวย แผนภูมิกางปลา หรือ

เรียกวาแผนผังสาเหตุและผล 
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1.3  ความหมายของหนี้สิน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ใหนิยามหนี้สินคือ 

เงินท่ีผูหนึ่งติดคางอยูซ่ึงตองใชใหแกอีกผูหนึ่ง ซ่ึงอัจฉราพร โชติพฤกษ ใหคํานิยามหนี้สินหมายถึงจํานวน

เงินท่ีบุคคลหรือกิจการคาเปนหนี้ตอบุคคลภายนอก เปนภาระผูกพันตามกฎหมาย ในปจจุบันของกิจการ 

อันเกิดจากการคาหรือการกระทําในอดีต มีผลทําใหกิจการตองชําระหนี้ตามภาระท่ีไดผูกพันนั้นใน

อนาคต และลักษณะท่ีสําคัญและประเภทของหนี้สิน (รัตนาภรณ เชาวลิตตระกูล) แบงตามลักษณะ

ออกเปนภาระผูกพันในปจจุบันท่ีเกิดจากเหตุการณในอดีตของกิจการเนื่องจากการประกอบธุรกิจ

ทางการคา, เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเจาของกิจการตองชดใชดวยเงินสด สินทรัพยอ่ืนๆ ตามท่ี

ตกลง, สามารถกําหนดมูลคาของหนี้สินและวันท่ีครบกําหนดชําระหนี้ไดและสามารถระบุผูรับเงินได 

นอกจากนี้ยังแบงประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) และหนี้สินระยะยาว (Long-Term 

Liabilities) 

1.4  ทฤษฎีการบริโภคท่ีสัมพันธกับการเปนหนี้ ประกอบดวย 

1.4.1  ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดสมบูรณ (Absolute Income Hypothesis) 

1.4 .2 ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได เปรียบเทียบ (Relative Income 

Hypothesis) 

1.4.3  ทฤษฎีรายไดถาวร (Permanent Income Theory of Consumption) 

1.4.4  ทฤษฎีการบริโภคแบบชวงอายุขัย หรือทฤษฎีวัฎจักรชีพ (Life Cycle Theory 

of Consumption) 

1.5  ทฤษฎีความตองการถือเงิน ของจอรน เมนาร  เคนส (John MaynardKyenes)                 

ซ่ึงมีรากฐานมาจากทฤษฎีความตองการถือเงินของ มารแชลล ในเรื่องปริมาณเงินในรูปความตองการถือ

เงิน (cash balance quantity of money) ท่ีมีความเห็นวาบุคคลจะถือเงินจํานวนหนึ่ง เพ่ือความ

สะดวกในการใชจาย และเพ่ือมิใหเกิดปญหาการขาดสภาพคลอง 

1.6  ทฤษฎีเจตนา หรือทฤษฎีอัตตวิสัย (The Will Theory or The Subjective Theory) 

เนนความสําคัญของเจตนาวาเจตนาเปนปจจัยสําหรับหนี้ทุกประเภท  ตามทฤษฎีเจตนาเม่ือไมมี    การ

ชําระหนี้  ก็จะเริ่มตนการพิจารณาจากจุดท่ีวาลูกหนี้มีหนาท่ีตองชําระหนี้อยางไร แตตามทฤษฎีภาวะ

วิสัยเริ่มตนจากสิ่งท่ีตองตอบสนองตอสิทธิของเจาหนี้คือตัวลูกหนี้เอง ทฤษฎีนี ้ถือวาหนี้เปนความสัมพันธ

ของสิทธิและหนาท่ี  มีวัตถุแหงหนี้เปนการชําระ สวนทฤษฎีภาวะวิสัย ไมถือวาหนี้เปนหนาท่ี  แตเปน

การตกอยูภายใตสภาพถูกบังคับลูกหนี้มิไดตกอยูใตหนาท่ี 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2560.) ในการควบคุมปริมาณสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได   ให

อยูในปริมาณท่ีเหมาะสมนั้น ธนาคารไดใชวิธีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหง

ประเทศไทย โดยไดจัดตั้งหนวยแกไขหนี้ เพ่ือแกไขปญหาสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร ซ่ึง

ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน “หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย” กระจายอยูทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ  ซ่ึงทุก

หนวยจะมีหนาท่ีในการติดตามและแกไขปญหาใหกับลูกหนี้ท่ีคางชําระกับธนาคาร เพ่ือไมใหกลายเปน

สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้เพ่ือใหลูกหนี้ไดรับความ

พึงพอใจสูงสุด ในขณะเดียวกันก็ทําใหธนาคารไดรับหนี้คืน  โดยมีสวนสูญเสียนอยท่ีสุด   

 กิตติ ศักดิ์  เคลือบหิรัญ (2559 . )  ความม่ันคงของธนาคารพาณิชย  จะมีปจจัยสํา คัญ                    

ท่ีสงผลกระทบคือหนี้ ท่ี ไมกอให เ กิดรายได  (Non-Performing Loans: NPLs) เปนตัวชี้วัดสําคัญ             

ในการแสดงถึงคุณภาพการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย และเปนตัวสะทอนถึงสภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบันและยังเปนสวนสําคัญท่ีทําใหประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติทางการเงิน 

 ปทมา คูทอง (2558 .) การใหสินเชื่อหรือการกูยืมเงิน ซ่ึงถือเปนธุรกรรมท่ีสําคัญท่ีสุด                

ของธนาคาร ซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของรายไดหลัก โดยธนาคารจะไดรับผลตอบแทนในรูปของคาธรรมเนียม

การใหบริการทางการเงินและดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อ  ธนาคารสวนใหญ จึงเรงการปลอยสินเชื่อเพ่ือ

เปนการสรางรายไดและกําไรใหธนาคาร  ซ่ึงการเรงปลอยสินเชื่อของธนาคารอาจมีผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานธนาคารไดเชนเดียวกัน สงผลใหการเรียกเก็บหนี้คืนไมเปนไปตามเปาอาจสงผลใหเกิดหนี้คาง

ชําระและกลายเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

อุทิศ จิตรทะวงค (2558.) ปญหาการติดตามทวงถามหนี้ในประเทศไทย มีการละเมิด               

สิทธิสวนบุคคลอยางรุนแรงและตอเนื่อง จากกรณีการเสนอขาวการทวงหนี้โหดและใชวิธีการ                 

ไมเหมาะสม เกินกวาเหตุ เชนการประจานใหลูกหนี้อับอาย การทวงถามในเวลาท่ีไมเหมาะสม โทรศัพท

หรือสงขอความหรือโทรสารไปยังสถานท่ีทํางานเพ่ือประจานลูกหนี้ 

มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ (2558.)  ใหความหมายของกลุมตัวอยาง 

(Sample groups) หมายถึงบางสวนของประชากรท่ีถูกเลือกมาเปนตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษา  

การใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กจะทําใหมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมาก และการใชขนาดกลุมตัวอยาง

ใหญจะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนนอย  เนื่องจากขนาดกลุมตัวอยางใหญใหขอมูลท่ีเท่ียงตรง การ

คํานวณทางสถิติมีความถูกตองมากกวากลุมตัวอยางขนาดเล็ก  กลุมตัวอยางยิ่งมีขนาดใหญมากเทาใด 
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ความคลาดเคลื่อนจากการสุมจะลดนอยลง แตเม่ือถึงจุดหนึ่ง แมจะเพ่ิมขนาดของกลุมตัวอยางใหใหญข้ึน

อีกแตความคลาดเคลื่อนก็ลดลงไดไมมากนัก 

รุ ง ตะวั น  แซ พั ว  ( 2560 . )  การออม  (Saving) ตามหลั ก เศรษฐศาสตร  หมาย ถึ ง                         

การกันรายไดสวนหนึ่งเก็บเอาไว เพ่ือการใชจายในอนาคต โดยไมไดนําเงินรายไดสวนนี้ไปใชจายเพ่ือการ

บริโภค และรายไดท่ีเก็บไว สวนนี้ตองสามารถสรางผลประโยชนใหเพ่ิมพูนข้ึนได เชน การฝากธนาคาร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จากจํานวนประชากรท้ังหมดในสวนท่ี 1 สวนของ พนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสิน   ภาค 4 

และพนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 จํานวน 720 คน 

สวนท่ี 2 สวนของลูกหนี้คางชําระ ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 จํานวน 

3,500 คน 

การคํานวณเพ่ือกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (มารยาท โยทองยศ และ ผศ.ปราณี             

สวัสดิสรรพ 2558.) ในการกําหนดเกณฑ ใชเกณฑกําหนดเปนรอยละของประชากรในการพิจารณา ดังนี ้

- ถาขนาดประชากรเปนหลักรอย ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 25% 

- ถาขนาดประชากรเปนหลักพัน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 10% 

- ถาขนาดประชากรเปนหลักหม่ืน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 5% 

- ถาขนาดประชากรเปนหลักแสน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 1% 

จึงสามารถกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดดังตอไปนี้ 

กลุมท่ี 1  ประชากร จํานวน 720 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 180 คน 

กลุมท่ี 2  ประชากร จํานวน 3,500 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม  โดยมีกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1. พนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสิน ภาค 4 

2. พนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 

3. ลูกหนี้คางชําระ ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1. รายงานหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน ขอมูลยอนหลัง ป 2560 – ปจจุบัน  (ขอมูลจาก 

ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4) 
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2. รายงานหนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน ขอมูลยอนหลัง ป 2560 – ปจจุบัน  (ขอมูลจาก 

ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4) 

3. แบบสอบถาม พนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสิน ภาค 4 

4. แบบสอบถาม พนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 

5. แบบสอบถาม ลูกหนี้คางชําระ ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเปรียบเทียบเชิงสถิติ โดยใชขอมูลการดําเนินการ ชวงป 2560 – ปจจุบัน ไดแก 

1. รายงานหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน  ขอมูลยอนหลัง ป 2560 – ปจจุบัน 

2. รายงานหนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน ขอมูลยอนหลัง ป 2560 – ปจจุบัน 

3. แบบสอบถามกลุมพนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ภาค 4 

4. แบบสอบถามกลุมพนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสินภาค 4 

5. แบบสอบถามกลุมลูกหนี้คางชําระ ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 

6. แผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ปญหาของการควบคุมคุณภาพหนี้คางชําระไม เ กิน 3 เดือน ไม เปนไปตามเปาหมาย                  

ในสวนธนาคาร พนักงานผูมีสวนเก่ียวของในการติดตามหนี้ ขาดความรูความเขาใจในการแกไขหนี้ ให

ถูกตองตามหลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือใชในการควบคุมและแกไขหนี้

คางชําระในแตละเดือนใหลดลง และเปนการชวยเหลือลูกคาท่ีประสบปญหาไดในระยะยาว 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  โดยทําการสํารวจขอมูล 2 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 พนักงาน 

ลูกจาง ธนาคารออมสิน ภาค 4 และพนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4,  

กลุมท่ี 2 ลูกหนี้คางชําระ ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 
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1.  ผลการเก็บขอมูลการศึกษา 

1.1..ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ในสวนของพนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสิน ภาค 

4  จํานวน 180 คน 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ    

 หญิง 107 59.44 

ตําแหนงงาน  

พนักงาน 

 

168 

 

93.33 

อายุงาน  

6 - 10  ป 

 

86 

 

47.78 

สวนงานท่ีสังกัด  

สาขา 

 

118 

 

65.56 

 

1.2  ความสําคัญของแตละปจจัยท่ีกอใหเ กิดหนี้คางชําระของสินเชื่อประเภทตางๆ                

ของลูกคาในสวนของพนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสิน ภาค 4  จํานวน 180 คน 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ คะแนน 

ปจจัยดานผูกู  

มีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง 

 

752 

ปจจัยดานผูใหกู    

ธนาคารไมสามารถติดตอกับผูกูได 

 

796 

ปจจัยดานอ่ืนๆ   

 สภาพเศรษฐกิจซบเซา 821 

 

 

1.3  ขอเสนอแนะในการแกไขหนี้คางชําระสินเชื่อ สวนของพนักงาน – จํานวน 180 คน 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ คะแนน 

ดานการติดตามและการปรับปรุงโครงสรางหนี ้  
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 - เพ่ิมจํานวนพนักงานในการติดตามหนี้ เพ่ือสามารถติดตามและแกไข     

ไดทันทวงที 

125 

ดานอ่ืนๆ  

 - พัฒนาตูฝากเงินอัตโนมัติ เพ่ือรองรับการฝากเงินเขาบัญชีเพ่ือชําระ

สินเชื่อ 

ใหพรอมบริการตลอดเวลา 

148 

 

1.4  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ในสวนของลูกคา ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและ

บริหารหนี้เขตสมุทรสาคร จํานวน 350 คน 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ  

หญิง 

 

265 

 

75.71 

อายุ  

31 – 40  ป 

 

128 

 

36.57 

สําเร็จการศึกษา  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

 

129 

 

36.86 

สถานภาพ  

สมรสไมจดทะเบียน 

 

134 

 

38.29 

อาชีพ  

อ่ืน ๆ  …รับจางท่ัวไป... 

 

121 

 

34.57 

รายไดตอเดือน  

10,001 – 20,000  บาท 

 

162 

 

46.29 

คาใชจายตอเดือน 

 

 

10,001 – 20,000  บาท 

 

153 

 

43.71 

วงเงินกูท่ีไดรับอนุมัติจากธนาคาร   

 ไมเกิน  200,000  บาท 241 68.86 

ระยะเวลาการกู  

ไมเกิน  10  ป 

 

253 

 

72.29 
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ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

วัตถุประสงคของการกูเงิน   

 ลงทุนกิจการ 136 38.80 

จํานวนหนี้คางชําระของทาน   

 ไมเกิน   10,000  บาท 248 70.86 

จํานวนเงินตนคงเหลือในปจจุบัน   

 ไมเกิน  200,000  บาท 281 80.29 

 

1.5  ความสําคัญของแตละปจจัยท่ีกอให เ กิดหนี้คางชําระของสินเชื่อประเภทตางๆ               

ของลูกคา  ธนาคารออมสินศูนยควบคุมบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้คางชําระ คะแนน 

ปจจัยดานผูกู   

 มีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง 1,547 

ปจจัยดานผูใหกู (ธนาคาร)  

 ธนาคารมีการกําหนดเงินงวดในการสงชําระสูงเกิน

ความสามารถของผูกู 

1,270 

ปจจัยดานอ่ืนๆ   

 สภาพเศรษฐกิจซบเซา 1,248 

 

1.6  ขอเสนอแนะในการแกไขหนี้คางชําระสินเชื่อ ของลูกคาในสวนของลูกคา ธนาคารออม

สินศูนยควบคุมบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร 

ขอเสนอแนะในการแกไขหนี้คางชําระสินเชื่อ จํานวน 

ดานการติดตามและการปรับปรุงโครงสรางหนี ้  

 อธิบายวิธีการชําระคืนเงินกูและรายละเอียดตาง ๆ                

ท่ีเปนประโยชนตอลูกคา 

118 

ดานอ่ืน ๆ  

 พัฒนาตูฝากเงินอัตโนมัติเพ่ือรองรับการฝากเงินเขาบัญช ี                   

เพ่ือชําระสินเชื่อใหพรอมบริการตลอดเวลา 

132 
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2.  ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก 

2.1  ขอดี 

2.1.1  การสรางความรูความเขาใจแกพนักงาน ลูกจาง ผานสื่อตางๆ ท่ีมีอยู  เชน                   

การเรียนผานระบบ E-Learning ของธนาคาร , การศึกษาขอมูลจากระเบียบคําสั่ง ประกาศธนาคาร                

ซ่ึงสามารถคนควาไดจาก ระบบ Intranet ของธนาคาร, การจัด Morning Talk เพ่ือใหมีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนขอมูล และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ คําสั่ง วิธีปฏิบัติในการดําเนินงานตางๆ                

เพ่ือสามารถประเมินและวิเคราะหความสามารถของลูกคาไดอยางถูกตอง  และสามารถทําการปรับปรุง

โครงสรางหนี้  โดยทําการกําหนดเงินงวดใหลูกหนี้ไดอยางเหมาะสมตามความสามารถในปจจุบัน  เปน

การปรับปรุงโครงสรางท่ีอยูภายใต ระเบียบ คําสั่งของธนาคาร และภายใตขอกําหนด หลักเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

2.1.2  เปนการแกไขปญหาในระยะยาว เพราะเม่ือลูกหนี้มีความรูความเขาใจในการบัญชี

ครัวเรือน จะสามารถเห็นรายรับและรายจายอยางชัดเจน สามารถลดรายจายท่ีไมจําเปนและกอใหเกิด

หนี้สิน และสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคคลเหลานี้ปลูกฝงคนในครอบครัว  ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนจากสถาบัน

แรกคือสถาบันครอบครัวในการใชจายอยางพอเพียง 

2.1.3  การสอบถามขอมูลสวนตัวเพ่ิมเติม เพ่ือเปนการทําความรูจักตัวตนของลูกคา        

โดยขอมูลตางๆ เหลานี้ สามารถนํามาเปนสวนชวยในการวิเคราะหความสามารถของลูกคา  อีกท้ัง  ยัง

เปนการเก็บขอมูลเพ่ือใชในการติดตอ ติดตามลูกหนี้ไดหลายชองทางเพ่ือใหสามารถติดตอกับลูกหนี้และ

ใหการชวยเหลือไดทันทวงที 

2.2  ขอเสีย 

2.2.1  การศึกษาคนควาดวยตนเองอาจมีความเขาใจไมถูกตองตรงกัน หรืออาจมี               

ความคลาดเคลื่อนในการตีความหมายของขอความนั้นๆ และปญหาท่ีตองพบตามมาคือ พนักงาน ลูกจาง 

ไมไดศึกษาขอมูลอยางครบถวน  เนื่องดวยสภาพการทํางาน การแบงเวลาท่ีตองใชในการศึกษาระเบียบ 

คําสั่งตางๆ ควบคูไปกับการทํางานประจําวัน 

2.1.2  ในการปลูกฝง สรางแรงจูงใจ หรือการสรางความเขาใจ และชี้ใหเห็นถึงประโยชน

และความสําคัญของการรู ถึงขอมูลรายได  รายจายของตนในแตละเดือน เ พ่ือบริหารจัดการ                       

ไดอยางสมดุล เปนสิ่งท่ีตองใชเวลาในการสรางสิ่งเหลานี้ และตองสรางอยางตอเนื่อง ซ่ึงโอกาส                 
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ในการพบลูกคา ทางธนาคารอาจตองเสียบุคลากรบางสวนเพ่ือออกพ้ืนท่ีในการประชาสัมพันธตาม

หมูบาน องคกรทองถ่ินตางๆ ในชุมชน เพ่ือใหลูกคาคอยๆ ไดรับการซึมซับและนําไปปฏิบัติจนเปนนิสัย 

2.1.3  การสอบถามขอมูลลูกหนี้ ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน เบอรโทรศัพท 

ท่ีอยู (กรณีเปนหองพักสวัสดิการ หอพักพนักงาน หองเชา)  ท่ีทํางาน เปนตน หากขอมูลตางๆ เหลานี้ มี

การเปลี่ยนแปลง  พนักงานไมสามารถติดตอลูกหนี้ได  จึงไมสามารถทําการชวยแกไขปญหาและปรับปรุง

โครงสรางหนี้ได 

 

อภิปรายผล 

 จากวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแกไขการควบคุมหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน 

ของธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร  เพ่ือเสนอแนวทางการแกไขปญหาการ

แกไขหนี้คางชําระไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร จากแบบสอบถาม พบวา 

สวนท่ี 1 สวนของพนักงาน ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมหนี้ใหเปนไปตามเปาหมายได คือ 

1.. ดานผูกู  กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญปจจัยดานมีภาระหนี้สินมากกวา 1 แหง

จํานวน 752 คะแนน 

2.  ดานผูใหกู  ธนาคารทําการติดตามเบื้องตนดวยการติดตอผานขอมูลท่ีลูกหนี้ แสดงตอ

พนักงานในเอกสารขอกูไมสามารถติดตอได จํานวน 796 คะแนน 

3.  ดานอ่ืนๆ  สภาพเศรษฐกิจซบเซา  ลูกหนี้จึงไมสามารถสงชําระได แมจะทําการปรับปรุง

โครงสรางหนี้แลวก็ตาม  จํานวน 821 คะแนน 

 4.  การติดตามและปรับปรุงโครงสรางหนี้  เพ่ิมพนักงานติดตามใหเพียงพอกับจํานวนลูกหนี้ท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือสามารถแกไขไดทันทวงที  จํานวน 125 คะแนน 

 5.  ทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบของตูฝากเงินอัตโนมัติ  เพ่ือรองรับการฝากเงินเขาบัญชี

ชําระสินเชื่อใหพรอมบริการตลอดเวลา  จํานวน 148 คะแนน 

 สวนท่ี 2 สวนของลูกคา  ปจจัยท่ีไมสามารถชําระหนี้ใหเปนไปตามเง่ือนไขได คือ 

1...ดานผูกู  ลูกหนี้มีสินเชื่อมากกวา 1 แหง จํานวน 1,547 คะแนน 

2.  ดานผูใหกู ธนาคารกําหนดเงินงวดสูงเกินกวาความสามารถในการชําระหนี้ จํานวน 1,270 

คะแนน 

3. ดานอ่ืนๆ  สภาพเศรษฐกิจซบเซา  ลูกหนี้จึงไมสามารถสงชําระได แมจะทําการปรับปรุง

โครงสรางหนี้แลวก็ตาม  จํานวน 1,248 คะแนน 
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4.  อธิบายวิธีการชําระคืนเงินกูและรายละเอียดตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอลูกคา จํานวน 118 

คะแนน 

5.  พัฒนาตูฝากเงินอัตโนมัติ เพ่ือรองรับการฝากเงินเขาบัญชีเพ่ือชําระสินเชื่อใหพรอมบริการ

ตลอดเวลา  จํานวน 132 คะแนน 

 

จากผลการศึกษา  เม่ือนําขอมูล มาวิเคราะหโดยแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) เพ่ือ

คนหาแนวทางแกไขไดดังนี้ 

1.  ฝกอบรมพนักงาน ลูกจางใหมีความรูเก่ียวกับทฤษฎี 5C (5 C’s Policy) (De Lucia and 

Peters, 1993.) เพ่ือใชในการวิเคราะห และประเมินความสามารถในการสงชําระสินเชื่อของลูกหนี้ในแต

ละราย โดยการสํารวจพบวาธนาคารมีการกําหนดเงินงวดในการสงชําระสูงเกินความสามารถของผูกู เพ่ือ

การปฏิบัติงานท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน ภายใตคําสั่ง หลักเกณฑของธนาคาร และสามารถแกไข

ปญหาหนี้คางชําระของลูกหนี้ไดอยางแทจริง  ดังนั้น  การสรางความรูความเขาใจใน ทฤษฎี 5’C จะ

สงผลใหพนักงานมีหลักเกณฑในการวิเคราะหความสามารถของลูกคาในเบื้องตนได  แมวาจาก

แบบสอบถามในสวนของพนักงาน จะมีขอเสนอแนะในการแกไขหนี้คือการเพ่ิมจํานวนพนักงานในการ

ติดตามหนี้สูงสุด แตในดานของงบประมาณในการจัดจางนั้นคอนขางสูงและเปนไปไดยาก  ดังนั้นการ

จัดการฝกอบรมใหพนักงานมีความรูเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงมีการเสนอแนะ

เปนลําดับสอง จะสามารถชวยแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวา 

2.2  เปนผูนําในการใหความรูดานการออม และการทําบัญชีครัวเรือน (รุงตะวัน แซพัว, 2560.)  

โดยการใหความรูดานการออมนี้จะสามารถสรางคุณสมบัติ และความสามารถของลูกคาชวยลูกคาในการ

วางแผนทางการเงิน เพ่ือลดการใชบริการหนี้นอกระบบ เนื่องจากผลสํารวจพบวาลูกหนี้สวนใหญมีภาระ

หนี้ มากกวา 1 แหง อีกท้ังสวนใหญไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจซบเซา หากลูกคามีความรูในการ

ออมและจัดทําบัญชีครัวเรือน จะสามารถชวยใหเห็นถึงความสมดุลของรายรับและรายจายของตน 

2.3  ทําการสอบถามและสัมภาษณขอมูลสวนตัวเพ่ิมเติม เชน บุคคลแวดลอม บานพัก                 

ท่ีทํางาน บานตามภูมิลําเนา เพ่ือสามารถมีขอมูลในการติดตอไดหลายชองทาง นอกเหนือจาก                  

การติดตอทางโทรศัพท โดยการสํารวจพบวาธนาคารไมสามารถติดตอกับผู กู ได จึงไมสามารถ       

ควบคุมหนี้คางชําระของลูกคาไมใหเกิน 3 เดือน ตามท่ีกําหนดได 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ มีการวิเคราะหความสามารถลูกคาโดยใชขอมูลดานตางๆ รวมกัน เชน          

ทฤษฎี 5’C เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและอยูภายใตระเบียบ คําสั่งของธนาคาร 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  มีการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการวิเคราะห

ความสามารถของลูกคาในการอนุมัติจายสินเชื่อใหถูกตอง มีความชัดเจน และขอมูลครบถวน เชนความ

สมดลุของรายได ภาระคาใชจายในครอบครัว ในสัดสวนในการสงชําระ และการรับภาระในสวนของผูคํ้า

ประกัน ในกรณีท่ีเปนสินเชื่อบุคคลคํ้าประกัน  เพ่ือใหผูกูและผูคํ้าประกันมีความสามารถในการรับภาระ

ท้ังในสวนของตนเองและในฐานะผูคํ้าประกัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.สุทธาวรรณ  จีระพันธุ 

ซาโต  อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา  

ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระแนวทางการแกไขการควบคุมหนี้คางชําระ              

ไมเกิน 3 เดือนธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร 

ขอขอบคุณ ผูตอบแบบสอบถาม พนักงาน ลูกจาง ธนาคารออมสินภาค4, พนักงาน ลูกจาง 

ธนาคารออมสินศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค4 และลูกคากลุมหนี้คางชําระ ธนาคารออมสิน             

ศูนยควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 4 ตลอดจนผูบังคับบัญชา ผูรวมงานทุกทาน  ท่ีใหความชวยเหลือ  

ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือ              

ในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคาและคุณภาพการบริการที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมทุรปราการ 

Marketing Mix on Customer Perspectives and Service Quality 

Affecting Condominium Rental Decision Making in Samutprakarn Province  

 

ธนพัฒน แซลี้01 และอัจฉรียา ศักดิ์นรงค1 2 

Thanaphat Saelee1 and Atchareeya Saknarong2 

 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคาและคุณภาพ

การบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

เปนผู เชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30 – 39 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 

บาท สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีภูมิลําเนาอยู

จังหวัดอ่ืนๆ และสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคาและคุณภาพการบริการ ภาพรวมอยูในระดับ

ดี สวนการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียม ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา 

เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน และสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา 

ประกอบดวย ดานคุณคาท่ีจะไดรับ ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวก ดานการติดตอสื่อสาร  

และคุณภาพการบริการ ประกอบดวย ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความเชื่อถือและความไววางใจ ดานความ

รวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา สงผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคุณภาพการบริการ สามารถพยากรณการ

ตัดสินใจ ในดานพฤติกรรมหลังการเชา มีคาพยากรณสูงสุดอยูท่ีรอยละ 37.10 

 

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจเพือ่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คําสําคัญ สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา คุณภาพการบริการ การตัดสินใจเชา คอนโดมิเนียม 

จังหวัดสมุทรปราการ  

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the personal characteristics, marketing 

mix on customer perspectives and service quality affecting condominium rental  decision 

making in Samut Prakan Province. The sample in this research consisted of four hundred 

people. The results of this research were as follows ; the majority of respondents were 

female, aged between thirty and thirty-nine years old, with an average income of  15,001 

to 30,000 Baht, single, worked in private companies, held a Bachelor’s degree and 

domiciled in Bangkok metropolitan region and the marketing mix on customer 

perspectives and service quality were at a good level however the decision making for 

condominium rental were at a very good level. The results of the hypotheses testing 

were as follows : tenant with different gender, age, average income, careeer, ducation of 

levels and domiciled had different decision making condominium rental in Bangkok 

Metropolis were at a statistically significant level of 0.05 and marketing mix on customer 

perspectives in term of customer, cost, convenience, communication and service quality 

in term of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy affecting 

condominium rental  decision making in Samut Prakan Province and service quality able 

to predict decisions making in postpurchase behavior was the highest at 37.10 percent 

 

Keywords: Marketing mix on customer perspectives  Service quality Decision making for 

rent Condominium  Samut Prakan Province 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จังหวัดสมุทรปราการ มีความสําคัญในดานการเปนพ้ืนท่ีรองรับขีดจํากัดของการเจริญเติบโตของ

กรุงเทพมหานคร จึงเปนตัวกระตุนการขับเคลื่อนการเขามาของประชากรนอกพ้ืนท่ีและภายในพ้ืนท่ีใน



 

1664 
 

การเขามาประกอบอาชีพ การศึกษาเลาเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจากจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีเอง

แลวนั้น ยังพบวา มีประชากรแฝงกลางวันท่ีเขามาทํางาน 1.13 แสนคน ซ่ึงสูงเปนอันดับ 4 ของประเทศ 

และมีประชากรแฝงกลางคืน จํานวน 6.86 แสนคน คิดเปนรอยละ 10.2 สูงเปนอันดับ 2 ของประเทศ 

และยังมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนของประชากรแฝงเหลานั้นอยางตอเนื่อง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 

ซ่ึงการมีท่ีอยูอาศัยสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะกลุมประชากรท่ีไมมีท่ีพักอาศัยเปนของ

ตนเองและกลุมประชากรแฝง  

คอนโดมิเนียมเปนท่ีพักอาศัยประเภทหนึ่งท่ีไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากเปนท่ีพักอาศัยท่ี

มีราคาไมสูงนัก และมีความสะดวกในการเขาพักอาศัยและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีชานเมืองราคาเชาไมสูงมากนัก จึงเปนอีกปจจัยท่ีผูใหเชาคอนโดนิยมซ้ือไวเพ่ือรองรับกลุมผูเชาราย

ใหมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต (MGR Online, 2561) ทําใหเกิดการแขงขันเพ่ือหาผูเชามีความรนุแรงข้ึน ซ่ึง

แตละผูประกอบการจะพยายามเสนอขายและสรางความนาสนใจแกผูเชา (ไทยรัฐ, 2561) หากผูใหเชา

หรือนิติบุคคลขาดการปรับปรุงคุณภาพการบริการและขาดการศึกษาถึงความตองการของผูเชาอยาง

ลึกซ้ึง ก็จะเกิดปญหาปลอยเชาวางอยางยาวนาน ซ่ึงจะทําใหเสียท้ังเวลาและขาดรายไดในอนาคต 

(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562) 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคาและคุณภาพ

การบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและ

ปรับปรุงบริการในดานตางๆ ของเจาของธุรกิจ และยังเปนขอมูลชวยผูประกอบการธุรกิจนี้สามารถ

วางแผนกลยุทธทางการตลาดพรอมกับพัฒนาปรับปรุงการบริหาร ตลอดจนทราบปญหาและความ

ตองการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเชาไดอยางมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคาและคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร  
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 อลิสรา รุงนนทรัตน (2561) ไดกลาวถึงลักษณะทางประชากรศาสตรไววา เปนลักษณะตางๆ 

ของประชากรท่ีสามารถสังเกตไดงาย เชน อายุ เพศ ภูมิลําเนา อาชีพ การศึกษา ศาสนา สัญชาติ เชื้อ

ชาติ ซ่ึงลักษณะท่ีแตกตางกันของบุคคลลวนสงผลตอพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน   

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา 

 ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2561) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ประกอบดวย 

1) คุณคาท่ีลูกคาจะไดรับ กลาวคือเปนคุณคาหรือคุณประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับเม่ือเทียบกับเงิน

ท่ีจาย ดังนั้นธุรกิจตองเสนอเฉพาะบริการท่ีตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางแทจริง 

2) ตนทุน กลาวคือ เปนตนทุนหรือเงินท่ีลูกคายินดีท่ีจะจายสําหรับบริการนั้นตองคุมคากับ

บริการท่ีจะได ดังนั้นในการตั้งราคาจะตองหาราคาท่ีลูกคายินดีท่ีจะจายใหได  

3) ความสะดวก กลาวคือ เปนธุรกิจนั้นจะตองสรางความสะดวกใหลูกคา ไมวาจะเปนการติดตอ

สอบถามขอมูลและการไปใชบริการ และธุรกิจจะตองทําหนาท่ีสรางความสะดวกดวยการใหบริการถึงท่ี

บานหรือท่ีทํางานลูกคา 

4) การติดตอสื่อสาร กลาวคือ เปนธุรกิจจะตองจัดหาสื่อท่ีเหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย เพ่ือการ

ใหและรับขอมูลความเห็นจากลูกคา ดังนั้นการสงเสริมการตลาดท้ังหลายจะไมประสบความสําเร็จเลย

หากการสื่อสารลมเหลว 

2. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2561) ไดกลาวถึง การวัดคุณภาพการบริการ ประกอบดวย 

1) สิ่งท่ีสัมผัสได ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือและอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ รวมไปถึงเครื่องแตงกายของพนักงาน นับไดวาเปนสิ่งแรกท่ีทําให

ผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

2) ความเชื่อถือและความไววางใจ เปนความสามารถในการมอบการบริการ เพ่ือสนองความ

ตองการของลูกคาตามท่ีไดมีการสัญญาไว และมีความถูกตองของการบริการนั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

3) ความรวดเร็ว (Responsiveness) เปนความตั้งใจท่ีจะชวยเหลือลูกคา มีการใหบริการอยาง

รวดเร็ว ใหความชวยเหลือลูกคาอยางทันทวงที รวมท้ังสอบถามการมาใชบริการอยางไมละเลย 

4) การรับประกัน (Assurance) เปนการประกันวา พนักงานท่ีใหบริการมีความรู ความสามารถ 

มีความสุภาพ จริยธรรมในการใหบริการเพ่ือสรางความม่ันใจกับลูกคา  

5) การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy) เปนการดูแลและเอาใจใสการบริการอยางตั้งใจ 

เนื่องจากเขาใจปญหาและความตองการของลูกคาท่ีตองไดรับการตอบสนอง  
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3. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 

Kotler and Armstrong (2011) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการตัดสินใจประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การรับรูความตองการ เปนการกระตุนภายในและภายนอกเม่ือบุคคลนั้นมีความตองการข้ัน

พ้ืนฐาน ทําใหสูข้ันตอนการคนหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการ 

2) การคนหาขอมูล เปนการคนหาขอมูลเก่ียวกับความตองการ ซ่ึงผูบริโภคสามารถรับขอมูลจาก

หลายๆ แหลงขอมูล ไดแก เพ่ือน ครอบครัว เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน แหลงขอมูลสาธารณะ  

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เกิดจากการประเมินผลดานตางๆ 

เพ่ือใหสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม โดยจากการตัดสินใจจนไดทางเลือกท่ีเหมาะสม 

4) การตัดสินใจซ้ือ เปนการประเมินข้ันตนและใชแหลงขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจข้ัน

สุดทาย การตัดสินใจนั้นเกิดจากสัญชาตญาณของตนเอง และมีการพ่ึงพาแหลงขอมูลเพ่ิมเติม เชน เพ่ือน 

ญาติพ่ีนอง และแหลงขอมูลสาธารณะ 

5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ ผูบริโภคจะประเมินจากสิ่งท่ีไดรับหากมูลคาท่ีไดรับมากกวามูลคาท่ี

คาดหวังของผูบริโภคก็จะเกิดความสุขและความพึงพอใจและเกิดการซ้ือตอ ในทางกลับกันหากความ

คาดหวังต่ํากวาสิ่งท่ีไดรับ ก็จะเกิดความไมพึงพอใจตอการใชบริการ 
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 4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

        ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                     ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การวิจัย กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูท่ีเชาคอนโดมิเนียมและจายคาเชาเปนรายเดือนในจังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 400 คน ท้ังนี้จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากอําเภอท่ีมี

จํานวนคอนโดมิเนียมใหเชามากท่ีสุด ในจังหวัดสมุทรปราการ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

อําเภอบางพลีและอําเภอบางเสาธง จากนั้นจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตาไดกลุมตัวอยาง อําเภอละ 

การตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียม 

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

ลักษณะสวนบุคคล 

   1. เพศ 

   2. อาย ุ

   3. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

   4. สถานภาพสมรส 

   5. อาชีพ 

   6. ระดับการศึกษา 

   7. ภูมิลําเนา 

 

สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูคา 

   1. ดานคุณคาที่จะไดรับ 

   2. ดานตนทุนของผูบริโภค 

   3. ดานความสะดวก 

   4. ดานการติดตอส่ือสาร 

คุณภาพการบริการ 

   1. ดานส่ิงที่สัมผัสได 

   2. ดานความเชื่อถอืและความไววางใจ 

   3. ดานความรวดเร็ว 

   4. ดานการรับประกัน 

   5. ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา 
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133 - 134 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก ซ่ึงจะแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 

จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว 400 คน 

1. การเก็บขอมูล 

ผูวิจัยใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากตัวกลุมอยาง 

จํานวน 400 คน และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการคนควาและใชสรางเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหขอมูล 

   2.1 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษระสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม แสดงผลเปนความถ่ีและรอยละ สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา 

คุณภาพการบริการ และการตัดสินใจเชา แสดงผลเปนคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2561) 

   2.2 การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติ ท่ีใชทดสอบ

สมมุติฐานการวิจัยมีการใชสถิติในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล ไดแก t-test, One-way Analysis of 

Variance และMultiple Regression Analysis (กัลยา วานิชยบัญชา, 2561) 
 

สรุปผลการวิจัย  

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

    1.1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

    ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 210 คน คิด

เปนรอยละ 52.50 มีอายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 15,001 – -30,000 บาท จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 สถานภาพโสด จํานวน 201 คน 

คิดเปนรอยละ 50.25 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.75 ระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.75 และมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดอ่ืนๆ 

จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.20 

    1.2 สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา 

    ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา โดยรวมอยูในระดับดี 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณคาท่ีจะไดรับ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
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4.31 รองลงมาคือ ดานตนทุนของผูบริโภค ดานการติดตอสื่อสาร และดานความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.14, 4.09 และ 3.92 ตามลําดับ 

   1.3 คุณภาพการบริการ 

    ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คุณภาพการบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา อยูในระดับดีทุกดาน โดยดานการรับประกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.13 รองลงมา

คือ ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความรวดเร็ว ดานความเชื่อถือและความไววางใจ และดานการดูแลเอาใจใส

ลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12, 4.10, 4.09 และ3.02 ตามลําดับ 

   1.4 การตัดสินใจ  

    ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

4.40 รองลงมาคือ ดานการรับรูความตองการ ดานการตัดสินใจ ดานการคนหาขอมูล และดานพฤติกรรม

หลังการเชา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31, 4.31, 4.22 และ4.13 ตามลําดับ 

2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน 

   สมมติฐานท่ี 1 ผูเชาท่ีมีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา แตกตางกัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน  

  1.1 ดานการรับรูความตองการ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

การตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความตองการ แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ และ

ภูมิลําเนาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความ

ตองการ ไมแตกตางกัน  

 1.2 ดานการคนหาขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา อาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการคนหาขอมูลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ยกเวนเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและภูมิลําเนาแตกตาง

กัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการคนหาขอมูล ไมแตกตางกัน 

 1.3 ดานการประเมินทางเลือก ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา อายุ อาชีพ และภูมิลําเนาแตกตาง

กัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการประเมินทางเลือกแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนเพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และระดับ
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การศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความ

ตองการ ไมแตกตางกัน 

1.4 ดานการตัดสินใจ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา เพศ อาชีพ และภูมิลําเนาแตกตางกัน มีการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการตัดสินใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกตางกัน  

มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการตัดสินใจ ไมแตกตางกัน 

1.5 ดานพฤติกรรมหลังการเชา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนเพศ อาชีพ 

และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดาน

พฤติกรรมหลังการเชาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส และภูมิลําเนาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดาน

พฤติกรรมหลังการเชา ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ประกอบดวย ดานคุณคาท่ีจะไดรับ 

ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวก และดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

2.1 ดานการรับรูความตองการ  

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความตองการ มีสมการ ดังนี้ 

         Y1 = 1.930 + 0.187(X1) + 0.169(X2) + 0.247(X4) 

โดย (X1 = ดานคุณคาท่ีจะไดรับ, X2 = ดานตนทุนของผูบริโภค X4 = ดานการติดตอสื่อสาร) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานการติดตอสื่อสาร 

มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความตองการมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดานตนทุนของผูบริโภค และดานคุณคาท่ีจะไดรับ ตามลําดับ 

2.2 ดานการคนหาขอมูล  

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการคนหาขอมูล มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 1.794 + 0.185(X2) + 0.084(X3) + 0.262(X4) 

   โดย X2 = ดานตนทุนของผูบริโภค, X3 = ดานความสะดวก, X4 = ดานการติดตอสื่อสาร 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานการติดตอสื่อสาร 

มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการคนหาขอมูลมากท่ีสุด 

รองลงมา คือดานตนทุนของผูบริโภค และดานความสะดวก ตามลําดับ 

2.3 ดานการประเมินทางเลือก  

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการประเมินทางเลือก มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 1.984 + 0.252(X1) + 0.177(X2) + 0.151(X4) 

โดย X1 = ดานคุณคาท่ีจะไดรับม, X2 = ดานตนทุนของผูบริโภค, X4 = ดานการติดตอสื่อสาร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานคุณคาท่ีจะไดรับ 

มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดานตนทุนของผูบริโภค และดานการติดตอสื่อสาร ตามลําดับ 

 2.4 ดานการตัดสินใจ 

 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการตัดสินใจ มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 1.984 + 0.146(X1) + 0.175(X2) + 0.109(X3) + 0.155(X4) 

โดย X1 = ดานคุณคาท่ีจะไดรับ, X2 = ดานตนทุนของผูบริโภค, X3 = ดานความสะดวก, X4 = ดานการ

ติดตอสื่อสาร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานตนทุนของ

ผูบริโภค มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการในดานการตัดสินใจ  

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการติดตอสื่อสาร ดานความสะดวก และดานคุณคาท่ีจะไดรับ ตามลําดับ 

2.5 ดานพฤติกรรมหลังการเชา 

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานพฤติกรรมหลังการเชา มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 1.177 + 0.202(X2) + 0.145(X3) + 0.277(X4) 

โดย X2 = ดานตนทุนของผูบริโภค, X3 = ดานความสะดวก, X4 = ดานการติดตอสื่อสาร 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานการติดตอสื่อสาร 

มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานพฤติกรรมหลังการเชามากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดานตนทุนของผูบริโภค และดานความสะดวก ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการบริการ ประกอบดวย ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความเชื่อถือและความ

ไววางใจ ดานความรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานการดูแลเอาใจใสลูกคา มีผลตอการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  

3.1 ดานการรับรูความตองการ 

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความตองการ มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 2.134 + 0.115(X1) + 0.164(X3) + 0.213(X4) 

   โดย X1 = ดานสิ่งท่ีสัมผัสได, X3 = ดานความรวดเร็ว, X4 = ดานการรับประกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการ ดานการรับประกัน มีผลตอการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความตองการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความ

รวดเร็ว และดานสิ่งท่ีสัมผัสได ตามลําดับ 

3.2 ดานการคนหาขอมูล 

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ ในดานการคนหาขอมูล มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 1.897 + 0.165(X2) + 0.222(X5)  

       โดย X2 = ดานความเชื่อถือและความไววางใจ, X5 = ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการ ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา มีผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการคนหาขอมูลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดาน

ความเชื่อถือและความไววางใจ          

3.3 ดานการประเมินทางเลือก 

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ ในดานการประเมินทางเลือก มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 2.395 + 0.131(X1)  
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โดย X1 = ดานสิ่งท่ีสัมผัสได 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการ ดานสิ่งท่ีสัมผัสได มีผลตอการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด 

3.4 ดานการตัดสินใจ 

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ ในดานการตัดสินใจ มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 2.003 + 0.161(X3) + 0.194(X5) 

               โดย X3 = ดานความรวดเร็ว, X5 = ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการ ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา มีผลตอการ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความรวดเร็ว 

3.5 ดานพฤติกรรมหลังการเชา 

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ ในดานพฤติกรรมหลังการเชา มีสมการ ดังนี้ 

Y1 = 1.016 + 0.257(X2) + 0.225(X4) + 0.177(X5) 

โดย X2 = ดานความเชื่อถือและความไววางใจ, X4 = ดานการรับประกัน, X5 = ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการ ดานความเชื่อถือและความไววางใจ มีผลตอ

การตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานพฤติกรรมหลังการเชามากท่ีสุด รองลงมา

คือ ดานการรับประกัน และดานการดูแลเอาใจใสลูกคา ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ผูเชาท่ีมีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา แตกตางกัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

1.1 ดานการรับรูความตองการ ผูเชาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความตองการแตกตางกัน เนื่องจากผูเชาท่ีมีระดับ
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การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มักมีทุนทรัพยในการเชาท่ีมีการตัดสินใจท่ีแตกตางจากผูเชาท่ีมีระดับ

การศึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) กลาววา ผูบริโภคท่ีมีการศึกษา

แตละระดับท่ีแตกตางกันจะมีความตองการท่ีแตกตางกัน แตเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และภูมิลําเนาแตกตาง มีการรับรูความตองการ ไมแตกตางกัน เกิดจากการรับแรงกระตุนจาก

ความจําเปนในการเชาคอนโดมิเนียมไมแตกตางกัน  

1.2 ดานการคนหาขอมูล ผูเชาท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานการคนหาขอมูลแตกตางกัน เนื่องจากผูเชาท่ีเปนพนักงานบรษัิทเอกชน มีตองการ

ความสะดวกในการเดินทางใหใกลท่ีทํางาน มักมีการคนหาขอมูลท่ีแตกตางจากกลุมอาชีพอ่ืน  

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศุภชาติ เอ่ียมรัตนกูล (2557) กลาววา ความแตกตางทางดานอาชีพถือเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอการอุปโภคและบริโภคและอาชีพท่ีตางกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีและการตัดสินใจท่ี

แตกตางกัน แตเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และภูมิลําเนาแตกตาง

กัน มีการคนหาขอมูล ไมแตกตางกัน เนื่องจากผูเชาจะมีการคนหาขอมูลเพ่ือตอบสนองข้ันพ้ืนฐานของ

ตนเองไมแตกตางกัน  

1.3 ดานการประเมินทางเลือก ผูเชาท่ีมีอายุ อาชีพ และภูมิลําเนาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการประเมินทางเลือกแตกตางกัน เนื่องจากกลุมอายุของ 

ผูเชา อาชีพ และภูมิลําเนา ตางมีการประเมินทางเลือกสําหรับการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมตามเหตุผล

และขอจํากัดท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของอลิสรา รุงนนทรัตน (2561) กลาวถึง 

ภูมิลําเนาของผูบริโภคอาชีพ การศึกษา ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ รวมถึงจํานวนสมาชิกภายในครอบครัว 

ซ่ึงลักษณะท่ีแตกตางกันของบุคคลลวนสงผลตอพฤติกรรม การตัดสินใจใชบริการและรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตท่ีแตกตางกัน แตเพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา มีการประเมิน

ทางเลือกไมแตกตางกัน เนื่องจากการประเมินทางเลือกตางๆ กอนการตัดสินใจเชา ลวนตองการสิ่งท่ี

เหมาะสมกับตนเองไมแตกตางกัน  

1.4 ดานการตัดสินใจ ผูเชาท่ีมีเพศ อาชีพ และภูมิลําเนาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน เนื่องจากเปาหมายของการเชาคอนโดมิเนียมยอมตอง

สิ่งท่ีดีท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองตามความจําเปนและขอจํากัดท้ังคาใชจายและภาระ

ทางครอบครัวท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011) กลาววา 

ปจจัยทางดานอาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติหรือภูมิลําเนาของลูกคา มักมีความตองการท่ีแตกตางกัน ซ่ึง

นักการตลาดจะใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือกระตุนในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ แต
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อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมไมแตกตางกัน เนื่องจากการเชาคอนโดมิเนียมเปนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีไมมีท่ีพักอาศัย

เปนของตนเองหรือตองการความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตท่ีไมแตกตางกัน  

1.5 พฤติกรรมหลังการเชา ผูเชาท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพและระดับการศึกษาแตกตางกัน 

มีการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานพฤติกรรมหลังการเชาแตกตางกัน 

เนื่องจากกลุมรายได อาชีพ ระดับการศึกษาแตกตาง จะประเมินจากสิ่งท่ีไดรับจากการเชาท่ีแตกตางกัน 

ไมวาจะเปนการใหบริการจากผูใหเชาและการจัดการปญหาของนิติบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

อลิสรา รุงนนทรัตน (2561) กลาววา ลักษณะตางๆ ของประชากรท่ีสามารถสังเกตไดงาย เชน อายุ เพศ 

ภูมิลําเนา อาชีพ การศึกษา ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ รวมถึงจํานวนสมาชิกภายในครอบครัว ซ่ึงลักษณะ

ท่ีแตกตางกันของบุคคลลวนสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน แตเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส และภูมิลําเนาแตกตางกัน มีพฤติกรรมหลังการเชาไมแตกตางกัน เนื่องจากผูเชามีความ

คาดหวังท่ีจะไดรับการบริการท่ีตอบสนองความตองการและตรงกับท่ีผูใหเชาไดโฆษณาหรือสัญญาไวท่ีไม

แตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ประกอบดวย ดานคุณคาท่ีจะไดรับ 

ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวก และดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  

2.1 ดานการรับรูความตองการ สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานคุณคาท่ีจะไดรับ 

ดานตนทุนของผูบริโภคและดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานการรับรูความตองการ เนื่องจากในมุมมองของผูเชานั้นการท่ีผูใหเชามีการ

จัดเตรียมหองท่ีมีอุปกรณครบถวน การแจงอัตราคาเชาท่ีชัดเจน รวมท้ังการเพ่ิมชองทางการติดตอผูให

เชาไดหลายชองทาง ซ่ึงสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของผูเชาไดสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของณัจยา สยามิภักดิ์ (2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท พบวา การท่ี

ธุรกิจอพารทเมนทขนาดหอง ราคาคาเชามีความเหมาะสม การประชาสัมพันธผานสื่ออยางตอเนื่อง มี

สวนชวยในการดึงดูดใจลูกคา สวนดานความสะดวก ไมมีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียม ในดาน

การรับรูความตองการ เนื่องจากการบริหารจัดการดานความสะดวกของเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีคอนโดแตละ

แหงมีใหแกผูเชาท่ีไมแตกตางกัน  

2.2 ดานการคนหาขอมูล สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานตนทุนของผูบริโภค 

ดานความสะดวก และดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัด
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สมุทรปราการ ในดานการคนหาขอมูล เนื่องจากการแจงอัตราคาเชาท่ีชัดเจน ทําเลท่ีตั้งมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีชองทางการติดตอสื่อสารท่ีถูกตองชัดเจน จะมีผลในการคนหาขอมูลกอนนํามาสูการ

ตัดสินใจเชา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐชา มาตุภูมานนท (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือบานสั่งสรางเอสซีจี ไฮม (SCG HEIM) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา ดานตนทุนของผูบริโภค ปจจัยดานความสะดวกในการซ้ือ และปจจัยดานการสื่อสาร ทําให

ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ได ซ่ึงจะนํามาสูการตัดสินใจซ้ือ สวนดานคุณคาท่ีจะไดรับ ไมมีผลตอ

การคนหาขอมูล เนื่องจากอุปกรณตางๆ ท่ีอยูในคอนโดมิเนียมท่ีไดมีการออกแบบและตกแตงเปนสิ่ง

พ้ืนฐานท่ีมีทุกคอนโดมิเนียม  

2.3 ดานการประเมินทางเลือก สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานคุณคาท่ีจะไดรับ 

ดานตนทุนของผูบริโภคและดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการในดานการประเมินทางเลือก เนื่องจากผูเชาจะมีการประเมินทางเลือกจากขอมูลตางๆ เชน 

จากวัสดุอุปกรณของคอนโดมิเนียม ราคาท่ีเหมาะสม การไดรับขอมูลจากผูใหเชาและประกาศตางๆ  

ลวนมีผลตอการประเมินทางเลือกกอนมีการตัดสินใจเชา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิวฤทธิ์ พงศกรรัง

ศิลป (2555) กลาววา ลูกคาจะมีการประเมินผลประโยชนของผลิตภัณฑ มูลคาท่ีรับรูได ความเพียงพอ

ของขอมูล เพ่ือใชในการประเมินทางเลือกกอนการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการนั้นๆ สวนดานความ

สะดวก ไมมีผลตอการประเมินทางเลือกกอนตัดสินใจเชา เนื่องจากผูเชาจะพิจารณาจากปจจัยอ่ืน เชน 

ขอจํากัดในดานเงินทุน รายไดของผูเชาหรือภาระตางๆ ของครอบครัวมากกวาดานอ่ืนๆ  

2.4 ดานการตัดสินใจ สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานคุณคาท่ีจะไดรับ ดาน

ตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกและดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากผูเชาไดใหความสําคัญตอปจจัยตางๆ มาพิจารณาในข้ันสุดทายเพ่ือ

ตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียม เชน การไดชมบรรยากาศหองจริงกอนการเชาพัก การแบงพ้ืนท่ีใชสอย

ออกเปนสวนๆ ของคอนโดมิเนียม ความคุมคาเม่ือเทียบกับคาเชาท่ีจะตองจาย ลวนเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของลภัสวัฒน  ศุภผลกุลนันทร (2558) กลาววา 

ธุรกิจจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดนั้น จําเปนตองรับรูถึงสิ่งท่ีเสนอขาย ตนทุนใน

การจัดหาสิ่งท่ีจะสนองความตองการ บริการดวยวิธีท่ีสะดวกท่ีสุดและการสงเสริมการตลาด  

2.5 ดานพฤติกรรมหลังการเชา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา ดานตนทุนของ

ผูบริโภค ดานความสะดวกและดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานพฤติกรรมหลังการเชา เนื่องจากผูเชาจะพิจารณาจากความคุมคาจากอัตราราคา
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คาเชาเม่ือเทียบกับการบริการท่ีไดรับ รวมท้ังการเอาใจใสท่ีดีของผูใหเชาตลอดระยะเวลาท่ีผูเชาพักอาศัย

อยู ลวนเปนสิ่งท่ีผูเชาจะประเมินหลังจากท่ีตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมครั้งตอไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของKotler and Armstrong (2011) กลาววา หลังจากตัดสินใจซ้ือผูซ้ือสินคาแลวจะมีความพอใจหรือไม

นั้น หากมูลคาท่ีไดรับมากกวามูลคาท่ีคาดหวังของผูบริโภคก็จะเกิดความสุขและความพึงพอใจและเกิด

การตัดสินใจซ้ือตอ สวนดานคุณคาท่ีจะไดรับ ไมมีผลตอพฤติกรรมหลังการเชา เนื่องจากความปลอดภัย 

เนื่องจากการใชอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย การบํารุงรักษา การทําความสะอาดท่ีสมํ่าเสมอ ปจจัย

เหลานี้จึงไมมีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมของผูเชา  

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการบริการ ประกอบดวย ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความเชื่อถือและความ

ไววางใจ ดานความรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานการดูแลเอาใจใสลูกคา มีผลตอการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

3.1 ดานการรับรูความตองการ คุณภาพการบริการ ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความรวดเร็ว และ

ดานการรับประกัน มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการรับรูความ

ตองการ เนื่องจากความสวยงามของหอง ความรวดเร็วของผูใหเชาท่ีมีความพรอมในการใหบริการและ

การสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกผูเชา จะเกิดแรงกระตุนสูการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียม  

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกิตติ์ ศรีปญญาวิชญ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยดานคุณภาพการ

ใหบริการและทักษะของตัวแทนขายคอนโดท่ีส งผลตอการตัดสินใจ ซ้ือของผูบริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา อุปกรณท่ีครบครัน ดานความรวดเร็วในการใหบริการ และดานการรับประกัน

การผิดพลาดในการบริการ มีผลตอกระบวนการรับรูความตองการของผูเชาท่ีจะนํามาซ่ึงการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมตอไป สวนดานความเชื่อถือและความไววางใจ และดานการดูแลเอาใจใสลูกคา ไมมีผลตอ

การรับรูความตองการ เนื่องจากผูเชาจะพิจารณาจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการใชชีวิตหรือมีผลกระทบ

ตอการเชาอาศัยมากกวาคุณภาพการบริการข้ันพ้ืนฐาน เชนความนาเชื่อถือและความเอาใจใสตอผูเชา 

3.2 ดานการคนหาขอมูล คุณภาพการบริการ ดานความเชื่อถือและความไววางใจและดานการ

ดูแลเอาใจใสลูกคา มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการคนหา

ขอมูล เนื่องจากผูเชาจะพิจารณาจากถึงความนาเชื่อถือ การติดตามและแกไขปญหาของผูใหเชา และ

การดูแลเอาใจใสท่ีดีจากผูใหเชา เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจเชา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิ

ริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2560) กลาววา การสรางความนาเชื่อถือและการดูแลเอาใจใสท่ีมีตอ

ผูใชบริการ เปนสิ่งสําคัญตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ แตดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดาน

ความรวดเร็ว และดานการรับประกัน ไมมีผลตอการคนหาขอมูล เนื่องจากคอนโดมิเนียมใหเชามักมีการ
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จัดเตรียมไมวาจะเปนอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ บุคลากรท่ีใหบริการมีลักษณะท่ีคลายคลึง

กันในแตละแหง ปจจัยเหลานี้มักเปนปจจัยพ้ืนฐานซ่ึงผูเชาจะพิจารณาจะคนหาขอมูลจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญมากกวา ทําใหคุณภาพการบริการดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความรวดเร็ว และดานการรับประกัน ไม

มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

3.3 ดานการประเมินทางเลือก คุณภาพการบริการ ดานสิ่งท่ีสัมผัสได มีผลตอการตัดสินใจเชา

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการประเมินทางเลือก เนื่องจากผูเชาจะมีการประเมิน

ทางเลือกจากขนาดและรูปแบบการตกแตงของหอง รวมไปถึงระยะเวลาในการเดินทางท่ีใกลกับสถานท่ี

ทํางานและสถานท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ และคณะ (2560) กลาววา สินคา

และบริการท่ีสามารถจับตองได จะมีสวนชวยในการประเมินทางเลือกสําหรับการตัดสินใจใชบริการได 

สวนดานความเชื่อถือและความไววางใจ ดานความรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานการดูแลเอาใจใส

ลูกคา ไมมีผลตอการประเมินทางเลือก เนื่องจากผูเชาจะมีการประเมินทางเลือกจากปจจัยหรือสิ่งอ่ืนๆ 

เชน ตนทุนคาครองชีพของผูเชามาพิจารณาเปนหลักสําคัญกอนการตัดสินใจเชา  

3.4 ดานการตัดสินใจ คุณภาพการบริการ ดานความรวดเร็ว และดานการดูแลเอาใจใสลูกคา  

มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากการท่ีผูใหเชาสามารถใหบริการ

ตามคําม่ันสัญญาไดตามวันเวลาท่ีกําหนด และการดูแลเอาใจใสตลอดการเชา เปนสิ่งท่ีสําคัญตอการ

ตัดสินใจเชาของผูเชา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกิตติ์ ศรีปญญาวิชญ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย

ดานคุณภาพการใหบริการและทักษะของตัวแทนขายคอนโดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา การตอบสนองขอเรียกรองของลูกคาและการใหความใสใจในการ ซ่ึงเหตุผล

ดังกลาวนั้นมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค แตดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความ

เชื่อถือและความไววางใจ และดานการรับประกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเชา เนื่องจากผูเชาจะพิจารณา

จากปจจัยภายนอกดานอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญมากกวาปจจัยดังกลาวนี้ เชน การโฆษณาอยางตอเนื่อง สิทธิ

พิเศษในการเชาคอนโดมิเนียม  

3.5 ดานพฤติกรรมหลังการเชา คุณภาพการบริการ ดานความเชื่อถือและความไววางใจ  

ดานการรับประกัน และดานการดูแลเอาใจใสลูกคา มีผลตอการตัดสินใจเชาคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานพฤติกรรมหลังการเชา เนื่องจากผูเชาจะมีการพิจารณาจากคุณภาพการบริการท่ี

สรางความนาประทับใจใหตนเองมากท่ีสุด ท้ังความสามารถในการติดตามแกไขปญหาของผูเชาไดอยาง

รวดเร็ว ความสามารถในการทําตามสัญญาท่ีใหไวแกผูเชา การสอบถามถึงความเปนอยูของผูเชาอยาง

เปนระยะและการดูแลเอาใจใสท่ีดี จะมีผลตอแนวโนมการตอสัญญาเชาในระยะยาว ซ่ึงสอดคลองกับ



 

1679 
 

งานวิจัยของTuan (2018) ไดศึกษาเรื่องศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักสําหรับนักเรียน

ใหม: กรณีศึกษาเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม พบวา การสรางการรับประกันในการบริการ การสราง

ความนาเชื่อถือ และการดูแลเอาใจใสท่ีดีของผูใหบริการ ปจจัยเหลานี้ลวนมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพัก

สําหรับนักเรียนใหมในครั้งตอไป สวนดานสิ่งท่ีสัมผัสไดและดานความรวดเร็ว ไมมีผลตอพฤติกรรมหลัง

การเชา เนื่องจากผูเชาจะพิจารณาจากปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการสรางความ

ประทับใจในระหวางท่ีมีการพักอาศัยอยู เชน มาตรการเพ่ือรักษาความเรียบรอยภายในคอนโดมิเนียม 

ไดแก การวากลาวตักเตือน การบริหารจัดการภายในคอนโดมากกวาสิ่งท่ีสัมผัสได และดานความรวดเร็ว  

 

ขอเสนอแนะ  

1. ผูใหเชาควรมีความกระตือรือรนหรือความใสใจในการแกปญหาเฉพาะหนา เชน การแกไข

ปญหาท่ีไมตรงตามขอมูลหรือสิ่งท่ีนําเสนอไวกอนจะมีการเปดใหเชา การอํานวยความสะดวกเก่ียวกับ

ปญหาภายในหองพักอยางไมเพิกเฉยและมีการติดตามผลการแกไขอยางตอเนื่อง  

2. ผูใหเชาควรมีการการเก็บคามัดจําคาเชาหองพักท่ีมีความเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงปจจัย

อ่ืนๆ เชน อัตราคาเชาตอเดือน ขนาดของหองพัก รวมไปถึงราคาเฉลี่ยของอัตราคาเชาของหองพัก

คอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือใชเปนเกณฑราคาเหมาะสมกับการเรียกเก็บคามัดจําของผูเชา  

3. ผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับคอนโดมิเนียม ควรมีการจัดพ้ืนท่ีจอดรถใหเพียงพอตอจํานวนผูท่ีพัก

อาศัย เชน การพิจารณาจากจํานวนหองนอนของผูพักอาศัย และมีสติกเกอรเพ่ือยืนยันวาเปนผูอยูอาศัย

ของคอนโดมีเนียมนั้น 
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ความตองการการสงเสริมการขายของผูคารายยอยและความไววางใจตอบริษัทรับซื้อที่สงผล

ตอความตั้งใจขายถงุพลาสติกใชแลว: ศึกษากรณี บริษัท วงษพาณิชย จํากัด  

Small Traders’ Sales Promotion Demands and Trust toward the Buyer on 

Selling Intention of Used Plastic Bags: Case of  

Wongpanit Company Ltd. 
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1 และโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ1 2 

Monsicha Srikasem1 and Rojanasak Chomvilailuk2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการการสงเสริมการขายของผูคารายยอยและความ

ไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวท่ีสงผลตอความตั้งใจของผูคารายยอยในการขาย

ถุงพลาสติกใชแลว โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกับกลุมผูคารายยอยถุงพลาสติกใชแลว 

จํานวน 384 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา ความตองการการสงเสริมการขายดานการใหขอเสนอแจกของแถม 

และความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวสงผลตอความตั้งใจของผูคารายยอยใน

การขายถุงพลาสติกใชแลว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ดังนั้น ผูประกอบการรับซ้ือถุงพลาสติกใช

แลวควรใหความสําคัญกับการวางแผนการใหขอเสนอแจกของแถม          ท่ีตรงกับความตองการของผูคาราย

ยอย และสรางความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว เพ่ือกระตุนใหผูคารายยอยมี

ความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวมากข้ึน  

 

คําสําคัญ ความตองการ, การสงเสริมการขาย, ความไววางใจ, ความตั้งใจขาย, ถุงพลาสติกใชแลว 

 

Abstract 

The objectives of this research are to study the small traders’  sales promotion 

demands and small traders’  trust toward the buyer on their selling intention for used 

plastic bags. This study was quantity research collecting data by questionnaires from the 
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384 small traders of used plastic bag. The results present that the small traders’ demand 

on sales promotion especially for free sample offers and their trust toward the buying 

firm have statistically significant impacts at p- value 0. 001 on their selling 

intention.Therefore, the firm’s manager should pay high attention on the free sample offers meeting 

the small traders’ demands and create small traders’ trust toward the buying firm to induce 

more selling intention for used plastic bags. 

 

Keywords: small trader, sales promotion, trust, selling intention, used plastic bags 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 หลายทศวรรษท่ีผานมา มีความนิยมในการนําพลาสติกมาผลิตเปนภาชนะใสอาหารและ     เครื่อง

อุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ ทดแทนวัสดุธรรมชาติ เชน ใบตอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ มีการผลิตถุงพลาสติก

จํานวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกมีราคาท่ีถูก หาซ้ือไดงาย มีน้ําหนักเบา อยางไรก็ตาม ถุงพลาสติกไม

สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ทําใหเกิดเปนขยะพลาสติกและเปนพิษกับสิ่งแวดลอม (สมพงษ จิต

ระดับ สุอังคะวาทิน และชุติมา ชุมพงศ, 2560) ปพ.ศ. 2561 พบวา ประเทศไทย มีขยะพลาสติกท่ีไมไดรับการ

คัดแยกจากตนทางอยางถูกวิธี ซ่ึงเปนขยะถุงพลาสติกโดยมีปริมาณมากท่ีสุดถึง 1.17 ลานตัน หรือรอยละ 78 

ของขยะพลาสติกท้ังหมด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562) 

ปพ.ศ. 2563 ภาครัฐไดมีการรณรงคใหประชาชนลดการใชถุงพลาสติก ซ่ึงอาจทําใหมีปริมาณขยะ

ถุงพลาสติกลดนอยลง ขณะเดียวกัน ผูเก็บขยะถุงพลาสติกขาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผูคารายยอย   มี

ทางเลือกในการนําขยะถุงพลาติกไปขายใหผูประกอบการหรือผูรับซ้ือ ซ่ึงมีหลายราย และแตละราย   มี

ความพยายามเสนอขอเสนอในการรับซ้ือท่ีดีกวา ทําใหการแขงขันของตลาดผูรับซ้ือขยะถุงพลาสติกใชแลวมี

สูงข้ึน (กฤษณา กรียาอาภรณ, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2563) 

บริษัท วงษพาณิชย จํากัด สาขา หนองวานเหลือง เปนบริษัทท่ีไดซ้ือสิทธิพิเศษประเภทแฟรนไชนจาก

บริษัท วงษพาณิชย จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจรับซ้ือของเกาและโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ขยะพลาสติก และจากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท พบวา ปจจุบันบริษัทฯ 

ประมูลขยะรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงขยะสวนใหญท่ีไดจากการประมูลเปนถุงพลาสติกใชแลว

ประมาณรอยละ 80 ของขยะท้ังหมด อยางไรก็ตาม ขยะรีไซเคิลท่ีไดมาจากโรงงาน ตองใชเวลาในการคัด

แยกถุงพลาสติกออกจากขยะรีไซเคิลชนิดอ่ืน ซ่ึงในการคัดแยกนั้นตองใชพนักงานประมาณ 4-5 คน และ
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ใชเวลาในการคัดแยกประมาณ 2-3 วัน จึงจะไดขยะถุงพลาสติกเพียงอยางเดียว ดังนั้น หากบริษัทฯ 

สามารถรับซ้ือหนารานจากผูท่ีนําขยะถุงพลาสติกใชแลว หรือจากผูคารายยอย เชน ซาเลง ซ่ึงมีการคัด

แยกขยะถุงพลาสติกแลวมาขาย จะทําใหตนทุนของการดําเนินงานของบริษัทลดลง เนื่องจากขยะ

ถุงพลาสติกใชแลวดังกลาวไมตองนํามาคัดแยกอีก นอกจากนี้ ทําใหทางเลือกของแหลงขยะถุงพลาสติก

ใชแลวท่ีบริษัทฯ สามารถหาซ้ือไดมีจํานวนมากข้ึน และซ้ือไดในปริมาณท่ีมากข้ึน ทําใหบริษัทฯ มีอํานาจ

ตอรองในการขายใหกับผูรับซ้ือขยะถุงพลาสติกปลายทางหรือบริษัทหลอมพลาสติกเพ่ิมข้ึน ตัวอยางเชน 

หากนําขยะถุงพลาสติกคัดแยกแลวไปขายใหกับบริษัทหลอมพลาสติก 1 ตัน จะไมไดราคารับซ้ือท่ีดีเทากับ

การนําขยะถุงพลาสติกท่ีคัดแยกแลว 20 ตัน ไปขาย (กฤษณา กรียาอาภรณ, สัมภาษณ, 27 เมษายน 

2563)   

 การศึกษางานวิจัยกอนหนาของ Gedenk, Neslin, and Ailawadi (2010) พบวา การทําธุรกิจ

รวมกันท่ีใชวิธีการสงเสริมการขายถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีเปนประโยชนตอคูคาธุรกิจ  

นอกจากนี้ ณีรนุช กลอมดี และพงษศักด์ิ สวัสดิเกียรติ (2559) พบวา ความไววางใจมีสวนผลักดันใหองคกร

พันธมิตรเกิดความรวมมือและสรางผลการดําเนินงานไดดีข้ึน ซ่ึงเกิดจากความเชื่อถือและไววางใจกันระหวาง

พันธมิตรธุรกิจ ยิ่งไปกวานั้น Sweeny and Webb (2002) พบวา การแลกเปลี่ยนผลประโยชนกันระหวางผูซ้ือ

กับผูขาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลประโยชนเชิงรายไดและกําไรตามความตองการระหวาง คูคามีผลตอ

พฤติกรรมระหวางคูคา ทําใหเกิดความรวมมือมากข้ึน  

 ดังนั้น จากงานวิจัยกอนหนา (Previous research) ดังท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการสงเสริม

การขายท่ีตรงตามความตองการของคูคา รวมท้ังความไววางใจระหวางคูคาอาจมีผลตอพฤติกรรมของคูคาใน

การทําธุรกรรมรวมกัน ดวยเหตุนี้เอง งานวิจัยนี้จึงใหความสําคัญและสนใจกับความตองการการสงเสริมการ

ขายของผูคารายยอยและความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือท่ีสงผลตอความตั้งใจของผูคารายยอย

ในการขายขยะถุงพลาสติก ท้ังนี้ เพ่ือชวยสนับสนุนใหบริษัทผูรับซ้ือขยะพลาสติกสามารถลดตนทุนการ

ดําเนินงาน และสามารถแขงขันในตลาดท่ีมีการแขงขันสูงข้ึนได อยางไรก็ตาม งานวิจัยกอนหนาทางการตลาด

สวนใหญ มีการศึกษาความตองการการสงเสริมการขายของผูบริโภคตอความตั้งใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 

(ตัวอยางเชน งานวิจัยของ ศราวุธ บุญดําเนิน (2558) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจซ้ือสินคา

จากรานเซเวนอีเลฟเวน เพราะรานเซเวนอีเลฟเวนเปนตัวเลือกอันดับแรกในใจ เม่ือจําเปนตองซ้ือสินคา 

และมีการพิจารณาเลือกรานกอนตัดสินใจซ้ืออยูเสมอ)      ไมคอยมีการศึกษาความตองการการสงเสริมการ

ขายของผูคารายยอยตอความตั้งใจในการขายวัตถุดิบหรือขยะถุงพลาสติก (สําหรับกรณีนี้) ใหกับคูคา ดังนั้น 

การศึกษาวิจัยตามโครงการนี ้จึงมีประโยชนท้ังในเรื่องการศึกษาผลกระทบของความตองการการสงเสริมการ
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ขาย ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือตอความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว ยังเปนการศึกษาใน

ประเด็นท่ีไมคอยมีงานวิจัยกอนหนาศึกษาไว ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงศึกษา “ความตองการการ

สงเสริมการขายของผูคารายยอยและความไววางใจตอบริษัทรับซ้ือท่ีสงผลตอความต้ังใจขายถุงพลาสติกใช

แลว: ศึกษากรณี บริษัทวงษพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยกอนหนา และแนวคิดท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมดานความตั้งใจ 

ความตองการการสงเสริมการขาย ความไววางใจตอองคกร เพ่ือกําหนดสมมติฐานและกรอบแนวคิดของ

การวิจัย ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. ความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวของผูคารายยอย 

Ajzen (1991) กลาววา ความตั้งใจเปนการแสดงถึงความพรอมในการทําพฤติกรรมใหเปนไป

ตามท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น ความตั้งใจจึงเปนความมุงม่ันท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามท่ีไดเตรียมการเอาไว ซ่ึง

ความตั้งใจทางการตลาดโดยท่ัวไป มักศึกษาเก่ียวกับความตั้งใจของผูบริโภคในการซ้ือสินคา โดยงานวิจัย

กอนหนาของ ศราวุธ บุญดําเนิน (2558) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจซ้ือสินคาจากรานเซเวน

อีเลฟเวน เพราะรานเซเวนอีเลฟเวนเปนตัวเลือกอันดับแรกในใจ เม่ือจําเปนตองซ้ือสินคา และมีการ

พิจารณาเลือกรานกอนตัดสินใจซ้ืออยูเสมอ วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ (2561) พบวา ขยะท่ีประชาชนมี

ความต้ังใจนําไปขาย ไดแก เหล็ก อลูมิเนียม กระดาษ พลาสติก แบตเตอรี่เกา และ กระปองสเปรย ซ่ึง

ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจ ไดแก ราคา การสงเสริมการขาย และความไววางใจสําหรับความตั้งใจของคูคา

ในการทําธุรกิจรวมกัน หรือ B2B (Business to Business) นั้น Gedenk, Neslin, and Ailawadi (2010) 

พบวา การทําธุรกิจรวมกันท่ีใชวิธีการสงเสริมการขาย ถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีเปนประโยชน

ตอคูคาธุรกิจ นอกจากนี้ ณีรนุช กลอมดี และพงษศักด์ิ สวัสดิเกียรติ (2559) พบวา ความไววางใจมีสวน

ผลักดันใหองคกรพันธมิตรเกิดความรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจ 

จากผลการสํารวจภาคสนามเบื้องตน ซ่ึงผูวิจัยไดสัมภาษณผูคารายยอย พบวา ผูคารายยอยให

ความสําคัญกับขอเสนอของผูรับซ้ือ เก่ียวกับการใหราคารับซ้ือขยะท่ีเพ่ิมข้ึน ขอเสนอแจกแถมและ

ขอเสนออ่ืน ๆ นอกจากนี้ ผูคารายยอยยังใหความสําคัญถึงความไววางใจท่ีตนมีตอบริษัทผูรับซ้ือ    ทํา

ใหผูคารายยอยมีความตั้งใจในการนําขยะถุงพลาสติกใชแลวไปขาย ขณะเดียวกัน จากงานวิจัยกอนหนา

ขางตน งานวิจัยนี้จึงใหความสําคัญกับปจจัยท่ีกระทบกับความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวของผูคาราย

ยอย 2 ปจจัยหลัก คือ ความตองการการสงเสริมการขาย และความไววางใจท่ีมีตอผูรับซ้ือขยะถุงพลาสติก  
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2. ความตองการการสงเสริมการขายถุงพลาสติกใชแลวของผูคารายยอย 

การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีกระตุนใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนพฤติกรรม ทําการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการดวยรอบเวลาท่ีเร็วข้ึน ดวยปริมาณท่ีมากข้ึน โดยมีการกําหนดชวงระยะเวลา

สิ้นสุดของรายการไวอยางแนนอน (วิทวัส รุงเรืองผล, 2556)  

ในมุมมองสวนตัวคิดวาการใชวิธีการสงเสริมการขายเปนการปรับกลยุทธทางการตลาดใหมีความ

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จะเห็นวาผูรับซ้ือขยะรีไซเคิลบางรายมักจะมีการเพ่ิมราคาใหกับผูคา

รายยอยท่ีนํามาขายเปนประจํา เพ่ือท่ีเปนการจูงใจใหผูคารายยอยไมอยากไปขายใหกับผูรับซ้ือรายอ่ืน 

และก็อาจมีการใหขอเสนอแจกของแถม เชน สะสมคูปองแลกเปนสิ่งของ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใหแก

ผูคารายยอย หรือผูรับซ้ือขยะรีไซเคิลมีการเขาไปรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงบานของผูคารายยอย เพ่ือเปนการ

ลดคาใชจายในการเดินทางของผูคารายยอย (กฤษณา กรียาอาภรณ, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2563) 

ฐิติชัย อธิคมกุลชัย และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) พบวา กลุมพอคาคนกลางท่ีรับซ้ือวัสดุ       รี

ไซเคิลจะทําการคากับกลุมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงการเสนอราคาพิเศษและการจัดการชองทางการจัด

จําหนายท่ีชวยใหสะดวกและตนทุนต่ํา มีสวนสําคัญทําใหกลุมพอคาคนกลางทําการเปรียบเทียบในการนํา

วัสดุรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมาและนําไปขายใหกับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีขอเสนอการรับซ้ือท่ีดีท่ีสุด  

จากการทบทวนแนวคิด บทสัมภาษณ และงานวิจัยกอนหนา การสงเสริมการขายมักจะใชในการ

สรางแรงจูงใจทางการคา อีกท้ัง กฤษณา กรียาอาภรณ (สัมภาษณ, 27 เมษายน 2563) กลาวถึงวิธีการ

สงเสริมการขายของผูรับซ้ือขยะรีไซเคิลในการเพ่ิมราคารับซ้ือขยะรีไซเคิล และการใหขอเสนอแจกของแถม 

เชน การสะสมคูปองแลกสิ่งของ หรือรับซ้ือขยะถึงบานฟรี เปนการจูงใจผูคารายยอยอยากทําการคากับผูรับ

ซ้ือรายนั้น ๆ นอกจากนี้ ฐิติชัย อธิคมกุลชัย และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) สรุปวา รานรับซ้ือขยะท่ีจะ

นําไปขายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความตองการในการเปรียบเทียบราคารับซ้ือท่ีเสนอใหเปนกรณี

พิเศษจากหลาย ๆ แหง ดังนั้น ผูขายมีความคาดหวังวา ถาหากผูรับซ้ือมีขอเสนอราคาท่ีดีกวา หรือกลาว

อีกนัยหนึ่งคือ มีการสงเสริมการขายในการปรับเพ่ิมราคารับซ้ือ และใหขอเสนอแจกของแถมท่ีเหมาะสม

ใหแกผูขาย ก็จะทําใหผูขายมีความตั้งใจท่ีจะขายสินคาใหแกผูรับซ้ือ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเห็น

ความไปไดวา เม่ือผูคารายยอยมีความตองการการสงเสริมการขาย จึงเกิดความคาดหวังวา บริษัทรับซ้ือ

ถุงพลาสติกใชแลวจะเสนอขอเสนอสงเสริมการขายตามท่ีผูคารายยอยตองการ ทําใหผูคารายยอยเกิด

ความตั้งใจท่ีจะขายถุงพลาสติกใชแลว 

ผูวิจัย จึงกําหนดสมมติฐานดังนี้ 
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สมมติฐานท่ี 1 (H1) ความตองการการสงเสริมการขายของผูคารายยอยท่ีสงผลตอความตั้งใจขาย

ถุงพลาสติกใชแลว 

3. ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือกับความตั้งใจของผูคารายยอยขายถุงพลาสติกใชแลว 

ความไววางใจเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรอยางตอเนื่อง      

(Yilmaz, and Kabadayi, 2002) อีกท้ังความไววางใจสะทอนถึงความเชื่อม่ันตอคูคา (Moorman et al., 1993) 

ณีรนุช กลอมดี และพงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ (2559) พบวา ความไววางใจมีสวนผลักดันใหองคกรพันธมิตร

เกิดความรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจนั้น เกิดจากความเชื่อถือในความชํานาญในการปฏิบัติงาน และงานวิจัย

กอนหนาของ Sweeny and Webb (2002) พบวา การแลกเปลี่ยนผลประโยชนกันระหวางผูซ้ือกับผูขาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลประโยชนเชิงรายไดและกําไรตามความตองการระหวางคูคามีผลตอพฤติกรรมระหวาง

คูคา ทําใหเกิดความรวมมือมากข้ึน และอาจสะทอนถึงความไววางใจระหวางกัน  

ดังนั้น ความไววางใจระหวางคูคาอาจมีผลตอพฤติกรรมของคูคาในการทําธุรกรรมรวมกัน เชน บริษัท

รับซ้ือถุงพลาสติกติกใชแลวมีภาพลักษณท่ีดี มีความนาเชื่อถือ และเปนองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม ทํา

ใหผูคารายยอยมีความไววางใจตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว และเม่ือมีความไววางใจ จึงมีความ

เปนไปไดท่ีจะมีความตั้งใจท่ีจะขายถุงพลาสติกใชแลว จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยกอนหนา 

ผูวิจัยมีความคาดหวังความเปนไปไดวาความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว 

สามารถสงผลตอความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว 

ผูวิจัย จึงกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวท่ีสงผลตอความ

ตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูเก็บขยะถุงพลาสติกใชแลวขาย ท่ีมีอายุต้ังแต 

20 ปข้ึนไป เปนผูเก็บและขายขยะรายยอยท่ีสามารถทําธุรกรรมการซ้ือขายตาง ๆ ไดดวยตนเอง และ

เปนวัยท่ีเขาสูชวงเริ่มทํางาน (กฤษณา กรียาอาภรณ, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2563) ซ่ึงไมทราบจํานวน

ประชากรท่ีแนชัด  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเก็บและขายขยะรายยอย โดยคําวา รายยอยคือ 

มีการเก็บและขายขยะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขยะถุงพลาสติก ไมเกิน 60 กิโลกรัมตอวัน/ ไมเกิน 400 
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กิโลกรัมตอสัปดาห หรือ 1,800 กิโลกรัมตอเดือน (กฤษณา กรียาอาภรณ, สัมภาษณ,              27 

เมษายน 2563) อาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของบริษัท วงษพาณิชย จํากัด สาขา หนองวานเหลือง ไดแก 

1) อําเภอศรีมโหสถ 2) อําเภอพนมสารคาม 3) อําเภอศรีมหาโพธิ 4) อําเภอราชสาสน 5) อําเภอ   สนาม

ชัยเขต 6) อําเภอบานสราง และ 7) อําเภอกบินทรบุรี โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตรการคํานวณเพ่ือ

ประมาณกลุมตัวอยาง ณ ระดับ ความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซ่ึงไดขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ 384 

ตัวอยาง (Cochran, 1977 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2560) จากสูตรตอไปนี้ 

 

n = [P(1-P)]Z2/d2 

 

สมการท่ี (1) แสดงสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง   

โดยท่ี  n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง  

   P  = แทนสัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม 0.5   

   Z = ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Z มีคา 1.96)   

   d  = สัดสวนความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางไดท่ียอมรับได 0.05 

วิธีการเลือกสุมในการเก็บขอมูล คือ การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (กัลยา วานิชยบัญชา และ    ฐิ

ตา วานิชยบัญชา, 2560) โดยคัดกรองกลุมตัวอยางจากคําถามคัดกรอง “ทานเคยเก็บขยะถุงพลาสติกใช

แลวขายหรือไม” “ทานมีอายุต้ังแต 20 ปข้ึนไปหรือไม” ถาตอบวา “ใช” จึงทําการแจกแบบสอบถาม

ใหกับกลุมตัวอยาง โดยทําการเก็บขอมูลตามพ้ืนท่ีแบบเจาะจงใหครบตามจํานวน  กลุมตัวอยางท่ีกําหนด 

แสดงขอมูลดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สรุปแผนการเก็บขอมูลการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงตามพ้ืนท่ี 

คร้ังที่ 
วันที่ออกเก็บ 

เวลาที่ออกเก็บ 
สถานที่ออกเก็บ จํานวน

แบบสอบถาม วัน วันที่ พื้นที ่ สถานที่ 

1 เสาร 1-ก.พ.-63 7.00-10.00 น. อําเภอศรีมโหสถ  ตลาด 4 แยกไฟแดงศรีมโหสถ  55 

2 เสาร 1-ก.พ.-63 13.30-18.45 น. อําเภอพนมสารคาม  โลตัส สาขาพนมสารคาม และหางพวงทอง 55 

3 อาทิตย 2-ก.พ.-63 7.00-12.00 น. อําเภอศรีมหาโพธ ิ ตลาดสด 304 และโลตัส คลองร้ัง 55 

4 อาทิตย 2-ก.พ.-63 14.30-18.30 น. อําเภอราชสาสน เซเวนดงนอย อนามัยดงนอยและ 

ตลาดนัดดงนอย 

55 

5 จันทร 3-ก.พ.-63 9.00-13.30 น. อําเภอสนามชยัเขต ที่วาการอําเภอสนามชัยเขต และรานอาหาร 55 

6 ศุกร 7-ก.พ.-63 13.30-18.50 น. อําเภอบานสราง หนาโรงเรียนชิตใจชื้น และปมปตท. 54 

7 เสาร 8-ก.พ.-63 8.00-16.25 น. อําเภอกบินทรบุรี  
โรงพยาบาลกบินทรบุรี และตลาดอุดมสุข 

กบินทรบุรี 
55 



 

1688 
 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ

เก็บขอมูล ซ่ึงใหผูตอบคําถามกรอกคําตอบดวยตัวเอง (Self-administration) โดยแบบสอบถาม 

ประกอบดวย 4 สวน มีรายละเอียดดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 

2 ความตองการการสงเสริมการขายของผูคารายยอย สวนท่ี 3 ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือ

ถุงพลาสติกใชแลว และสวนท่ี 4 ความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว 

ทําการประเมินคุณภาพของขอมูล ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาจะถูกตรวจสอบดวยคาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑกําหนดไววาควรมีคามากกวา 

0.5 (Rovinelli and Hambleton, 1977) และทําการทดสอบ Pre-test เพ่ือทดสอบความเขาใจและภาษาท่ี

ใช รวมท้ังตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) จากวิธี Cronbach’ s Alpha Coefficient ซ่ึงผลจากการ

ตรวจสอบมีคามากกวา 0.7 (Cronbach, 1951) จึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ และสามารถ

นําไปใช เก็บขอมูลได  

การวิเคราะหเชิงพรรณนา มีการตรวจสอบการกระจายของขอมูลท่ีไดจากการแจกแบบสอบถามและ

ทําการตรวจสอบการแจกแจงปกติ ซ่ึงเกณฑของความเบ (Skewness) และความโดง (Kurtosis) ท่ียอมรับ

ไดใตโคงปกติ มีคาความเบไมเกิน 3.0 และคาความโดงไมเกิน 10.0 (พูลพงศ สุขสวาง, 2556) จึงสามารถ

วัดผลท่ีไดนั้นวามีการกระจายของขอมูลปกติ ซ่ึงผลการศึกษา พบวา ตัวแปรมีคาความเบ   ไมเกิน 3.0 และ

คาความโดงไมเกิน 10.0 ฉะนั้น ขอมูลชุดนี้มีการแจกแจงปกติ จึงนําขอมูลท่ีไดมาใช   ในการแปรผลขอมูล 

จากนั้น ทําการวิเคราะหเชิงอนุมาน โดยมีข้ันตอนการเตรียมขอมูลใหพรอมตอการนําไปประมวลผลและ

วิเคราะห โดยการทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ทําการ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัววัดของตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชเกณฑพิจารณา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัววัดของตัวแปรอยูระหวาง -1 ถึง 1 (ธานินทร ศิลปจารุ, 2560) ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

ข้ันตอนตอไป เม่ือผานเกณฑการทดสอบสหสัมพันธ ไดนําขอมูลตัวแปรท้ังตัวแปรตนและ      ตัว

แปรตามไปทดสอบการวิเคราะหเชิงองคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชเกณฑคา Eigenvalues มากกวา 

1.0 และมีคา Factor loading ไมนอยกวา 0.6 จึงจะสามารถนําไปกําหนดเปนคําถามของ   ตัวแปร 

(Humphreys, Austin, Baumgardner, and Snelling, 2004)  แ ล ะทดสอบ  Reliability ด ว ย ค า 

Cronbach Alpha ซ่ึงตองสูงกวา 0.7 (Cronbach, 1951)  
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เม่ือผานข้ันตอนการเตรียมขอมูลตัวแปรท่ีเก่ียวของครบถวนตามระเบียบวิธีการวิจัยขางตนแลว 

จึงนําขอมูลตัววัดของตัวแปรตนและตัวแปรตาม มาทดสอบการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression) เพ่ือทดสอบตัวแปรตนท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 (กัลยา วานิชยบัญชา และฐิตา วานิชยบัญชา, 2560)  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลลักษณะทางประชากร 

 ผลการศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน พบวา กลุมตัวอยาง     สวน

ใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 - 29 ป ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน และรายได

ระหวาง 10,001 - 30,000 บาท 

2. ความตองการการสงเสริมการขายถุงพลาสติกใชแลว 

ดานการปรับเพ่ิมราคาการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว ผลการศึกษา พบวา บริษัทจะเพ่ิมราคา หาก     นํา

ถุงพลาสติกใชแลวไมสกปรกมาขาย (ไมเปยกน้ํา, ไมมีเศษอาหารปนเปอน) ซ่ึงมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.86, S.D. = 

0.977) รองลงมาคือ บริษัทจะเพ่ิมราคา หากแยกชนิดของถุงพลาสติกใชแลวมาขาย (ถุงใสอาหาร/ถุงรอน, 

ถุงหูหิ้ว, ซองมามา, ซองกาแฟ) (�̅�𝑥 = 3.85, S.D. = 1.034) บริษัทจะเพ่ิมราคาหากแยกสีของถุงพลาสติก

ใชแลวมาขาย (สีใส, สีฟา, สีดํา, สีขาว, สีแดง, สีชมพู) (�̅�𝑥 = 3.77, S.D. = 1.027) บริษัทจะเพ่ิมราคา หาก

ทานนําถุงพลาสติกใชแลวมาขายในจํานวนมากกวา 30 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน (�̅�𝑥 = 3.70, S.D. = 1.010) 

และบริษัทจะเพ่ิมราคา หากทานนําถุงพลาสติกใชแลวมาขาย ในชวงเวลาท่ีกําหนด (�̅�𝑥 = 3.70, S.D. = 

1.075) ตามลําดับ 

ดานการใหขอเสนอแจกของแถม ผลการศึกษา พบวา บริษัทมีบริการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวถึง

บานฟรี (ไมหักคาใชจาย, ไมตัดราคา) ซ่ึงมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.881) รองลงมาคือ บริษัท

มีการใหคูปองสะสมแตมเพ่ือแลกถุงจัมโบ (ถุงขนาดใหญ 1.20 x 1.00 เมตร) ในการเก็บถุงพลาสติกใช

แลวมาขาย (�̅�𝑥 = 3.91, S.D. = 0.923) บริษัทมีการใหคูปองเพ่ิมราคาสําหรับการนําถุงพลาสติกใชแลวมา

ขายในครั้งถัดไป หากทานนําถุงพลาสติกใชแลวมาขายทุกเดือน (�̅�𝑥 = 3.90, S.D. = 0.897) ถานํา

ถุงพลาสติกใชแลวมาขายจํานวนมากกวา 30 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือนจะไดลุนรับรางวัล รถซาเลง, รถเข็น 

(�̅�𝑥 = 3.84, S.D. = 0.983) และถานําถุงพลาสติกใชแลวมาขายเปน 10 ทานแรกของวัน บริษัทจะมีการแจก

อุปกรณในการจัดเก็บถุงพลาสติกใชแลว (ถุงมือ, หนากาก, รองเทาบูท) (�̅�𝑥 = 3.82, S.D. = 0.934) 

ตามลําดับ 



 

1690 
 

 

3. ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว 

ผลการศึกษา พบวา คิดวาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” มีความนาเชื่อถือ     ซ่ึงมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.834) รองลงมาคือ มีความไววางใจตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว 

“วงษพาณิชย” (�̅�𝑥 = 4.05, S.D. = 0.850) คิดวาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” มีความ

จริงใจในการชวยเหลือสิ่งแวดลอม (�̅�𝑥 = 4.03, S.D. = 0.838) คิดวาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษ

พาณิชย” มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (�̅�𝑥 = 4.03, S.D. = 0.848) และคิดวาบริษัทรับซ้ือ

ถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (�̅�𝑥 = 3.99, S.D. = 0.863) 

ตามลําดับ 

4. ความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวของผูคารายยอย 

ผลการศึกษา พบวา เม่ือมีความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวจะนึกถึงบริษัทรับซ้ือ “วงษพาณิชย” เปน

อันดับแรก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (�̅�𝑥 =  4.05, S.D. = 0.791) รองลงมาคือ ในอนาคตมีความเปนไปไดวาจะขาย

ถุงพลาสติกใชแลวใหกับบริษัทรับซ้ือ “วงษพาณิชย” (�̅�𝑥 = 4.04, S.D. = 0.823) ในอนาคต   มีความตั้งใจ

ขายถุงพลาสติกใชแลว ใหกับบริษัทรับซ้ือ “วงษพาณิชย” (�̅�𝑥 = 4.00, S.D. = 0.821) และภายใน 3 เดือน

ขางหนา ต้ังใจจะขายถุงพลาสติกใชแลวใหกับบริษัทรับซ้ือ “วงษพาณิชย” (�̅�𝑥 = 3.98, S.D. = 0.850) 

ตามลําดับ 

การศึกษาวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยทําการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน ซ่ึงเปนแบบสอบถามชุดเดียวกัน ดังนั้น การศึกษาวิจัยจึงไดทําการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจรวมกันเพ่ือสกัดองคประกอบใหเหมาะสมกับความสัมพันธของปจจัย

ตามแตละตัวแปรท่ีสกัดออกมา ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 คาน้ําหนักของปจจัย (Factor Loading) ภายหลังการหมุนแกน Varimax จากการวิเคราะห

ปจจัยเชิงสํารวจตัวแปรสังเกตได ของกลุมผูคารายยอยท่ีขายถุงพลาสติกใชแลว 

รหัส Factor Loading 
Eigen 

values 
 1 2 3 4  

- บริษัทจะเพิ่มราคา หากทานนําถุงพลาสติกใชแลวมาขาย ในชวงเวลที่กําหนด (SPP1)    0.672 3.696 

- บริษัทจะเพิ่มราคา หากทานแยกชนิดของถุงพลาสติกใชแลวมาขาย  

  (ถุงใสอาหาร/ถุงรอน, ถุงหูหิ้ว, ซองมามา, ซองกาแฟ) (SPP2) 

   0.791  

- บริษัทจะเพิ่มราคา หากทานแยกสีของถุงพลาสติกใชแลวมาขาย  

  (สีใส, สีฟา, สีดํา, สีขาว, สีแดง, สีชมพ)ู (SPP3) 

   0.788  

- บริษัทจะเพิ่มราคา หากทานนําถุงพลาสติกใชแลวไมสกปรกมาขาย   

  (ไมเปยกน้ํา, ไมมีเศษอาหารปนเปอน) (SPP4) 

   0.733  

- บริษัทจะเพิ่มราคา หากทานนําถุงพลาสติกใชแลวมาขายในจาํนวน 

  มากกวา 30 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน (SPP5) 

0.600    4.144 

- ถานาํถุงพลาสติกใชแลวมาขายเปน 10 ทานแรกของวัน บริษัทจะม ี

  การแจกอุปกรณในการจัดเกบ็ถุงพลาสติกใชแลว (ถุงมือ, หนากาก,  

  รองเทาบูท) (SPF1) 

0.681     

- ถานาํถุงพลาสติกใชแลวมาขายจํานวนมากกวา 30 กิโลกรัม ภายใน  

  1 เดือนจะไดลุนรับรางวัล รถซาเลง, รถเข็น (SPF2) 

0.784     

- บริษัทมีการใหคูปองสะสมแตมเพื่อแลกถุงจัมโบ (ถุงขนาดใหญ  

  1.20 x 1.00 เมตร) ในการเก็บถุงพลาสติกใชแลวมาขาย (SPF3) 

0.694     

- บริษัทมีการใหคูปองเพิ่มราคาสําหรับการนําถุงพลาสติกใชแลว 

  มาขายในคร้ังถัดไป หากทานนําถุงพลาสติกใชแลวมาขายทุกเดือน (SPF4) 

0.748     

- บริษัทมีบริการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวถึงบานฟรี (ไมหกัคาใชจาย,  

  ไมตัดราคา) (SPF5) 

0.653     

- ทานคิดวาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” มีมาตรฐานตามที่ 

  กฎหมายกาํหนด (TR1) 

 0.606   3.838 

- ทานคิดวาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” มีความจริงใจในการ 

  ชวยเหลือส่ิงแวดลอม (TR2) 

 0.782    

- ทานคิดวาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” มีความรับผิดชอบตอ 

  สังคมและส่ิงแวดลอม (TR3) 

 0.797    

- ทานคิดวาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” มีความนาเชื่อถือ (TR4)  0.713    

- ทานมีความไววางใจตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” (TR5)  0.690    

- ในอนาคตทานมีความต้ังใจขายถุงพลาสติกใชแลว ใหกับบริษัทรับซ้ือ 

  “วงษพาณิชย” (IS1) 

  0.742  3.721 

- ภายใน 3 เดือนขางหนาทานต้ังใจจะขายถุงพลาสติกใชแลว ใหกับบริษัทรับซ้ือ  

  “วงษพาณิชย” (IS2) 

  0.752   
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- ในอนาคตมีความเปนไปไดวาทานจะขายถุงพลาสติกใชแลวใหกบับริษัทรับซ้ือ  

  “วงษพาณิชย” (IS3) 

  0.790   

- เมื่อทานมีความต้ังใจขายถุงพลาสติกใชแลวทานจะนึกถึงบริษัทรับซ้ือ  

  “วงษพาณิชย” เปนอันดับแรก (IS4) 

  0.751   

หมายเหตุ: SPP1-SPP4 = การปรับเพิ่มราคาการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว, SPP5, SPF1-SPF5 = การใหขอเสนอแจกของแถม,  

               TR1-TR5 = ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว และ IS1-IS4 ความต้ังใจขายถุงพลาสติกใชแลว 

 

ตารางท่ี 2 จากการวิเคราะหปจจัย Factor Analysis ของกลุมผูคารายยอยท่ีขายถุงพลาสติก   ใช

แลว พบวา สามารถจัดกลุมความสัมพันธของตัวแปรได 4 กลุม ไดแก 1) การปรับเพ่ิมราคาการ  รับซ้ือ

ถุงพลาสติกใชแลว (SPP1-SPP4) 2) การใหขอเสนอแจกของแถม (SPF 5, SPF1-SPF5)        3) ความ

ไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว (TR1-TR5) และ 4) ความตั้งใจขายถุงพลาสติก

ใชแลว (IS1-IS4) 

 

ตารางท่ี 3 การทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของตัวแปร 
ตัวแปร Cronbach’s alpha 

1. การปรับเพิ่มราคาการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว (SPP1-SPP4) 0.922 

2. การใหขอเสนอแจกของแถม (SPP5, SPF1-SPF5) 0.935 

3. ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว (TR1-TR5) 0.945 

4. ความต้ังใจขายถุงพลาสติกใชแลว (IS1-IS4) 0.941 

  

ตารางท่ี 3 การทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยกําหนดเกณฑท่ี 0.7 (Cronbach, 1951) 

สามารถแสดงคาความเชื่อม่ันของกลุมคําถามตัวแปรตน การปรับเพ่ิมราคาการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว 

มีคา Reliability 0.922 การใหขอเสนอแจกของแถม มีคา Reliability 0.935 และความไววางใจของผูคา

รายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว มีคา Reliability 0.945 และ       ตัวแปรตาม ความตั้งใจขาย

ถุงพลาสติกใชแลว มีคา Reliability 0.941 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงขอมูลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางความตองการการสงเสริมการขายของผูคารายยอย ความไววางใจของ

ผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว และความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว โดยใชวิธี Multiple 

Regression Analysis 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t P-value Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.360** 0.119 
 

3.026 0.003 
  

X1 0.007 0.043 0.008 0.153 0.878 0.289 3.459 

X2 0.202*** 0.051 0.209 3.939 0.000 0.265 3.769 

X3 0.694*** 0.043 0.675 16.157 0.000 0.427 2.342 

R = 0.847  R Square = 0.717  Adjusted R Square = 0.715  SEE = 0.421  F = 320.743  Sig. = 0.000 

*** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  หมายเหตุ: X1 = การปรับเพิ่มราคาการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว, X2 = 

การใหขอเสนอแจกของแถม, X3 = ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 (H1) ความตองการการสงเสริมการขายของผูคารายยอยท่ีสงผลตอ

ความต้ังใจขายถุงพลาสติกใชแลว พบวา การปรับเพ่ิมราคาการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว ไมสงผลตอความ

ตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว อยางไรก็ตาม การใหขอเสนอแจกของแถม สงผลตอความตั้งใจขาย

ถุงพลาสติกใชแลว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 (H2) ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว

ท่ีสงผลตอความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว พบวา ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัท   รับซ้ือ

ถุงพลาสติกใชแลว สงผลตอความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 

 

อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ความตองการการสงเสริมการขายถุงพลาสติกใชแลว 

ผลการศึกษา พบวา การใหขอเสนอแจกของแถมท่ีสงผลตอความต้ังใจขายถุงพลาสติกใชแลว        

ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ี 1 หมายความวา ถาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว มีการใหขอเสนอ      แจก

ของแถมเพ่ิมตอบสนองตอความตองการของผูคารายยอย จะสงผลใหผูคารายยอยมีความตั้งใจขาย

ถุงพลาสติกใชแลวเพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณาจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก บริษัทมีบริการ      รับซ้ือ

ถุงพลาสติกใชแลวถึงบานฟรี (ไมหักคาใชจาย, ไมตัดราคา) (�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.881) อธิบายไดวา ถาบริษัท

รับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวมีการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวนอกสถานท่ี จากผูคารายยอย โดยการใหขอเสนอ

นี้ทางบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวมีการคํานวณคาใชจายตาง ๆ ในการรับซ้ือ      ครั้งละมาก ๆ ซ่ึงก็

อาจเปนไปไดวาบริษัทสามารถดําเนินการโดยไมหักคาใชจาย และไมตัดราคากับผูคารายยอย ถาบริษัท

รับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวใหขอเสนอท่ีดีแกผูคารายยอย ก็จะทําใหผูคารายยอยมีความตั้งใจในการนํา
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ถุงพลาสติกใชแลวมาขายเยอะข้ึนทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน สวนบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกนั้นก็จะไดกําไร

เพ่ิมข้ึนเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาของ Nwielaghi and Ogwo (2013 อางถึงใน พีรธณัฏฐ อุดม

ผล, 2560) พบวา การใชกลยทุธการสงเสริมการขายไดตรงกับความตองการของคูคา จะมีความไดเปรียบกวา

คูแขงขันรายอ่ืน ๆ สอดคลองกับผลการวิจัยกอนหนาของ Gedenk, Neslin, and Ailawadi (2010) พบวา 

การทําธุรกิจรวมกันท่ีใชวิธีการสงเสริมการขาย ถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีเปนประโยชนตอคูคา

ธุรกิจ 

แสดงใหเห็นวา หากบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวเลือกใชวิธีการสงเสริมการขายไดตรงกับความ

ตองการของผูคารายยอย จะเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ  ฉะนั้น 

ผูประกอบการควรเลือกใชวิธีการใหขอเสนอแจกของแถมโดยมีบริการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวถึงบานฟรี 

(ไมหักคาใชจาย, ไมตัดราคา) แกผูคารายยอยเปนสําคัญ ซ่ึงจะใดผลลัพธในการท่ีผูคารายยอยมีความตั้งใจ

ขายถุงพลาสติกใชแลวใหแกบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว 

ผลการศึกษายังพบวา การปรับเพ่ิมราคาการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว ไมสงผลตอความตั้งใจขาย

ถุงพลาสติกใชแลว ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ี 1 อาจเปนไปไดวา ในสภาวการณปจจุบัน ประชาชนมีการ

ใชถุงพลาสติกท่ีลดลง ซ่ึงทําใหผูคารายยอยไมสามารถท่ีจะหาแหลงรับซ้ือถุงพลาสติกท่ีใชแลวไดมากเทาเดิม 

อีกท้ังนําไปขายใหแกบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวนอยลง จึงอาจเปนสิ่งท่ีทําใหผูคารายยอยยังไมมีความ

ตองการในเรื่องการปรับเพ่ิมราคารับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว ซ่ึงการศึกษาครั้งตอไปควรมีการสํารวจความ

ตองการการสงเสริมการขายของผูคารายยอยเก่ียวกับประเด็นการปรับเพ่ิมราคารับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว

เพ่ือยืนยันผลการทดสอบสมมติฐานนี้ 

2. ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว 

ความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวท่ีสงผลตอความตั้งใจขาย

ถุงพลาสติกใชแลว ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ี 2 เม่ือพิจารณาจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก คิด

วาบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว “วงษพาณิชย” มีความนาเชื่อถือ (�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.834) หมายความ

วา ผูคารายยอยมีความไววางใจตอบริษัท วงษพาณิชย จํากัด วาเปนบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวท่ีมีความ

นาเชื่อถือ อธิบายไดวา บริษัท วงษพาณิชย จํากัด ประกอบธุรกิจรับซ้ือของเกา และโรงงานคัดแยกขยะรี

ไซเคิลท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงเปนท่ีรูจักของผูคารายยอยเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาของ ณีรนุช 

กลอมดี และพงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ (2559) ท่ีพบวา ปจจัยดานความไววางใจ   มีสวนผลักดันใหองคกร

พันธมิตรเกิดความรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจนั้น เกิดจากความเชื ่อถือในความชํานาญในการ

ปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาของ Sweeny and Webb (2002) ท่ีพบวา การแลกเปลี่ยน
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ผลประโยชนกันระหวางผูซ้ือกับผูขาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลประโยชนเชิงรายไดและกําไรตามความตองการ

ระหวางคูคามีผลตอพฤติกรรมระหวางคูคา ทําใหเกิดความรวมมือมากข้ึน และอาจสะทอนถึงความไววางใจ

ระหวางกัน แสดงใหเห็นวา ความไววางใจระหวางคูคาอาจมีผลตอพฤติกรรมของคูคาในการทําธุรกรรม

รวมกัน ฉะนั้น การสรางภาพลักษณบริษัทท่ีดีเปรียบเสมือนเปนการสรางความไววางใจใหแกผูคารายยอยท่ี

เห็นวาบริษัท วงษพาณิชย จํากัด มีสวนชวยเหลือใหสังคมดีข้ึน เปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงและนาเชื่อถือในการ

ประกอบธุรกิจ จึงนําไปสูความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวใหแกบริษัท 

 

ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษา พบวา ความตองการการสงเสริมการขายดานการใหขอเสนอแจกของแถมของผูคาราย

ยอย และความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวท่ีสงผลตอความตั้งใจขาย

ถุงพลาสติกใชแลว ฉะนั้น ผูประกอบการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวควรใหความสําคัญกับการวางแผนการให

ขอเสนอแจกของแถมท่ีตรงกับความตองการของผูคารายยอย และสรางความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัท

รับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว เพ่ือกระตุนใหผูคารายยอยมีความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวมากข้ึน ซ่ึงการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงกอใหเกิดขอเสนอแนะในเชิงทฤษฎี และขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการการตลาด ดังนี้ 

 

1. ขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

1.1 จากการทบทวนวรรณากรรมงานวิจัยกอนหนาเก่ียวกับถุงพลาสติกใชแลว พบวา การทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรความตองการการสงเสริมการขาย ตัวแปรความไววางใจตอบริษัท กับตัวแปรความ

ตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว ซ่ึงผลการศึกษาสนับสนุนทฤษฎีหรือแนวคิดทางการตลาด แสดงวา ขอมูล

ของแตละกลุมตัวอยาง หรือขอมูลของแตละบริบทธุรกิจ สนับสนุนทฤษฎีหรือแนวคิดพฤติกรรมดาน

ความตั้งใจ ความตองการการสงเสริมการขาย ความไววางใจตอองคกร 

1.2 ผลการทดสอบระหวางตัวแปรตน ท่ีสงผลตอตัวแปรตาม พบวา ความตองการการสงเสริมการ

ขายดานการใหขอเสนอแจกของแถมท่ีสงผลตอความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว และความไววางใจของ

ผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวท่ีสงผลตอความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว จากผลการวิจัย

ในครั้งนี้นําไปสูองคความรูใหมท่ีทําใหเห็นวา ตัวแปรตนบางตัวแปรมีความสัมพันธกับ   ตัวแปรตาม และยัง

ทําใหทราบบทบาทสําคัญของตัวแปรตนท่ีมีตอความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลว  
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1.3 หากผูวิจัยทานใดท่ีสนใจตัวแปรตามความตั้งใจขาย และงานวิจัยนี้ สามารถนําไปศึกษาตอ

เพ่ิมเติมไดในประเด็นความตองการสงเสริมการขายดานการรับประกันราคาขาย การรับรูภาพลักษณของ

ตราสินคา และคุณภาพบริการของบริษัท เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

2. ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการการตลาด 

จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงตัวแปรตาง ๆ ท่ีทําใหผูคารายยอยมีความต้ังใจขายถุงพลาสติก

ใชแลว ดังนั้น ผูประกอบการหรือนักการตลาดสามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้   ไปใชเพ่ือเปน

แนวทางในการกําหนดกลยุทธ เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของผูคารายยอยไดยิ่งข้ึน โดยผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการการตลาด ดังนี้ 

2.1 จากผลการศึกษาความตองการการสงเสริมการขายถุงพลาสติกใชแลวดานการใหขอเสนอแจก

ของแถมของผูคารายยอย พบวา ประเด็นท่ีผูคารายยอยมีความตองการมากท่ีสุด คือ บริษัทมีบริการรับซ้ือ

ถุงพลาสติกใชแลวถึงบานฟรี (ไมหักคาใชจาย, ไมตัดราคา) ดังนั้น ผูประกอบการหรือนักการตลาดควรให

ความสําคัญกับวิธีการสงเสริมการขายโดยบริการรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลวถึงบานฟรี (ไมหักคาใชจาย, ไมตัด

ราคา) ใหแกผูคารายยอย ซ่ึงจะทําใหผูคารายยอยไมตองเสียเวลาเดินทาง   เพ่ือไปขายถึงท่ีบริษัทรับซ้ือ 

อีกท้ังผูคารายยอยจะมีความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวมากยิ่งข้ึน 

2.2 จากผลการศึกษาความไววางใจของผูคารายยอยตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว พบวา 

ประเด็นท่ีผูคารายยอยมีความไววางใจตอบริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใชแลว คือ บริษัทรับซ้ือถุงพลาสติกใช

แลว “วงษพาณิชย” มีความนาเชื่อถือ มีความจริงใจในการชวยเหลือสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ผูประกอบการหรือนักการตลาดควรนําแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมมาบูรณาการ

กับองคกรในการประกอบกิจการ ซ่ึงจะทําใหผูคารายยอยมองภาพลักษณองคกรมีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม เปนการสรางการยอมรับและความไววางใจใหแกผูคารายยอตอองคกรมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําให

ผูคารายยอยมีความความตั้งใจขายถุงพลาสติกใชแลวใหแกบริษัทนั้น ๆ 
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การศึกษาแนวทางทางการเพ่ิมจํานวนการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code 

: กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทรายทองวัฒนา 

Study  to monitor the increasing of payment system using QR Code 

payment on A-Mobile application provided by Bank of Agriculture and 

Agricultural Cooperatives Saithongwatthana Branch 

 

จิราภรณ สกุลพราหมณ0 1*และแสงดาว ประสิทธิสุข1

2 

Jiraporn Sakulpram1 and Saengdow Prasittisuk2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมจํานวนการชําระคาสินคาและบริการ

ผานระบบ QR Code ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทรายทองวัฒนา และ

ศึกษาสาเหตุของการใชบริการท่ีมีจํานวนนอยไมแพรหลาย การรับรูของผูบริโภคเก่ียวกับการใชบริการ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานโทรศัพทมือถือสมารตโฟน ซ่ึงกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ 

เจาของรานคาท่ีใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code จํานวน 21 รานคา และ

ประชาชนท่ัวไป จํานวน 150 ราย ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใชคือ

แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการศึกษาพบวา จากการสํารวจสอบถาม

กลุมเปาหมายคือประชาชนท่ัวไปในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา นิยมใชบริการการชําระคาสินคาและ

บริการผานระบบ QR Code ของ ธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด และใชบริการประมาณ 2 เดือน ตอ 1 ครั้ง 

ประเภทสินคาท่ีนิยมชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code คือ สินคาอุปโภค บริโภค สื่อท่ีทําให

รูจักการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code คือ สื่อโทรทัศน  ในดานของรานคาท่ีใหบริการ

ใหขอคิดเห็นวาการประชาสัมพันธและการใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑยังไมดีและไมท่ัวถึงเทาท่ีควร 

สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภคมากท่ีสุด    
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คําสําคัญ:  แนวทางการเพ่ิมจํานวน สาเหตุของการใชบริการท่ีไมแพรหลาย การรับรูของผูบริโภค

เก่ียวกับการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 

Abstract 

The aims of this study are to monitor the increasing of payment system using QR 

Code payment on A-Mobile application provided by Bank of Agriculture and Agricultural 

Cooperatives and to find the root cause of low product usage and to obtain feedback of 

customer regarding electronic payment systems via mobile phone. The samples of study 

are 21 merchants and 150 persons from Saithongwatthana District, Kamphaengphet 

province who accept QR code payment collecting data by interviews and questionnaires. 

The results of this study shown that most of samples regularly use QR code payment 

provided by Kasikorn Bank. The time average of use is 1 time per 2 month. The most 

popular product category using QR code payment is consumer goods. The most popular 

media to induce samples getting QR code payment is on television. The feedback given 

for Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives especially A-Mobile application is 

low public relations and lack of instruction of product usage. 

 

Keywords :Way to increased product usage , Root cause of low product usage , 

Feedback of customer about electronic payment system 

 

บทนํา 

ปจจุบันการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code Payment เปนผลิตภัณฑท่ีมี

การแขงขันกันรุนแรงมากข้ึน และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีสวนแบงทาง

การตลาดคอนขางนอยมาก อีกท้ังคูแขงท่ีใหบริการประเภทเดียวกันตางมีกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตาง

กันและมีความหลากหลายเปนอยางมาก ถึงแมวาการติดตั้ง QR Code ใหกับลูกคาสามารถท่ีจะเพ่ิม

ยอดเงินฝากตนทุนต่ําไดมากข้ึน แตธนาคารอาจตองเสียเงินทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวดวยวิธีการ

ตางๆ ท่ีจะเปนการชวยประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาด และกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิด
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ความสนใจและเกิดพฤติกรรมการใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. 

และฐานลูกคาท่ีลงทะเบียนพรอมเพยกับ ธ.ก.ส. สาขาทรายทองวัฒนา มีจํานวน 7,961 ราย แตมีลูกคา

ท่ีสมัครใชบริการ QR Code เพียง 9 ราย และมีจํานวนการใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ 

QR Code ของ ธ.ก.ส. ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา เพียง 5 รายการ ตั้งแตเริ่มเปดใหบริการ อีกท้ัง ธ.

ก.ส. สาขาทรายทองวัฒนา ขาดการกระตุนใหรานคาในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา ท่ีมีการติดต้ัง QR 

Code ของ ธ.ก.ส. อยูแลว ขาดการประชาสัมพันธ นําเสนอการรับชําระคาสินคา/บริการผานระบบ QR 

Code ของ ธ.ก.ส. และขาดการกระตุน ประชาสัมพันธในการนาํเสนอผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร

ใหลูกคาท่ีมี Mobile Banking ใหใชบริการชําระคาสินคา/บริการผานระบบ QR Code ของ  ธ.ก.ส. ท่ี

รานคาท่ีมีการติดตั้ง QR Code ของ ธ.ก.ส. ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา  อีกท้ังผลิตภัณฑการใหบริการ 

QR Code ของ ธ.ก.ส. ยังไมมีการสงเสริมการตลาดใดๆ ท่ีจะเปนการกระตุนพฤติกรรมผูบริโภคใหเกิด

ความสนใจท่ีจะใชบริการ 

ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูศึกษาวิจัย มีความจําเปนท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมถึงทัศนคติ พฤติกรรม  

กลยุทธทางการตลาด กลยุทธทางธุรกิจขององคกร เนื่องจากสิ่งตางๆ เหลานี้จะเปน   ตัวชวยในการวาง

แผนการดําเนินงานในการพัฒนาแนวทางการเพ่ิมจํานวนการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR 

Code ของ ธ.ก.ส. ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ใหมากข้ึนสามารถทัดเทียมคูแขงท่ี

ใหบริการประเภทเดียวกันได ผูศึกษาวิจัยจึงตองทําการศึกษาเพ่ือยืนยัน   ถึงรายละเอียดของปญหา

ดังกลาวท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใหธนาคารสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี เปน

แนวทางสําหรับ ธ.ก.ส. สาขาทรายทองวัฒนา ในการนําไปใชประกอบการกําหนดกลยุทธ การพัฒนา

และการสงเสริมการตลาด และสามารถกระตุนใหลูกคาเกิดความสนใจมาใชบริการชําระคาสินคาและ

บริการผานระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. อีกท้ังยังเปนการชวยเพ่ิมยอดเงินฝากตนทุนต่ําของ ธ.ก.ส. 

สาขาทรายทองวัฒนา ใหเปนไปตามท่ีธนาคารกําหนด และเปนการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดได ทําให

ธนาคารมีความสามารถ ในการแขงขันกับสถาบันการเงินอ่ืน และในท่ีสุดจะเปนการเพ่ิมกําไรใหกับ

ธนาคาร สงผลใหธนาคารมีความกาวหนาตอไปและมีสวนในการสรางเศรษฐกิจของประเทศใหแข็งแกรง

และสามารถพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาตอไป   

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พงศพันธุ ไชยวัณณ (2017) ไดกลาววา การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

โดยท่ัวไป หมายถึงการกําหนด วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) 
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เปาหมาย (Goal) ขององคการในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้น จึงวางแผนทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือให

องคการ สามารถดําเนินงานตามพันธกิจ อันนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช (2553 : 90) ไดอธิบายถึง พฤติกรรมผูบริโภค

วา หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความคิดและความรูสึกท่ีผูบริโภคมี 3 รูปแบบ 

1. พฤติกรรมผูบริ โภคแปรเปลี่ยนได  (Dynamic) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ของ

สภาพแวดลอมภายนอก เชน การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําใหมีผลกระทบตอปจจัยดานความคิด 

ความรูสึกของผูบริโภคดวย และพฤติกรรมผูบริโภค ไดรับผลกระทบมาจากปจจัยภายใน และภายนอก 

จึงทําใหพฤติกรรมผูบริโภคไมหยุดนิ่งอยูเหมือนเดิม แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไดตลอดเวลา 

2. พฤติกรรมผูบริโภคเก่ียวของกับปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางความคิดความรูสึกและ

การกระทํา กับสิ่งแวดลอมภายนอก ดังนั้น ความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคจึงตองศึกษาท้ังปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกวา ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาบริการอะไร อยางไร และทําไม 

3. พฤติกรรมบริโภคเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความวา ผูบริโภคมี

พฤติกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนคุณคาบางอยางกับบางคน ในกรณีนี้คือการแลกเปลี่ยนระหวางผูซ้ือ(ผูบริโภค) 

)เจาของสินคา(กับผูขาย  เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง 

นางสาวชลันธร พลูปญญาวงศ (2553) ไดทําการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธ

การตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจประกันภัย พบวา การศึกษากลยุทธระดับ

องคกร คือ กลยุทธการเจริญเติบโตแบบมุงเนนความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy) 

ดวยการขยายสูตลาดใหม โดยเนนการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑประกันภัยรถยนตของบริษัท 

และการขยายสาขาไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ใหครอบคลุม กลยุทธระดับธุรกิจ คือ กลยุทธการสรางความแตกตาง 

(Differentiation Strategy) โดยการนําเสนอผลิตภัณฑและการบริการท่ีแตกตางจากคูแขง ดวย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการบริการท่ีสามารถเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑได กลยุทธระดับหนาท่ี 

(Functional level strategy) คือ สวนผสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)

และการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship management ; CRM) โดยการสรางความ

แตกตางในตัวสินคาและบริการ การโฆษณา สงเสริมการขาย และมุงพัฒนาในสวนของ การเพ่ิมชอง

ทางการจัดจําหนายใหมากข้ึน มีการติดตามหลังการขายการแจงขอมูลขาวสารใหลูกคาไดทราบ เพ่ือ

ตอบสนองผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

คุณิตา เทพวงค (2558) ยังไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชแอพพลิเคชั่น Bualuang 

mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาด การยอมรับ
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ทางดานเทคโนโลยี และทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของ

ลูกคาธนาคาร กรุงเทพ และยังพบวาเหตุท่ีใชบริการแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking เนื่องจากเปน

การประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาธนาคาร   

จินญาดา แกวแทน (2558) ศึกษาทัศนคติการคลอยตามกลุมอางอิงความเชื่อม่ันในการออนไลน

และการรับรูความเสี่ยงจากการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารตโฟน และศึกษา

อิทธิพลของทัศนคติการคลอยตามกลุมอางอิงความเชื่อม่ันในการออนไลน และการรับรูความเสี่ยงท่ีมีผล

ตอการยอมรับการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารตโฟน พบวา ปจจัยดาน

ทัศนคติดานการรับรูความเสี่ยงดานความเชื่อม่ันในการออนไลนและดานการคลอยตามกลุมอางอิงจาก

การใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารตโฟน อยูในระดับมาก และปจจัยดาน

ทัศนคติดานความเชื่อม่ันในการออนไลนและดานการรับรูความเสี่ยงมีอิทธิพลตอการยอมรับการใช

บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารตโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

วิธีการศึกษา  

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับตัวแปรท่ีเปนปจจัยตางๆ ท่ีเปนท่ีมีผลตอ

การใชบริการชําระคาสินคาและบริการ ผานระบบ QR Code Payment ผาน Mobile Application  

การคนควาอิสระครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงแนวทางการเพ่ิมจํานวนการใชบริการชําระคาสินคาและบริการ 

ผานระบบ QR Code Payment ผาน Mobile Application ดังนี้ 

 1. การศึกษารวบรวมขอมูลเอกสาร แนวคิด งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการ

จัดทําแบบสอบถามใหเนื้อหามีความครบถวนตามหัวของานวิจัย 

 2. เก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ  

  - การใชแบบสัมภาษณเชิงลึกกลุมรานคาท่ีสมัครใหบริการรับชําระคาสนิคาและบริการ

ผานระบบ QR code ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 21 รานคา  

 - การใชแบบสอบถามสําหรับการสํารวจประชาชนท่ัวไป ท่ีใชบริการชําระคาสินคาและบริการ 

ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 150 ราย  

 

3.1 กลุมตัวอยาง  

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา ไดแก รานคาท่ีใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ 

QR Code ในเขตเทศบาลตําบลทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงเปนบริเวณ
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เดียวกันกับสํานักงาน ธ.ก.ส.สาขาทรายทองวัฒนา ตั้งอยู จํานวน 21 รานคา และประชาชนท่ัวไป ในเขต

อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร โดยวิธีการสอบถามขอมูลการใชบริการในเบื้องตน จํานวน 

150 ราย แบบสอบถามถูกกระจายไปยังกลุมตัวอยางและตอบกลับจํานวน 200 ชุด แตขอมูลท่ีใชในการ

นํามาวิเคราะหทางสถิติมี จํานวน 150 ชุด เนื่องจากขอคําถามไดถูกพิจารณาตัดออก โดยคัดกรองเลือก

ประชาชนท่ีเคยใชบริการ QR code payment 

  

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 3.2.1  การศึกษารวบรวมขอมูลเอกสาร แนวคิด งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางใน

การจัดทําแบบสอบถามใหเนื้อหามีความครบถวนตามหัวของานวิจัย 

 3.2.2  นําแบบสัมภาษณท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนเจาของรานคา จํานวน 21 รานคา ท่ี

ใหบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code Payment ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา 

จังหวัดกําแพงเพชร และแบบสอบถามจากประชาชนท่ัวไป จํานวน 150 ราย แลวนําไปวิเคราะหขอมูล

และนํามากําหนดแนวทางการเพ่ิมจํานวนการใชบริการชําระคาสินคาและบริการ ผานระบบ QR Code 

Payment ผาน Mobile Application ตอไป 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ  

- การใชแบบสอบถามกับประชาชนท่ัวไปท่ีอยูในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด

กําแพงเพชร ท่ีใชบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code Payment ของ ธ.ก.ส. และผู

ใหบริการอ่ืน โดยแบงเนื้อหาของคําถามเปน 4 สวน คือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูใชบริการ  

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลทําใหผูใชบริการเลือกใชบริการรับชําระคาสินคาและบริการ ผาน

ระบบ QR Code Payment  

สวนท่ี 4 การศึกษาเรื่องความไววางใจและภาพลักษณของผลิตภัณฑ 

- แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณกลุมรานคาท่ีใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการ

ผานระบบ QR Code ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 21 รานคา เปนแบบ

ตอบบรรยายตามความคิดเห็น แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
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1) สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

2) สวนท่ี 2 แนวทางการใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code 

Payment ของ ธ.ก.ส.  

3) สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากตรวจสอบความถูกตองจากการเก็บขอมูลแลวใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติเพ่ือประมวลผลโดยมีข้ันตอนดังนี้  

 3.4.1 ตรวจสอบขอมูล ความสมบูรณความถูกตองของคําตอบในแตละขอของแบบสอบถามเพ่ือ

นําขอมูลท่ีสมบูรณไปใชในข้ันตอนตอไป   

 3.4.2 ประมวลผลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือใชบรรยายลักษณะขอมูลท่ีเก็บมาได โดยใชคาสถิติใน

การวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage) 

 คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยพิจารณาการวิเคราะห

คะแนนในตัวชี้วัด หลังจากไดคะแนนของขอคําตอบแตละขอจะมีการคิดคาคะแนนในตัวชี้วัดแตละดาน  

 

ผลการศึกษา  

 4.1. ขอมูลจากการสุมสํารวจตามแบบสอบถาม 

              จากการสุมสํารวจกลุมตัวอยางเปาหมาย คือ ลูกคา ธ.ก.ส. บุคคลท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ

ทรายทองวัฒนา โดยสํารวจพฤติกรรมการชําระคาสินคาและบริการ ผูตอบแบบสอบถาม                     

เพศชายรอยละ 28 เปนเพศหญิงรอยละ 72 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชําระคาสินคาและบริการเปน

เงินสด คิดเปนรอยละ 68 และชําระคาสินคาและบริการดวยระบบ QR Code รอยละ 32 โดยมี

พฤติกรรมในการชําระคาสินคาและบริการ ผาน ระบบ QR Code ดังนี้ 

  4.1.1. ธนาคารผูใหบริการท่ีกลุมเปาหมายใชบริการ  

จากการสํารวจกลุมเปาหมายผูบริโภคนิยมใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR 

Code ของธนาคารกสิกรไทย(KBANK) มากท่ีสุด คิดเปน 44 % รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย(SCB)  

ธนาคารกรุงไทย(KTB)  ธนาคารออมสิน(GSB) และ ธ.ก.ส. (BAAC) คิดเปน 25% 17% 10%  และ 4% 

ตามลําดับ 



 

1706 
 

  4.1.2. ความถ่ีในการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code 

กลุมเปาหมายผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ในเขตอําเภอทราย

ทองวัฒนา  พบวากลุมเปาหมายสวนใหญจะผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code 

มากท่ีสุด 2 เดือนตอ 1 ครั้ง คิดเปน 38% รองลงมาคือ เดือนละ 1 ครั้ง, 2 สัปดาหตอ 1 ครั้ง, สัปดาหละ 

1 ครั้ง คิดเปน  31%, 23%, 6% และอ่ืน ๆ 2% ตามลําดับ 

  4.1.3. ประเภทของสินคาท่ีนิยมชําระคาสินคาหรือบริการผานระบบ QR Code 

กลุมเปาหมายผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ในเขตอําเภอทราย

ทองวัฒนาพบวา ประเภทของสินคาท่ีนิยมชําระคาสินคาหรือบริการผานระบบ QR Code มากท่ีสุด คือ 

สินคาอุปโภค/บริโภค คิดเปน 75% รองลงมา คือ สินคาเบ็ดเตล็ด, วัสดุอุปกรณ-เครื่องครัว และ ปุย/

สารเคมีและวัสดุเพ่ือการเกษตร คิดเปน 15%, 8% และ 2% ตามลําดับ 

  4.1.4. สื่อท่ีทําใหรูจักการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code 

กลุมเปาหมายผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา

พบวาพบวาสื่อท่ีทําใหรูจักการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code มากท่ีสุด คือ สื่อโทรทัศน 

คิดเปน 52% รองลงมา คือ อินเตอรเน็ต 19% คนรูจัก 17% รานคาท่ีใหบริการ 10% และวิทยุ 2% 

  4.1.5.ประโยชนท่ีไดรับจากการใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR 

code  

 กลุมเปาหมายผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ในเขตอําเภอทราย

ทองวัฒนา พบวา ประโยชนท่ีไดรับจากการใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR code มาก

ท่ีสุด คือ ไมตองใชเงินสด คิดเปน 44% รองลงมา คือ ความปลอดภัย 25% สะดวก/รวดเร็ว 21% และมี

ความถูกตอง/แมนยํา 10%  

  4.1.6. กิจกรรมสงเสริมการขายจากการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR code 

ท่ีสนใจ 

 กลุมเปาหมายผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ในเขตอําเภอทราย

ทองวัฒนา พบวา กิจกรรมสงเสริมการขายจากการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR code ท่ี

สนใจมากท่ีสุด คือ รับสวนลดในการซ้ือสินคา คิดเปน 37% รองลงมา คือ การสะสมยอดการใชจายเพ่ือ

แลกของรางวัล 25% ชิงรางวัลจากการรวมสงคูปองชิงโชค 21 % และใหเครดิตเงินคืน cash back 17 

%  
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  4.1.7 แนะนําใหคนรูจักใชบริการชําระคาสินคาและบริการดวยระบบ QR code

 กลุมเปาหมายผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ในเขตอําเภอทราย

ทองวัฒนา พบวา จะแนะนําใหคนรูจักใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR code คิดเปน 

32% ไมแนะนํา คิดเปน 68% 

4.2. ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชคําถามแบบปลายเปด เพ่ือ เปนการสัมภาษณผูท่ี

เก่ียวของ คือ รานคาท่ีสมัครใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR code ของ ธ.ก.ส. 

จํานวน 21 รานคา ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ผลการสัมภาษณ สรุปได ดังนี้ 

 

  สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของรานคา 

จากการสัมภาษณ กลุมเปาหมาย รานคาสวนใหญเปนรานขายสินคาอุปโภค/บริโภค และไดรับ

ชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ของธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด สวนใหญรานคาเปด

ดําเนินธุรกิจอยูในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร มาแลวเกิน 10 ป  

  สวนท่ี 2 แนวทางการใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code 

Payment ของ ธ.ก.ส. และ สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ อ่ืนๆ 

 จากการสัมภาษณ กลุมเปาหมาย รานคาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ประโยชนท่ีไดรับจากการ

ใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code คือ ลดความความเสี่ยงจากการรับเงินสด ซ่ึง

อาจจะมีธนบัตรปลอมปะปนมา เงินท่ีไดรับชําระคาสินคา สามารถโอนเขาบัญชีธนาคารท่ีผูกกับระบบ 

QR Code ไดโดยอัตโนมัติ มีความสะดวก รวดเร็ว ไมตองนําเงินไปฝากธนาคารดวยตนเอง เนื่องจาก 

บางรานคาไมสะดวกมาทําธุรกรรมดวยตนเองท่ีธนาคารในเวลาทําการ และยังสามารถตรวจสอบการทํา

ธุรกรรมจากการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ไดอีกดวย แตทุกรานคามีขอกังวลใจ

ในเรื่องเดียวกันคือ ยังมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชงานนอย กลัวเกิดขอผิดพลาดของจํานวนเงิน

ท่ีโอน ซ่ึงตองการใหธนาคารผูใหบริการ มีบริการคอยใหความรู คําแนะนํา แกไขปญหา เก่ียวกับการใช

งาน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงยังมีลูกคาผูบริโภคจํานวนนอยท่ีใชบริการนี้ และใหขอคิดเห็นวา บริการ

รับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code Payment ของ ธ.ก.ส. มีการประชาสัมพันธและการ

ใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ ยังไมดีและไมท่ัวถึงเทาท่ีควร เม่ือเทียบกับผูใหบริการประเภทเดียวกัน ซ่ึง

สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภคมากท่ีสุด ควรมีกิจกรรมสงเสริมการตลาด เก่ียวกับผลิตภัณฑ 

รับชําระคาสินคาและบริการ ผานระบบ QR Code ใหกับรานคาและผูบริโภค เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ
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ใหเกิดการใชงานท่ีมากยิ่งข้ึน เชน แจกของชํารวยสมนาคุณ การสะสมยอดการใชจายสําหรับลูกคา และ

ยอดการรับชําระคาสินคาสําหรับรานคา เพ่ือแลกของรางวัล เปนตน ดังจะเห็นไดจากตาราง ดังนี้ 

 

สวนท่ี 2  แนวทางการใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR code payment ของ 

ธ.ก.ส. 

ตารางท่ี 1  จํานวน (ความถ่ี) รอยละ  ของกลุมตัวอยาง ในเรื่องประโยชนท่ีรานคาไดรับจากการใหบริการ

รับชําระคาสินคาและบริการดวยระบบ QR code payment 

ประเภท จํานวน(ราน) รอยละ 

ลดความความเสี่ยงจากการรับเงินสด 21 100 

สะดวก รวดเร็ว 21 100 

ไมตองไปทําธุรกรรมท่ีธนาคาร 14 66.67 

เงินโอนเขาบัญชีอัตโนมัต ิ 19 90.48 

สามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมได 15 71.43 

 

ตารางท่ี 2  จํานวน (ความถ่ี) รอยละ  ของกลุมตัวอยาง ในเรื่องขอกังวลใจจากการใหบริการรับชําระคา

สินคาและบริการดวยระบบ QR code payment 

ประเภท จํานวน(ราน) รอยละ 

ไมมีความรู ความเขาใจผลิตภัณฑ 21 100 

กลัวเกิดขอผิดพลาดในการโอนเงิน 15 71.43 

มีลูกคาจํานวนนอยท่ีใชบริการ 18 85.71 

 

ตารางท่ี 3  จํานวน (ความถ่ี) รอยละ  ของกลุมตัวอยาง ดานการตองการการสนับสนุนตามโครงการ QR 

code จาก ธ.ก.ส.  

ประเภท จํานวน(ราน) รอยละ 

ธนาคารควร มีพนักงานใหคําแนะนํา 21 100 
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ตารางท่ี 4  จํานวน (ความถ่ี) รอยละ  ของกลุมตัวอยาง ดานกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีรานคาคิดวามี

ประโยชนในการใหบริการรับชําระคาสินคาและบรกิารดวยระบบ QR code payment  

ประเภท จํานวน(ราน) รอยละ 

แจกของชํารวยสมนาคุณ 21 100 

สะสมยอดคาใชจายของลูกคา 13 61.90 

สะสมยอดคาใชจายของรานคา 21 100 

 

ตารางท่ี 5  จํานวน (ความถ่ี) รอยละ  ของกลุมตัวอยาง ดานการแนะนําใหรานคาอ่ืนสมัครใชใหบริการ

รับชําระคาสินคาและบริการดวยระบบ QR code payment ของ ธ.ก.ส. หรือไม ถาไมเพราะเหตุใด 

ประเภท จํานวน(ราน) รอยละ 

แนะนํา 21 100 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

ตารางท่ี 6  จํานวน (ความถ่ี) รอยละ  ของกลุมตัวอยาง 

ประเภท จํานวน(ราน) รอยละ 

การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง 21 100 

ควรมีกิจกรรมสงเสริมการตลาด 19 90.48 

 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลกลุมเปาหมาย เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมจํานวนการใช

บริการรับชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. สาขาทรายทองวัฒนา ซ่ึงผูศึกษา

คนควา นําเครื่องมือ SWOT Analysis มาวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร ท้ังภายในและภายนอก

องคกร ดังตารางท่ี 7 จากนั้นทําการวิเคราะห TOWS Matrix เพ่ือนําผลการวิเคราะหมาใชในการกําหนดกล

ยุทธท่ีเหมาะสมกับองคกรในแตละรูปแบบหรือสถานการณ ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ ธ.ก.ส.  

สาขาทรายทองวัฒนา 

จุดแข็ง จุดออน 

S1. เชี่ยวชาญในการจัดหา /ใหบริการการเรียนรูและ

พัฒนาใหกับลูกคา 

S2. สรางฐานลูกคาเปนระบบกลุมและผูนําในชุมชน ให

มีสวนรวมในการดูแล 

S3. ลูกคามีความผูกพันกับธนาคารสูง และใชบริการ

อยางตอเนื่อง 

S4. เปนธนาคารของรัฐมีชื่อเสียงยาวนาน มีความ

นาเชื่อถือ 

S5. เปนสถาบันการเงินเพียงแหงเดียว ในอําเภอทราย-

ทองวัฒนา 

S6. วัฒนธรรมองคกรท่ีเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี 

S7. ปจจุบันผลิตภัณฑธนาคารสามารถทําธุรกรรมผาน

แอพพลิเคชั่น A- Mobile ไดมากข้ึน 

 

W1.กระบวนการทํางานภายในยังไมรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกท่ีเขามากระทบ 

W2 การบริหารจัดการบุคลากรยังไมรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกท่ีเขามากระทบ เนื่องจาก

ไมไดมอบหมายหรือกําหนดผูรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ขับเคลื่อนโครงการ QR Code ของสาขา 

 W3.  การบริหารขอมูลและบูรณาการขอมูลภายนอก    

ยังไมพรอมรองรับการใชเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญ (Big data analytics) 

 W4. ยังใชประโยชนจากเครือขายความรวมมือไดไม

เต็มท่ี 

 W5. การพัฒนาเครื่องมือติดตามและประเมินผลเพ่ือ

การบริหารและตัดสินใจยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ 

 W6.กระบวนการทํางานและกลยุทธการตลาดของ   

ธ.ก.ส. สาขาทรายทองวัฒนา ยังมุงสูเปาหมายท่ี

ธนาคารกําหนดไดไมดีเทาท่ีควร 

W7. ไมมีกิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับรานคาและ

ผูบริโภค เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการใชบริการ  

โอกาส อุปสรรค 

O1. การสนับสนุนของนโยบายภาครัฐตอการใชบริการ

ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส 

O2. การขยายเครือขายทางการเงินเพ่ือเพ่ิมชองทางการ

ใหบริการทางการเงิน 

O3 เพ่ิมกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายเดิม และ

ขยายเครือขายไปสูพันธมิตรรายใหม 

T1. ผลิตภัณฑของธนาคารยังไมตอบสนองความ

ตองการของกลุมลูกคาท่ีมีพฤติกรรมแตกตางกันมากข้ึน 

T2. การแขงขันท้ังในและนอกอุตสาหกรรมธนาคารจะ

ทวีความรุนแรงข้ึน 

T3. ขีดความสามารถในการแขงขันของฐานลูกคาสวน

ใหญอาจลดลง จากการประกอบอาชีพ รูปแบบวิถีชีวิต 
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O4. ธนาคารมีโอกาสขยายฐานลูกคาเนื่องจากมี

แอพพลิเคชั่น A-Mobile รองรับการทําธุรกรรม 

O5. ทําใหลูกคามีทางเลือกการใชบริการกับธนาคาร

เพ่ิมข้ึน 

แบบดั้งเดิมและยังเขาไมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม 

T4. ประชากรรุนใหมท่ีเขาถึงเทคโนโลยีมีจํานวนนอย 

เนื่องจากประชากรสวนใหญในชุมชนเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ 

T5.ลูกคาบางรายอาจจะไมเขาใจวิธีการใชแอพพลิเคชั่น 

หรืออาจจะไมมีสมารตโฟน 

 

ตารางท่ี 8 การสรางทางเลือกดวยกลยุทธ TOWS Matrix                                                   

SO-Strategies WO-Strategies 

S1O4 กลยุทธมุงการเติบโต โดยการเพ่ิมจํานวนรานคาท่ี

เปดใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการ ผานระบบ 

QR Code ของ ธ.ก.ส.  

W7O3 จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพ่ือเปนการเพ่ิม

จํานวนการชําระคาสินคา/บริการ ผานระบบ QR Code 

ของ ธ.ก.ส. ไดอีกชองทางหนึ่ง 

 

ST-Strategies WT-Strategies 

 S3T2 สรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก ประชาสัมพันธผาน

สื่อ Social Media 

W2T5 จัดใหมีพนักงานผูรับผิดชอบคอยใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาเก่ียวกับการใชงาน หลังการสมัครใช

บริการสําหรับรานคา 

เม่ือไดทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหา รวมท้ังไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอก เพ่ือใหทราบถึงขุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค อีกท้ังการวิเคราะห TOWS Matrix ของ 

ธ.ก.ส.สาขาทรายทองวัฒนาแลว จึงนําไปสูแนวทางและทางเลือกในการแกไขปญหา  

          

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

 จากกลุมตัวอยางพบวา ประชาชนสวนใหญยังไมนิยมใชบริการชําระคาสินคาและบริการผาน

ระบบ QR code ของ ธ.ก.ส. และยังมีการรับรูผลิตภัณฑ ท่ีนอยมาก การประชาสัมพันธ กิจกรรมสงเสริม

การตลาดและใหบริการหลังการสมัครใชบริการเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการของ

ผูบริโภค ซ่ึงมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนี้  

 (1) การรับรูถึงความงายในการใชงานมีผลตอความตั้งใจในการใชบริการ QR code payment 

ผาน Mobile banking โดยการรับรูถึงความงายในการใชงาน ประกอบดวย การใชงานไดดวยตัวเอง 
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รวมท้ังการรูข้ันตอนการใชงาน และการไมตองใชความพยายามในการใชงาน ซ่ึงเปนไปตามผลการวิจัย

ของ Arvidsson(2014)  

 (2) การสงเสริมการตลาดมีผลตอความตั้งใจในการใชบริการ QR code payment ผาน Mobile 

banking ซ่ึงสอดคลองกับผลจากงานวิจัยของ Klein(2014) ท่ีกลาววาการสงเสริมการตลาด ชวยดึงดูด

ผูบริโภคใหสนใจในผลิตภัณฑได ดวยการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีดูทันสมัย ทําใหผูบริโภคมีความสนใจใน

ผลิตภัณฑ หรือการนําของรางวัล หรือสวนลดมาใชในการจูงใจ เพ่ือใหลูกคาไดทดลองใชผลิตภัณฑ

ดังกลาว  
 อีกท้ังการพัฒนาและการกําหนดกลยุทธทางการตลาด หลักการดําเนินงานท่ีตองใหความสําคัญ 

คือ การพัฒนาทักษะการใหบริการ รวมไปถึงความตระหนักในหนาท่ีของพนักงาน เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑ

และใหความรู คําแนะนํา การแกไขปญหาการใชงานท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือจักนําไปสูการขยายฐานผูใชบริการ

ชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR code ของ ธ.ก.ส. สาขาทรายทองวัฒนา มากยิ่งข้ึนในอนาคต  

จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

ชําระคาสินคาและบริการ ผานระบบ QR Code ของประชาชน ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด

กําแพงเพชร แสดงใหเห็นวาปญหาหลักท่ีทําให การใชบริการชําระคาสินคาและบริการ ผานระบบ QR 

Code มีจํานวนนอย เม่ือเปรียบเทียบกับผูใหบริการประเภทเดียวกันนั้น มาจากสาเหตุ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑQR Code Payment ผานระบบ A-Mobile ของ ธ.ก.ส. ยังไมเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป 

ดังนั้น การประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดจึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจ รวมไปถึงการ

ใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑแกรานคาท่ีใหบริการเพ่ือเปนการเพ่ิมยอดการใชบริการไดอีกทาง 

2. การทําการตลาดควรมุงเนนไปยังกลุมลูกคาเปาหมายในพ้ืนท่ี เนื่องจากประชากรสวนใหญใน

เขตอําเภอทรายทองวัฒนา มีอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความรูในการใชบริการชําระเงินคาสินคา/บริการ 

ผานระบบ QR Code นอย ซ่ึงประชากรเหลานี้เปนฐานลูกคาของ ธ.ก.ส. แตในทางกลับกัน ผูใชบริการ

ชําระเงินคาสินคา/บริการ ผานระบบ QR Code สวนใหญเปนนักเรียน และขาราชการ ประชาชนท่ัวไป 

ซ่ึงเปนลูกคาของธนาคารอ่ืน อีกท้ังยังเปนคูแขงท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูงอีกดวย 

 แนวทางเลือกการแกไขปญหา (Alternative Solutions)  

     1. กลยุทธมุงการเติบโต โดยการเพ่ิมจํานวนรานคาท่ีเปดใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการ ผาน

ระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. 

 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนการชําระคาสินคา/บริการ ผานระบบ QR 

Code ของ ธ.ก.ส. ไดอีกชองทางหนึ่ง 



 

1713 
 

     3. สรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก ประชาสัมพันธผานสื่อ Social Media 

     4. จัดใหมีพนักงานผูรับผิดชอบคอยใหคําแนะนําและแกไขปญหาเก่ียวกับการใชงาน หลังการสมัคร

ใชบริการสําหรับรานคา 

 ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก (Pro & Con) 

     แนวทางเลือกท่ี 1 กลยุทธมุงการเติบโต โดยการเพ่ิมจํานวนรานคาท่ีเปดใหบริการรับชําระ

คาสินคาและบริการ ผานระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส.  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การเพ่ิมจํานวนรานคาท่ีเปดใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการ ผานระบบ QR Code ของ ธ.

ก.ส.จะทําใหสามารถเพ่ิมจํานวนการชําระคาสินคาและบริการ จากประชาชนผูบริโภคมากข้ึน เปนการ

อํานวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจใหลูกคาอีกท้ังสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ การแสวงหา

ลูกคารายใหม สามารถสรางรายไดใหกับทางสาขาเพ่ิมข้ึนและเปนการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด ให

ทัดเทียมกับผูใหบริการประเภทเดียวกัน 

ขอดี 

1. สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และสามารถรักษาฐานลูกคาเกาของธนาคารเอาไวได 

2. ธนาคารสามารถขยายฐานลูกคาใหมในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ไดมากข้ึน 

3.  สามารถเพ่ิมรายได และจํานวนเงินฝากของธนาคารได 

ขอเสีย 

1. พนักงานผูรับผิดชอบ อาจดูแล คอยใหปรึกษา แกไขปญหา รานคาท่ีสมัครใหบริการรับชําระคา

สินคาและบริการผานระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. ไดไมท่ัวถึง 

2. หากมีการบุคลากรเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหธนาคารมีคาใชจายดานบุคลกรเพ่ิมข้ึน และตองอบรม

พัฒนาบุคลากรใหม 

แนวทางเลือกท่ี 2 จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนการชําระคาสินคา/

บริการ ผานระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. ไดอีกชองทางหนึ่ง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ประชาชนและรานคา ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร เกิดความสนใจท่ีจะใช

บริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. มากยิ่งข้ึน ธนาคารมีรายไดและ

จํานวนเงินฝากท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามมา 

 ขอดี 
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1.กระตุนใหประชาชนและรานคา ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร เกิดความสนใจ

จะใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. มากยิ่งข้ึน  

ขอเสีย 

อาจมีตนทุนในการจัดกิจกรรมสูง 

แนวทางเลือกท่ี 3 สรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก ประชาสัมพันธผานสื่อ Social Media 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปนการกระตุนจูงใจใหลูกคามาใชบริการกับธนาคารมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเปนการสรางการรับรู

และแนะนําผลิตภัณฑและบริการ ของ ธ.ก.ส สาขาทรายทองวัฒนา โดยการประชาสัมพันธผานเพจ 

Facebook  

ขอดี 

1. ตนทุนการประชาสัมพันธต่ํา การประชาสัมพันธสามารถทําใหประชาชนท่ัวไปรับรูขาวสารได

อยางรวดเร็ว 

2. สรางการรับรูในภาพลักษณบทบาทของ ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร 

3. รักษาฐานลูกคาเดิม ขยายฐานลูกคารายใหม เพ่ิมยอดผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการ ผาน

ระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. อยางตอเนื่อง            

ขอเสีย 

1.อาจไมไดรับความรวมมือหรือความสนใจจากลูกคา หากไมเปดใจรับฟงหรือสนใจในผลิตภัณฑของ

ธนาคาร 

2. การรับรูอยูในวงจํากัด เนื่องจากประชาชนบางรายอาจไมมีสมารตโฟน 

แนวทางเลือกท่ี 4 จัดใหมีพนักงานผูรับผิดชอบคอยใหคําแนะนําและแกไขปญหาเก่ียวกับการใช

งาน หลังการสมัครใชบริการสําหรับรานคา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี ตอผูมาใชบริการกับธนาคารมากยิ่งข้ึน รานคาท่ีสมัครใชบริการเกิด

ความพึงพอใจและเกิดการบอกตอ ทําใหรานคาท่ียังไมไดสมัครใชบริการเกิดความสนใจท่ีจะหันมาใช

บริการกับธนาคาร  

ขอดี 

1. รานคาท่ีสมัครใชบริการไดรับการใหคําปรึกษา และแกไขปญหาอยางทันทวงที ตรงจุด 

2. ธนาคารสามารถรับรูปญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑจากผูใชบริการโดยตรง 
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3. ทําใหรานคาท่ีสมัครใชบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดการบอกตอ ทําใหสามารถขยายฐาน

ลูกคาของธนาคารได          

ขอเสีย 

 อาจไมไดรับความรวมมือจากพนักงาน หรือพนักงานอาจไมมีความรับผิดชอบงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล (The Purpose Solution)  

 จากผลการศึกษา ผูศึกษาวิเคราะหแนวทางเลือกโดยวิเคราะหจากความนาจะเปนไปได ท้ังใน

ดานสังคม และงบประมาณ พบวา แนวทางการสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก ประชาสัมพันธผานสื่อ

Social Media เชน เพจ Facebook ของสาขา เปนแนวทางท่ีไมตองใชงบประมาณใดๆ สามารถสราง

การรับรูและไดอยางตอเนื่อง สามารถตอบขอซักถามของผูบริโภคไดแบบ Real Time อีกท้ังยังสามารถ

สรางการตระหนักรูของผูบริโภคไดอยางถูกกลุมเปาหมาย  

 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators)  

 เชิงปริมาณ : เงินฝากของสาขาเพ่ิมข้ึนจากการรับชําระคาสินคาและบริการ เนื่องจากเงินท่ี

ลูกคาผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ของรานคา จะโอนเขาบัญชีของรานคา

ท่ีผูกกับระบบ QR Code ไดโดยตรง ตอป จํานวน 508,000,000 บาท 

 เชิงคุณภาพ : รานคาและประชาชนท่ัวไป ม่ันใจในระบบรับชําระคาสินคาและบริการ ผาน 

ระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส.  

   

 ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 

      1. ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสื่อสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

      2. ผลงานการรับชําระคาสินคาและบริการเปนไปตามเปาหมาย 

      3. รานคาในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา ใหความสนใจสมัครการรับชําระคาสินคาและบริการผาน

ระบบ QR Code ของ ธ.ก.ส. เพ่ิมมากข้ึน 

      4. ติดตามและประเมินผลโดยใชตัวชี้วัด 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
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1. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการใชบริการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ 

QR code payment เชน ความเชื่อม่ันในการใชบริการ และการยอมรับการใชเทคโนโลยี เปนตน 

2. ควรขยายพ้ืนท่ีและจํานวนกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอําเภอขางเคียงเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหไดขอมูล

เก่ียวกับการใชบริการของลูกคาและรานคาของ ธ.ก.ส. มากข้ึน 

3. ควรศึกษาความตองการเ ก่ียวกับรูปแบบการใหบริการดวย QR code กับรานคา

ผูประกอบการเพ่ือนํามาพัฒนาบริการ และเพ่ือนํามาใชกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดของ ธ.ก.ส. 

สาขาทรายทองวัฒนา ตอไป 

4. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางของผูไมใชบริการ QR code เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงและ

พัฒนา 
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กลยุทธทางการตลาด คุณภาพการบริการ และรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

Marketing Strategies, Service Quality, and Lifestyle Affecting Fast Food 

Consumption Behavior of People in the Working Age Group in Bangkok 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องกลยุทธทางการตลาด คุณภาพการบริการ 

และรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ตัวอยางท่ีใชในการศึกษามาจากประชากรท่ีเปนประชากรกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 20 

ปข้ึนไป โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 400 คน ซ่ึงแบงตัวอยางเปนประชากรในเขตตางๆ 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก เขตบางนา เขตบางจาก เขตคลองเตย และเขตวัฒนา เครื่องมือ

ท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีตัวอยางไดกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง มีคาความเชื่อม่ัน 0.934 

และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติ

เชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ท่ีใชในการทดสอบ

สมมติฐานคือ การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบวากลยุทธทางการตลาด และรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนคุณภาพการบริการไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

This research was conducted with the aim of studying marketing strategies, service 

quality, and lifestyle affecting fast food consumption behavior of people in 

the working age group in Bangkok. Questionnaire was used to collect data from sample 

groups of population in Bangkok, aged over 20 years old. The researcher selected 400 

samples via purposive sampling method. The sample was divided from populations in 

Bangkok; Bangna, Phra Khanong, Khlong Toei, and Watthana District. The instrument in 

the study was a questionnaire with a reliability of 0.934 and a validity check of content 

from experts.  The descriptive statistics in the analysis were percentage, mean, and 

standard deviation. The inferential statistic was multiple regression analysis.  

The results indicated that marketing strategies and lifestyle affecting fast food 

consumption behavior of people in the working age group in Bangkok at the statistically 

significant level of 0.05. However, service quality has no affect to fast food consumption 

behavior of people in the working age group in Bangkok at the statistically significant level 

of 0.05. 

  

Keywords: Marketing Strategies, Service Quality, Lifestyle, Consumption Behavior 

 

บทนํา 

ในการดํารงชีวิตของมนุษยนั้น สิ่งท่ีสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยได คือ 

ปจจัยสี่ ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ไดแก ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม อาหาร และยารักษาโรค ถา

หากในการดํารงชีวิตอยูนั้นขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะทําใหชีวิตของมนุษยนั้นดําเนินไปดวยความยากลําบาก 

สําหรับปจจัยสี่ท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงตอการดํารงชีวิตของมนุษยนั้นคือ “อาหาร” เนื่องจากอาหาร

เปนแหลงพลังงานท่ีมนุษยทุกคนตองการใชในการดํารงชีวิต เพ่ือใหรางกายไดนําพลังงานท่ีไดรับจาก

อาหารท่ีบริโภคเขาไปนั้น นําไปใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันการบริโภค

อาหารในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
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 สําหรับปจจุบันการเลือกบริโภคอาหารของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครไดเปลี่ยนแปลง

ไปมากซ่ึงมาจากสาเหตุอยางเชน สภาพทางสังคม สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย สถานท่ีปฏิบัติงาน การ

เดินทาง รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงสาเหตุท่ีกลาวมานั้นลวนมีผลตอการดํารงชีวิตและการ

เลือกบริโภคอาหารท้ังสิ้น เพราะสังคมในปจจุบันเผชิญสภาวะท่ีตองแขงขันกับเวลาและยังตองพบกับ

ปญหามากมายหลากหลายประการ จึงทําใหผูคนไมคอยมีเวลามากพอท่ีจะใหความใสใจในการเลือก

บริโภคอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพมากมายนัก พบวาในปจจุบันรานสะดวกซ้ือ รานอาหารสําเร็จรูป

และรานอาหารตามสั่งแบบเรงดวนในกรุงเทพมหานครนั้นมีเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองตอ

ชีวิตท่ีรีบเรงและอํานวยความสะดวกแกผูบริโภคในเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัดของกลุมคนวัยทํางาน  

จากขอมูลสถิติพบวาตัวเลขท่ีคอนขางโดดเดน คือ ตัวเลขเงินเฟอในสวนของอาหารและ

เครื่องดื่มโดยในเดือนมีนาคม ป 2019 ดัชนีราคาอาหารอยูรอยละ 2.38 ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปหรือ 

Consumer Price Index (CPI) คือ ตัวเลขท่ีบงชี้การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการท่ีประชาชน

ใชเปนประจําหรืออีกนัยหนึ่ง คือ คาใชจายพ้ืนฐานของชีวิต สําหรับตัวเลขนี้ใชตัวเลขในการบงชี้เงินเฟอ

ของประเทศ และทางธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดมีการแยกรายการดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปในสวน

ของอาหารและเครื่องด่ืม จากรายงานพบวาดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปในสวนของอาหารและเครื่องดื่มนั้น

เพ่ิมข้ึนคอนขางสูง ถาหากเทียบกับไตรมาสอ่ืนๆ ในชวงเวลาท่ีผานมา (ลงทุนศาสตร, 2562) 

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นวาการศึกษากลยุทธทางการตลาด คุณภาพการบริการและ

รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานครนั้นสามารถนําประโยชนจากขอมูลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชในการตอยอดและพัฒนา

สําหรับผูประกอบกิจการรานอาหารตามสั่ง เพ่ือชวยใหเขาถึงความคิด ความตองการท่ีแทจริงและ

พฤติกรรมของผูบริโภคอาหารตามสั่ง ท้ังยังเปนแนวทางในการเพ่ิมความพึงพอใจใหตรงความตองการ

ของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและนับวาเปนผลดีตอการสรางจุดมุงหมายในการผลิตและเพ่ือเพ่ิม

จํานวนยอดขายใหมากข้ึนและลดสิ่งท่ีไมจําเปน ซ่ึงจะเปนการชวยลดคาใชจายในการผลิต โดยขอมูลท่ี

ตางๆ ท่ีไดรับมานี้จะเห็นวาจะเปนประโยชนกับท้ัง 2 ฝาย คือ ท้ังดานผูบริโภคและดานผูผลิต 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธทางการตลาด 4C’s ซ่ึงประกอบดวยความตองการและความปรารถนาของ

ผูบริโภค ตนทุนของผูบริโภค ความสะดวกในการซ้ือ และการสื่อสารมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครหรือไม 
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2. เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการ ซ่ึงประกอบดวย ความเชื่อถือไววางใจได การใหความเชื่อม่ันตอ

ลูกคาความเปนรูปธรรมของการบริการ การรูจักและเขาใจลูกคาและการตอบสนองตอลูกคามีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครหรือไม 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม

สั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครหรือไม 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาด 4C’s ถูกตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ 

Advertising Age ซ่ึงเขียนโดย Lauterborn, B. (1990) New Marketing Litany ไดใหความหมายใน

มุมมองของผูบริโภค ดังนี้ C: Consumer Wants and Needs ความตองการและความปรารถนาของ

ผูบริโภค หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคหรือลูกคาจะพิจารณาเลือกซ้ือเพ่ือสนองตอความตองการ

และความปรารถนา  C: Consumer’s Cost to Satisfy ตน ทุนของผู บ ริ โ ภค  หมาย ถึ ง  การ ท่ี

ผูประกอบการรับรูและเขาใจถึงตนทุนของผูบริโภคหรือลูกคา เพ่ือนํามาสรางใหเกิดความพึงพอใจข้ึน

สําหรับความตองการหรือความปรารถนาของผูบริโภคหรือลูกคา C: Convenience to Buy ความ

สะดวกในการซ้ือ หมายถึง การเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูบริโภคหรือลูกคาในเรื่องของชองทางการ

จัดจําหนาย C: Communication การสื่อสาร หมายถึง วิธีการสื่อสารท่ีใชเพ่ือทําการกระตุนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือลูกคาใหเกิดข้ึน ดังนั้นการสงเสริมการตลาดควรใหความสําคัญในเรื่องของ

การสื่อสาร โดยการจัดการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

2.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ หรือ "Service Quality" Parasuraman, 

Zeithaml & Berry (1990) กลาวไววา คุณภาพการบริการ หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางความ

คาดหวังของผูบริโภคและการรับรูผลการปฏิบัติงานดานการบริการ และไดสรางเครื่องมือชุดคุณภาพการ

บริการแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

  2.1. ความเชื่อถือ ไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการให

ตรงกับสิ่งท่ีบอกไวกับผูรับบริการและในการใหบริการทุกครั้งจะตองถูกตอง เหมาะสม และใหผลลัพธท่ีมี

ความสมํ่าเสมอเหมือนเดิมทุกครั้ง 
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2.2. การสรางความเชื่อม่ันตอลูกคา (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสราง

ความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนในใจของผูรับบริการหรือลูกคา โดยท่ีผูใหบริการนั้นตองแสดงถึงทักษะ รวมไปถึง

การสื่อสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  

2.3. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางดานกายภาพท่ี

แสดงออกมาใหเห็นไดแก บุคลากร เครื่องมือหรืออุปกรณ เอกสารท่ีใชในการติดตอสื่อสารหรือสัญลักษณ 

รวมไปถึงสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีทําใหผูรับบริการรูสึกถึงความตั้งใจจากผูใหบริการ  

2.4. การรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการเอาใจใสและ

ดูแลผูรับบริการหรือลูกคาตามความแตกตางของผูรับบริการหรือลูกคาในแตละบุคคล  

2.5. การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็ม

ใจในการใหบริการ โดยท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

3.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Antonides & Raaijl, 1998) ไดคิด

วิธีการวัดเชิงปริมาณถึงรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจและ ความคิดเห็น (Activities, Interest, and 

Opinions: AIOs) 

A (Activity) กิจกรรม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลแสดงออกมาจากความสนใจ ความชอบ โดย

ท่ีการแสดงออกเหลานี้ผูอ่ืนสามารถเห็นได แตไมอาจคาดเดาเหตุผลของการแสดงออกเหลานั้นไดท้ังหมด  

I (Interest) ความสนใจ หมายถึง ความสนใจในสิ่งท่ีอยูรอบตัว รวมไปถึงสิ่งท่ีสามารถ

จับตองไดและไมสามารถจับตองได และเม่ือไดสัมผัสหรือรับรูถึงสิ่งนั้นก็จะเกิดความรูสึกตื่นเตน (อดุลย 

จาตุรงคกุล, 2543, หนา 285) 

O (Opinion) ความคิดเห็น หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลหนึ่งมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งเราท่ี

เกิดข้ึนหรือมากระทบ โดยท่ีสามารถอธิบาย เปนคําพูดหรือการเขียนได (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543, หนา 

285) 

4.แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวการพฤติกรรมการบริโภค (Schiffman and Kanuk, 1994) ไดให

ความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ไววา พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา

การซ้ือ การใชงาน การบริการ และการประเมินผลท่ีคาดหวังวาจะสนองตอความตองการของพวกเขา  
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กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1: แสดงกรอบแนวความคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

1.กลยุทธทางการตลาด 4C’s Marketing มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

 

2.คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 

 

3.รูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางาน

ในกรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรคือ ประชากรท่ีใชศึกษาเปนประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 20 ปข้ึนไปจนถึง 60 ปใน

กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชจํานวน 400 คนซ่ึง

จํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) 
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วิธีการดําเนินวิจัย 

จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายโดยกําหนดหัวขอ กลยุทธทางการตลาด 4C’s Marketing 

คุณภาพการบริการ รูปแบบการดําเนิน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัย

ทํางานในกรุงเทพมหานคร แบงเปน 6 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายในการบริโภคอาหารตามสั่งตอครั้ง  ความถ่ีในการบริโภคอาหาร

ตามสั่งตอวันโดยเฉลี่ย สิ่งสําคัญท่ีสุดในการเลือกบริโภคอาหารตามสั่ง บริโภคอาหารตามสั่งก่ีม้ือตอวัน ก่ี

บาทตอครั้ง ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวของกับระดับความคิดเห็นดานกลยุทธทางการตลาด 4C’s Marketing 

ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวของกับระดับความคิดเห็นดานคุณภาพการบริการ ลักษณะเปนคําถาม

ปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวของกับพฤติกรรมการบริโภคลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถาม

แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

สวนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวของกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดย

คําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

สวนท่ี 6 ขอเสนอเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 สวนท่ี 2 3 4 และ 5 ผูตอบแบบสอบถามจะใหคะแนน ตามความคิดเห็นตามท่ีไดกําหนดไว 5 

ระดับคือ 

 

เห็นดวยมากท่ีสุด = 5 

เห็นดวยมาก  = 4 

เห็นดวยปานกลาง = 3 

เห็นดวยนอย  = 2 

เห็นดวยนอยมากท่ีสุด = 1 
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 โดยผูวิจัยไดทําการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นใชสูตรคํานวณความกวาง

อันตรภาคชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2542) โดยคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการวิจัยสามารถกําหนด

ไดดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยมากท่ีสุด  

 

 ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธี

สัมประสิทธิ์อัลฟาของตรอนบัค (Cronbach) ซ่ึงหากคาท่ีมีคาใกล 1 แสดงวามีระดับความนาเชื่อถือสูง 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2542, หนา 82) ซ่ึงไดวัดระดับความเชื่อม่ันแลวไดดังนี้ 

ขอมูลดานปจจัยกลยุทธทางการตลาด 4C’s              . 870 

ขอมูลดานปจจัยคุณภาพการบริการ                 . 895 

ขอมูลดานปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต                   . 797 

พฤติกรรมการบรโิภค                                        . 841 

คาความเชื่อม่ันรวมคือ                                       . 934 

 

 สถิติท่ีใชในการวิจัยคือคาความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

สมการถดถอยพหุคูณ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง กลยุทธทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการและรูปแบบการดําเนินชีวิตมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร สรุปไดวา 

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุระหวาง 30 - 39 ป มีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดอยูท่ีระหวาง 15,000 – 25,000 

บาท มีคาใชจายในการบริโภคอาหารตามสั่งตอครั้งโดยเฉลี่ย 50 - 60 บาท มีการบริโภคอาหารตามสั่ง

ตอวันโดยเฉลี่ย 1 ม้ือ มีสิ่งสําคัญท่ีสุดในการเลือกบริโภคอาหารตามสั่งมากท่ีสุด คือ รสชาติอรอย 
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สมมติฐานขอท่ี 1 กลยุทธทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง

ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางแสดงความเห็น

วา กลยุทธทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สมมติฐานขอท่ี 2 คุณภาพการบริการไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลดังกลาวไมมีความสอดคลองกับ

แนวคิดทฤษฎีของ Lewis & Bloom (1983) 

 

สมมติฐานขอท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 1: การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t Sig 

กลยุทธทางการตลาด 4C’s 0.241 0.047 0.240 5.149 .000 

คุณภาพการบริการ 0.076 0.049 0.077 1.551 .122 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 0.604 0.045 0.615 13.575 .000 

         R2 = 0.792, F = 501.787, N = 400, p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวากลยุทธทางการตลาดและรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครและมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.5 โดยกลยุทธทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางาน

ในกรุงเทพมหานคร (Sig= .000) และรูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
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สั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร (Sig= .000) ในสวนคุณภาพการบริการไมสงผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร (Sig= .122) 

เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด (B= 0.615) รองลงมาคือ 

กลยุทธทางการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร (B= 0.240) และคุณภาพการบริการไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม

สั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร (B= 0.077) 

เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square = 0.792) พบวา กลยุทธทางการตลาด

รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 79.2 ท่ีเหลืออีกรอยละ 20.8 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน และ

คุณภาพการบริการไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร กลยุทธทางการตลาดมีอิทธิพลตอตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคน

วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ท่ี t=5.149 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ท่ี t=13.575 และคุณภาพการบริการไมมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ท่ี t=1.551 

การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 501.787 คา Sig มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ตัว

แปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมี อิทธิพลตอตัวแปรตาม 

สรุปไดวา กลยุทธทางการตลาดและรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอตอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครและมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษา กลยุทธทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการ และรูปแบบการดําเนินชีวิต มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุป

การอภิปรายผล ดังนี้ 

1. สมมติฐานท่ี 1 กลยุทธทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง

ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางแสดงความเห็น

วา กลยุทธทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานใน
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กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ผล

ดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Lauterborn, B. (1990) ไดอธิบายถึง กลยุทธทาง

การตลาด 4C’s มีความสําคัญในมุมมองของผูบริโภค ดังนี้ (1) C: Consumer Wants and Needs 

ความตองการและความปรารถนาของผูบริโภค หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคหรือลูกคาจะ

พิจารณาเลือกซ้ือเพ่ือสนองตอความตองการและความปรารถนา (2) C: Consumer’s Cost to Satisfy 

ตนทุนของผูบริโภค หมายถึง การท่ีผูประกอบการรับรูและเขาใจถึงตนทุนของผูบริโภคหรือลูกคา เพ่ือ

นํามาสรางใหเกิดความพึงพอใจข้ึนสําหรับความตองการหรือความปรารถนาของผูบริโภคหรือลูกคา (3) 

C: Convenience to Buy ความสะดวกในการซ้ือ หมายถึง การเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค

หรือลูกคาในเรื่องของชองทางการจัดจําหนาย เนื่องมาจากในปจจุบันมีชองทางการจําหนายเกิดข้ึน

มากมายหลายชองทางและในบางครั้งผลิตภัณฑก็สามารถนําสงใหถึงมือลูกคาเปาหมายไดมากกวาหนึ่ง

ชองทาง เชน ชองทางการขายตรง ชองทางอินเทอรเน็ต ชองทางการออก Event จัดแสดงสินคา เปนตน 

(4) C: Communication การสื่อสาร หมายถึง วิธีการสื่อสารท่ีใชเพ่ือทําการกระตุนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคหรือลูกคาใหเกิดข้ึน ในการสื่อสารนั้นผูประกอบการจําเปนจะตองพิจารณาท้ังสื่อและสารท่ีจะ

สงถึงผูบริโภคหรือลูกคา เพราะการตลาดในปจจุบันผูบริโภคหรือลูกคาสามารถเลือกท่ีจะรับหรือไมรับได 

ท้ังยังเลือกท่ีจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ได ดังนั้นการสงเสริมการตลาดควรใหความสําคัญในเรื่องของการสื่อสาร

และการสรางความนาเชื่อถือผานชองทางท่ีผูบริโภคหรือลูกคารับฟง โดยการจัดการสื่อสารท่ีเหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย และผลในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางผานระบบโมบายคอมเมิรซของ อลิศศยานันท เจริญพูล 

(2559) โดยกลยุทธทางการตลาด 4C’s มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผาน

ระบบอีคอมเมิรซ ทําใหผูบริบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอีคอมเมิรซ ไดขอสรุปท่ี

ตรงกันคือ ดาน Convenience to Buy คือ การซ้ือสินคาผานชองทางโมบายคอมเมิรซสามารสเลือกซ้ือ

ไดตลอด 24 ชั่วโมงทําใหสะดวกตอการเขาดูและเลือกซ้ือสินคา และดาน Consumer’s Cost to 

Satisfy คือ ความประหยัดเวลา และราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

2. สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลดังกลาวไมมีความสอดคลองกับ

แนวคิดทฤษฎีของ Lewis & Bloom (1983) ไดอธิบายถึง คุณภาพการบริการเปนสิ่งชี้วัดระดับของการ

บริการท่ีสงมอบตอลูกคาหรือผูรับบริการวาตรงกับความตองการของพวกเขาเหลานั้นไดดีเพียงใด ดังนั้น

การสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพ จึงหมายถึงการตอบสนองตอลูกคาหรือผูรับบริการบนพ้ืนฐานความ
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คาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการ ผลในการวิจัยครั้งนี้ไมมีความสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและของท่ีระลึกในจังหวัดฉะเชิงเทราของนักทองเท่ียวชาวไทย ของ ณภัทร 

อัครปณณกูร และ ณักษ กุลิสร (2559) พบวา คุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา

และของท่ีระลึกของผูบริโภค 

เนื่องจากปจจัยดานคุณภาพการบริการของคนท่ีไดตอบแบบสอบถามในจํานวน 400 คนนั้นไม

สงผลพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางาน อาจเปนเพราะผูบริโภคใหความสําคัญกับ

ปจจัยอ่ืนๆ มากกวาเพราะสังคมในปจจุบันเผชิญสภาวะท่ีตองแขงขันกับเวลา มีความเรงรีบ จึงไมได

ผูบริโภคคํานึงถึงความเชื่อถือไววางใจได การใหความเชื่อม่ัน ความเปนรูปธรรมของการบริการ การรูจัก

และเขาใจลูกคาและและการตอบสนองตอลูกคา จึงทําใหคุณภาพการบริการไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 อยูในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ  4.02 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

ของ สรินยา สงคประเสริฐ (2554) ท่ีไดอธิบายวา รูปแบบการดําเนินชีวิต คือ โครงสรางโดยรวมของการ

ใชชีวิต การใชเวลาและการใชจายเงินของบุคคล รูปแบบการดําเนินชีวิตเปนตัวสะทอน กิจกรรม 

(Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลไดเปนอยางดี และยัง

สามารถสะทอนคานิยมของบุคคลผานมาทางกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตัวบุคคล 

และผลในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตและการรับรูคุณประโยชนของผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการบริโภคขนมจีนของผูบริโภคใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของ ยงยุทธ จันทะบตุร (2557) ซ่ึงใหผลตรงกันคือ ปจจัยรูปแบบ

การดําเนินชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคขนมจีนของผูบริโภคในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดขอสรุปท่ีตรงกันคือ ดานความสนใจ คือ ผูบริโภคมีความสนใจในการ

ทดลองรับประทานอาหารใหมๆ 
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ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในธุรกิจ 

เรื่อง กลยุทธทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการและรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผูประกอบการสามารถนํา

ผลการศึกษาไปใชไดดังนี้ 

1. จากการศึกษา กลยุทธทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง

ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการรานอาหารตามสั่งควรใหความสําคัญกับ

รสชาติของอาหาร เนื่องจากรสชาติของอาหารเปนเหตุผลลําดับตนๆ เพ่ือทําใหผูบริโภคเกิดความ

ประทับใจและกลับมาบริโภคซํ้า 

2. จากการศึกษา คุณภาพการบริการ ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ถึงผลสรุปการวิเคราะหจะพบวาไมสอดคลองกัน แตผลการ

วิเคราะหก็ไดแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดใหความสําคัญกับสถานท่ีจําหนายอาหาร

ตามสั่ง ดังนั้นผูประกอบการรานอาหารตามสั่งควรใหความสําคัญกับสถานท่ีจําหนายอาหารตามสั่งมี

อุปกรณการรับประทานอาหารท่ีมีความสะอาดอยูเสมอ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือไววางใจ การให

ความเชื่อม่ันตอราน  

3. จากการศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการรานอาหารตามสั่งควรใหความสําคัญกับ

วัตถุดิบและเวลาในการปรุงอาหารสั่งเหมาะสําหรับบุคคลท่ีมีเวลาคอนขางจํากัด เพ่ือใหผูบริโภคได

บริโภคอาหารท่ีรวดเร็วประหยัดเวลา แตยังคงไดคุณคาทางโภชนาการและรสชาติอาหารท่ีอรอย ซ่ึงจะ

ทําใหผูบริโภคตัดสินใจการบริโภคอาหารตามสั่งท่ีรานไดงายมากข้ึน 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากข้ึนอันจะเปนประโยชนใน

การอธิบายปรากฏการณและปญหาท่ีมีความเก่ียวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทํา

วิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 1. ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางท่ีหลากหลายพ้ืนท่ีนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางใหมและสามารถนําขอมูลมาศึกษาและเปรียบเทียบกับผลวิจัยในครั้งนี้

วา กลยุทธทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการและรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
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การบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เหมือนกันหรือไมอยางไร เพ่ือท่ีจะไดทราบ

ถึงขอมูลตาง ๆ และความตองการ ผูบริโภคอยางครอบคลุม 

2. แนะนําใหศึกษากับตัวแปรอ่ืนท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัย

ทํางาน เพ่ือใหรานอาหารตามสั่งนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชเปนชองทางในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข

การใหบริการเพ่ือตอบสนองตอความพึงพอใจของผูบริโภคมากท่ีสุด 

3. แนะนําใหศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ มาใชในการวิจัยครั้งตอไป เพ่ือเพ่ิมขอบเขตการรับรูถึงปจจัย

ตางๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุมคนวัยทํางาน และนําผลการศึกษาท่ีไดมา

ปรับปรุงแกไขประยุกตใชไดจริง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระซ่ึงไดใหความรู การชี้แนะแนวทาง การศึกษา ตรวจทานและแกไขขอบกพรองใน

งาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาซ่ึงเปนประโยชน ในการวิจัยจนงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณครบถวน

สําเร็จไปไดดวยดี รวมถึงอาจารยทานอ่ืนๆ ท่ีไดถายทอดวิชาความรูให และสามารถนําวิชาการตางๆ มา

ประยุกตใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มาไว ณ โอกาสนี้ 
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ผลกระทบของภาพลักษณแหลงทองเที่ยวทีม่ีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

ผานประสบการณการทองเที่ยวที่นาจดจํา 

The Effect of Destination Image on Behavior Intention 

through Memorable Tourism Experience 
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บทคัดยอ 

การศึกษาผลกระทบของภาพลักษณแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผาน

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาพลักษณแหลงทองเท่ียว 

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และการแนะนําบอกตอของ

นักทองเท่ียวตางชาติ 2) ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณแหลงทองเท่ียวท่ีสงผลตอประสบการณการ

ทองเท่ียวท่ีนาจดจําของนักทองเท่ียวตางชาติ และ 3) ศึกษาประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําท่ีสงผล

ตอความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้าและการแนะนําบอกตอของนักทองเท่ียวตางชาติ งานวิจัยครั้งนี้ใช

วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยทําการศึกษากับนักทองเท่ียวตางชาติท้ังชาวยุโรปและเอเชียท่ีเคย

เดินทางมาทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร จํานวน 510 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยโมเดลสมการโครงสราง 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.7 มีอายุระหวาง 

16-30ป คิดเปนรอยละ 42.5 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 67.3 อยูในทวีปเอเชีย คิดเปนรอยละ 63.9 

และมีการเดินทางมากรุงเทพมหานครมากกวา 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 46.5 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความเห็นดวยเก่ียวกับภาพลักษณแหลองทองเท่ียว ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ความตั้งใจ

กลับมาทองเท่ียวซํ้า และการแนะนําบอกตออยูในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ภาพลักษณแหลงทองเท่ียวมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําของนักทองเท่ียว

                                                           
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจาํคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ตางชาติ รวมท้ังประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจกลับมาทองเท่ียว

ของนักทองเท่ียวตางชาติ และประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอการแนะนําบอก

ตอของนักทองเท่ียวตางชาติ 

 

คําสําคัญ: ภาพลักษณแหลงทองเท่ียว, ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, 

ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า, การแนะนําบอกตอ 

 

Abstract 

 The study of the effect of travel destination image on behavioral intention through 

memorable tourism experience has three objectives. One is to study the level of 

destination image, memorable tourism experience, intention to revisit and intention to 

recommend to others of the foreign tourists. Two is to study the influence of destination 

image that impacts the memorable tourism experience. The last is to study the impact 

of memorable tourism experience to intention of the foreign tourists to revisit and 

recommend to others. The study is a quantitative research. The group samples are 510 

foreign tourists that are European and Asian who had travelled to Bangkok. The method 

used is sampling as convenience. Questionnaire was used to collect data and the data 

collected were analyzed by using the structural equation modeling.  

The results show that most of responders are male that are 56.7 percent of the 

samples, 42.5 percent of them are between 16 and 30 years old, 67.3 percent of them 

are single, 63.9 percent of them live in Asia and 46.5 percent of them had been to 

Bangkok more than five times. Responders have the highest level of agreement about 

the destination image, memorable tourism experience, intention of the tourists to revisit 

and recommend to others. The results of hypothesis testing have found that destination 

image has positively influenced the memorable tourism experience of foreign tourists 
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and the memorable tourism experience also has a positive influence on intention of 

foreign tourists to revisit and recommend to others. 

 

Keywords: Destination Image, Memorable Tourism Experience, Behavior Intention, 

Intention to Revisit, Intention to Recommend 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนท่ีมาของแหลงเงินไดอันดับตน ๆ ของประเทศ และเปน

อุตสาหกรรมท่ีทําใหเกิดการลงทุนหลายภาคสวน โดยภาพรวมการทองเท่ียวในป 2561 ประเทศท่ีมี

จํานวนนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 10 อันดับแรก ไดแก จีน มาเลเซีย เกาหลีใต ลาว 

ญี่ปุน อินเดีย รัฐเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และเวียดนาม (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา, 2561) นอกจากนี้ ผลสํารวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอรการด ประจําป พ.ศ.2562 

(Global Destination Cities Index, 2019) ทําการระบุไววา กรุงเทพมหานครคือเมืองสุดยอดจุดหมาย

ปลายทางอันดับหนึ่งของโลกท่ีนักทองเท่ียวตองมาเยือนและพักแรมมากท่ีสุด ถือเปนการครองอันดับ

หนึ่งตอเนื่องเปนปท่ี 4 ท้ังนี้ก็สืบเนื่องมาจากการมีภาพลักษณแหลงทองเท่ียวท่ีดี ท้ังทางประวัติศาสตร 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีงดงาม เปนตน (Zhang, 2016) 

ซ่ึงภาพลักษณแหลงทองเท่ียวจะมีผลตอประสบการณท่ีนาจดจําของนักทองเท่ียว โดย

นักทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีจะเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีภาพลักษณท่ีดี ดังนั้นแหลงทองเท่ียวจําเปนตอง

บริการจัดการภาพลักษณอยางละเอียดเพราะคือดานท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลือกจุดหมายนั้น ๆ 

(Echtner & Ritchie, 2003) 

โดยประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําเปนประสบการณท่ีสะสมมาจากในอดีต และสามารถ

จําจดไดหลังจากการเดินทางจนกลายเปนสวนหนึ่งของความทรงจําในชีวิต ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในอนาคตของนักทองเท่ียว เชน ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และการแนะนําบอกตอ 

(Kerstetter & Cho, 2004)  

ท้ังนี้ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในอนาคตหลังจากการได

เขาไปทองเท่ียวและเกิดความประทับใจ ประกอบดวย 2 ดาน ไดแก ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และ
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การแนะนําบอกตอ (Loureiro & Gonzalez, 2008) จากผลการศึกษาของ Barnes, Mattsson, 

&Sorensen (2016) พบวา ในระยะยาวประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําจะมีบทบาทสําคัญตอ

ความต้ังใจกลับมาทองเท่ียวซํ้ามากกวาการคาดเดาหรือประมาณการณ อีกท้ัง Thoo, Johari, Ismail, 

&Yee (2019) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวาประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําสามารถเพ่ิมจํานวน

นักทองเท่ียวไดโดยการแนะนําบอกตอไปยังครอบครัวและเพ่ือนๆ 

แมวาในสายตาของนักทองเท่ียวชาวตางชาติประเทศไทยจะมีภาพลักษณแหลงทองเท่ียวท่ีดีอยู

แลว แตผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลับมาทองเท่ียวซํ้าหรือแนะนําบอกตอ โดยงานวิจัยนี้คาดเดาวา

ปจจัยเหตุท่ีจะทําใหเกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไดนั้น จําเปนตองมีประสบการณการ

ทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญและนาสนใจ เพ่ือจะไดแนวทางการพัฒนากลยุทธในการ

กระตุนนักทองเท่ียวตางชาติใหเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาพลักษณแหลงทองเท่ียว ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ความตั้งใจกลับมา

ทองเท่ียวซํ้า และการแนะนําบอกตอของนักทองเท่ียวตางชาติ 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณแหลงทองเท่ียว ท่ีสงผลตอประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําของ

นักทองเท่ียวตางชาติ 

3. เพ่ือศึกษาประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ท่ีสงผลตอความต้ังใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และการ

แนะนําบอกตอของนักทองเท่ียวตางชาติ 

 

ทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาสมมติฐาน 

ภาพลักษณแหลงทองเท่ียวและประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา 

ภาพลักษณแหลงทองเท่ียว หมายถึง องครวมความประทับใจท่ีมีตอสถานท่ีหรือการรับรู

เก่ียวกับสถานท่ี ซ่ึงเปนภาพลักษณท่ีเกิดจากการท่ีนักทองเท่ียวประเมินตอสถานท่ีหรือสภาพแวดลอม

ของสถานท่ี โดยภาพลักษณแหลงทองเท่ียวจะมีผลตอประสบการณท่ีนาจดจําของนักทองเท่ียว 

(Echtner & Ritchie, 2003) เชน การเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสวยงาม มีราคาเหมาะสมท่ี
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นักทองเท่ียวสามารถจายได การมีวัฒนธรรมทางสังคมท่ีนาสนใจและเปนเอกลักษณ การมีอาหารและท่ี

พักหลากหลาย และการมีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย (Zhang, 2016) 

การศึกษาท่ีผานมาไดทดสอบความสัมพันธระหวางภาพลักษณแหลงทองเท่ียวและประสบการณ

การทองเท่ียวท่ีนาจดจํา โดย Zhang (2017) ไดทําการศึกษาเรื่องแบบจําลองของการรับรูภาพลักษณ 

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําและความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า ศึกษาจากนักทองเท่ียวชาว

เกาหลีท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในเมืองหวงซาน ประเทศจีน จํานวน 320 คน ผลการศึกษาพบวา การรับรู

ภาพลักษณ (ภาพลักษณประเทศ และภาพลักษณแหลงทองเท่ียว) มีอิทธิพลตอความต้ังใจกลับมา

ทองเท่ียวซํ้า ผานตัวกลางประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา โดยมีท้ังหมด 7 มิติ ไดแก ดานการ

แสวงหาความสุข ดานความสดชื่น ดานบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ดานการมีสวนรวม ดาน

การมีคุณคาและมีความหมาย ดานความรู และดานความแปลกใหม การศึกษานี้จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 : ภาพลักษณแหลงทองเท่ียวมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา 

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําและความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า 

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา หมายถึง ประสบการณการทองเท่ียวในอดีตท่ี

นักทองเท่ียวจะนึกถึง และอาจใชเพ่ือตัดสินใจเดินทาง หรือคนหาขอมูลสําหรับการเลือกสถานท่ี

ทองเท่ียวครั้งตอไป (Raju & Reilly, 1979) ซ่ึงมีความสําคัญเพราะจะมีเพียงประสบการณการทองเท่ียว

ท่ีนาจดจําเทานั้นท่ีมีอิทธิพลการตัดสินใจในอนาคตของนักทองเท่ียว (Kerstetter & Cho, 2004) จาก

การศึกษาท่ีผานมามักนิยามความหมายท่ีคลายคลึงกันวา ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา หมายถึง 

ประสบการณและความทรงจําครั้งกอน ท่ีจะเปนการกําหนดการตัดสินใจในอนาคตของนักทองเท่ียว

(Wirtz, Kruger, Scollon, & Diener, 2003)  

ความต้ังใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า หมายถึง การแสดงถึงความผูกพันท่ีนักทองเท่ียวมีตอสถานท่ี

ทองเท่ียว โดยเปนความตั้งใจในอนาคตท่ีจะเขามาทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวแหงนี้อีกครั้ง ซ่ึงเกิด

ความประทับใจในภาพลักษณแหลงทองเท่ียวหรือไดรับรูถึงคุณคาท่ีดีของการทองเท่ียว รวมถึงเกิดความ

พึงพอใจในคุณภาพบริการของสถานท่ีทองเท่ียวแหงนี้ จนเกิดเปนทัศนคติท่ีดีตอสถานท่ีทองเท่ียวแหงนี้ 

และมีแนวโนมจะเขามาทองเท่ียวอีก หรือเม่ือตองการทองเท่ียวก็จะนึกถึงสถานท่ีทองเท่ียวแหงนี้เปน

อันดับแรก (Robinson & Etherington, 2006) 
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การศึกษาท่ีผานมาไดทดสอบความสัมพันธระหวางประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําและ

ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า โดย Barnes et al. (2016) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับประสบการณการ

ทองเท่ียวท่ีนาจดจําและความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า กรณีศึกษานักทองเท่ียวในสวนสาธารณะซาฟารี 

โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 172 คน ผลการศึกษาพบวา ประสบการณท่ีจําไดในระยะยาว กลาวคือ

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา มีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้ามากกวา

ประสบการณในระหวางการเดินทางและประสบการณหลังจากการเดินทางทันทีของนักทองเท่ียว 

การศึกษานี้จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 2 : ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจกลับมาทองเท่ียว

ซํ้า 

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําและการแนะนําบอกตอ 

การแนะนําบอกตอ หมายถึง การแนะนําใหเพ่ือนหรือญาติใหเขามาทองเท่ียวในสถานท่ี

ทองเท่ียวแหงนี้ รวมถึงการเลาประสบการณความประทับใจในทางบวกเก่ียวกับการทองเท่ียวในสถานท่ี

ทองเท่ียว เชน สิ่งดึงดูดใจของสถานท่ีทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานท่ีทองเท่ียว และ

คุณภาพบริการท่ีดีในสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน (Robinson & Etherington, 2006) 

การศึกษาท่ีผานมาไดทดสอบความสัมพันธระหวางประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําและ

การแนะนําบอกตอ โดย Thoo et al. (2019) ทําการศึกษาเก่ียวกับการทําความเขาใจบทบาทของ

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําและความภักดี ท่ีศูนยอนุรักษหมีแพนดา สวนสัตวเนการา ประเทศ

มาเลเซีย โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 217 คน ผลการศึกษาพบวา ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามี

อิทธิพลตอความภักดีของนักทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียวจะแนะนําบอกตอกับครอบครัวและเพ่ือน ๆ เพ่ือ

ชวยดึงดูดนักทองเท่ียวใหมใหเขามายังสวนสัตว การศึกษานี้จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 3 : ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอการแนะนําบอกตอ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเก่ียวของขางตน จึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Model) 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้ใชเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทําการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม โดยประชากรไดแก นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 

ท้ังเอเชียและยุโรป เนื่องจากสถานการณฉุกเฉินและโรคระบาด ผูวิจัยเลือกวิธีการสุมตัวอยางตามความ

สะดวก (Convenience Sampling Design) เพราะสามารถเขาถึงนักทองเท่ียวไดงายข้ึน สําหรับ

งานวิจัยครั้งนี้ใชขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 10 เทา และตัวแปรสังเกต (Observed Variables) ท้ังหมด 

51 ตัวแปร คิดเปนจํานวนเทากับ 510 กลุมตัวอยาง (Hair et al., 2010) และทําการแจกแบบสอบถาม

ผาน Application line / Facebook / Google Drive จึงทําใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 510 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามท่ีคัดเลือกมาจากแบบวัดท่ีผานการทดสอบจาก

นักวิชาการและถูกนําไปใชอยางแพรหลาย ไดแก แบบวัดภาพลักษณแหลงทองเท่ียว พัฒนาข้ึนโดย 

Baloglu &McCleary (1999) จํานวน 18 ขอ แบบวัดประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา พัฒนาข้ึน

โดย Kim, Ritchie, &McCormick (2012) จํานวน 24 ขอ แบบวัดความตั้งใจกลับมาทอเท่ียวซํ้า 

พัฒนาข้ึนโดย Jang &Feng (2007) และ Horng, Liu, Chou, &Tsai (2012) จํานวน 3 ขอ และ 

Bosnjak, Sirgy, Hellriegel, &Maurer (2011) จํานวน 2 ขอ รวมจํานวน 5 ขอ แบบวัดการแนะนําบอก

ตอ พัฒนาข้ึนโดย Pike, Bianchi, Keer, &Patti (2010) จํานวน 4 ขอ โดยมีวิธีการในการใหคะแนนเปน 

ภาพลักษณ 

แหลงทองเท่ียว 

(Destination Image) 

ประสบการณ 

การทองเท่ียวท่ีนาจดจํา 

(Memorable 

Tourism Experience) 

ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซ้ํา 

(Intention to Revisit) 

การแนะนําบอกตอ 

(Intention to Recommend) 

H1 

H2 

H3 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมBehavior 

Intention 



 

1740 

 

5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบ Likert ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ มาตราสวน 5 ระดับ 

(Rating scale) คือ 5 = เห็นดวยมากท่ีสุด 4 = เห็นดวยมาก 3 = เห็นดวยปานกลาง 2 = เห็นดวยนอย 

และ1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด กําหนดใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 

วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ใช 2 แนวทาง ไดแก 

1. การหาคาความเชื่อ ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามมาหาคาความเชื่อม่ันดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) พบวา คาความเชื่อม่ันตัวแปรภาพลักษณแหลงทองเท่ียว ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนา

จดจํา ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า การแนะนําบอกตอ มีคาเทากับ 0.910 0.935 0.802 0.828 0.949 

ตามลําดับ ซ่ึงทุกคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ 0.7 (Hair et al., 2010) 

2. การวิ เคราะหองคประกอบยืนยัน (Confirmation Factor Analysis: CFA) เ พ่ือยืนยัน

องคประกอบของแบบวัดกับโมเดลหรือทฤษฎี (Bagozzi & Yi, 2012) ดวยโปรแกรม AMOS โดยผลของ

การกลั่นกรองตัวแปรมีดังนี้ Chi-Square/df = 1.674, Root Mean Square Residual (RMR) = 0.024, 

Good-ness of Fit Index (GFI) = 0 . 920, Normed Fit Index (NFI) = 0 . 953, Comparative Fit 

Index (CFI) = 0.980 และ Root Mean Square Error of approximation (RMSEA) = 0.024 จากคา

ดัชนีชี้วัดความเหมาะสมท่ีไดเม่ือเทียบกับเกณฑการพิจารณา พบวา โมเดลการวัดแสดงใหเห็นวา แบบ

วัดของงานวิจัยนี้สอดคลองกับโมเดล และทฤษฎี ท่ีใชในการวิจัย  นอกจากนี้ผูวิจัยไดทดสอบ

ความสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรตนท้ัง 4 ตัว ผลการทดสอบพบวาคา Variance Inflation Factor 

(VIF) มีคาอยูท่ี 1.00 ซ่ึงนอยกวา 10 ดังนั้นสามารถสรุปไดวาตัวแปรท้ัง 4 ตัวแปร ไมมีความสัมพันธ

ทางตรงตอกันดังท่ีกลาวไวใน Hair et al., (2010) 

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ 

ตัวแปร 1 2 3 4 

1. ภาพลักษณแหลงทองเท่ียว 1    

2. ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา .766** 1   

3. ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า .440** .481** 1  

4. การแนะนําบอกตอ .591** .715** .559** 1 

         ** p < 0.01 
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิ เคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน คือ 1. การวิ เคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม แสดงเปนคาสถิติรอยละ (Percentage) 2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของตัวแปรใช

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

และ 3. การวิเคราะหพความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชโมเดลสมการโครงสราง (Structural 

Equation Modeling) 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามพบวา นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางมา

ทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 56.7 มีอายุอยู

ระหวาง 16-30 จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 42.5 มีสถานภาพโสด จํานวน 343 คน คิดเปนรอยละ 

67.3 มีทวีปอยูในเอเชีย จํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ 63.9 และมีการเดินทางมากรุงเทพมหานคร

มากกวา 5 ครั้ง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 46.5 

ผลการศึกษาสวนท่ี 2 : ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 แสดงคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร คาเฉล่ีย แปลผล 

1.ภาพลักษณแหลงทองเท่ียว 4.2097 ระดับมากท่ีสุด 

2.ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา 4.3547 ระดับมากท่ีสุด 

3.ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า 4.2910 ระดับมากท่ีสุด 

4.การแนะนําบอกตอ 4.5260 ระดับมากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 ผลของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอตัวแปร ไดแก ภาพลักษณแหลง

ทองเท่ียว ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และการแนะนําบอกตอ

อยูในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด 
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ผลการศึกษาสวนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานสมการโครงสราง 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแบบเสนตรงโดยใชโมเดลสมการโครงสราง 

(Structural Equation Model : SEM) เปนการอธิบายความสัมพันธตาง ๆ ผลการวิเคราะหมีคาดัชนีชี้

วัด ดังนี้ Chi-Square/df = 3.029, Root Mean Square Residual (RMR) = 0.035, Good-ness of 

Fit Index (GFI) = 0.835, Normed Fit Index (NFI) = 0.889, Comparative Fit Index (CFI) = 0.922 

and Root Mean Square Error of approximation (RMSEA) = 0.063 เม่ือพิจารณาผลจากคาดัชนีท่ี

ได พบวา มีความสอดคลองในระดับดี จากนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบสมมติฐานดวยโมเดลสมการ

โครงสรางในการทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยวิธีการประมาณคาสูงสุด 

(Maximum likelihood estimation) ผลการทดสอบสมมุติฐานแบงออกเปน 3 สมมุติฐาน ซ่ึงมีผลลัพธ

ดังนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 (H1) ภาพลักษณแหลงทองเท่ียวมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสบการณ

การทองเท่ียวท่ีนาจดจํา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (ß = 0.840, คา C.R. = 13.173 และ p-value = 

0.00) ผลแสดงวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 (H1) สําหรับสมมติฐานท่ี 2 (H2) ประสบการณการทองเท่ียวท่ี

นาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (ß = 0.451, คา 

C.R. = 9.423 และ p-value = 0.00) ผลแสดงวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 (H2) และสําหรับสมมติฐานท่ี 3 

(H3) ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอการแนะนําบอกตอ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.01 (ß = 0.767, คา C.R. = 15.165 และ p-value = 0.00) ผลแสดงวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 (H3) 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตัวแปร aBeta (ß) bS.E. cC.R. dp-

value 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 1 DI ---> MTE 0.840 0.072 13.173 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐาน 2 MTE ---> REV 0.451 0.072 9.423 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐาน 3 MTE ---> REC 0.767 0.064 15.165 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

Note: ** p < 0.01 
a Standardized Parameter, b Standardized Error, c Critical Ratio, d Significant Level 

DI = ภาพลักษณแหลงทองเท่ียว, MTE = ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา, REV = ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซ้ํา

, REC = การแนะนําบอกตอ 
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาผลกระทบของภาพลักษณแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผาน

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาพลักษณแหลงทองเท่ียว 

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และการแนะนําบอกตอของ

นักทองเท่ียวตางชาติ ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณแหลงทองเท่ียว ท่ีสงผลตอประสบการณการ

ทองเท่ียวท่ีนาจดจําของนักทองเท่ียวตางชาติ และศึกษาประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ท่ีสงผล

ตอความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และการแนะนําบอกตอของนักทองเท่ียวตางชาติ 

สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณแหลงทองเท่ียวมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสบการณการทองเท่ียวท่ีนา

จดจํา จากการศึกษาพบวา ภาพลักษณแหลงทองเท่ียว มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสบการณการทองเท่ียวท่ี

นาจดจําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.00) และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน (ß) เทากับ 0.840 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 (H1) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Lee, Lee, 

&Lee (2005) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณแหลงทองเท่ียวของเกาหลีใต จัดทําโดย World Cup 

2012 โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 412 คน ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณแหลงทองเท่ียวมีอิทธิพลเชิง

บวกตอประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ซ่ึงจะสงผลตอไปยังความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวในอนาคต 

สมมติฐานท่ี 2 ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจกลับมา

ทองเท่ียวซํ้า จากการศึกษาพบวา ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา มีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจ

กลับมาทองเท่ียวซํ้าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.00) และมีคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (ß) เทากับ 0.451 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 (H2) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Kim 

(2009) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแบบวัดในการวัดประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา โดย

ศึกษาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมิดเวสตในป 2009 จํานวน 250 คน ผลการศึกษาพบวา ประสบการณ

การทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในอนาคต ดาน

ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า 

 สมมติฐานท่ี 3 ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีอิทธิพลเชิงบวกตอการแนะนําบอกตอ 

จากการศึกษาพบวา ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา มีอิทธิพลเชิงบวกตอการแนะนําบอกตออยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.00) และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (ß) 
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เทากับ 0.767 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 (H3) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Wang (2016) ทําการศึกษา

เก่ียวกับแรงจูงใจในการเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัย ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจําและ

ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตตอจุดหมายปลายทางสําหรับวันหยุดพักผอนฤดูใบไมผลิ โดยมีกลุม

ตัวอยางจํานวน 255 คน ผลการศึกษาพบวา ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํามีความสําคัญ และมี

อิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต ท้ังดานความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และการ

แนะนําบอกตอ 

 

ประโยชนท่ีไดจากการวิจัยและการประยุกตใชในทางการบริหาร 

จากการวิจัย เก่ียวกับผลกระทบของภาพลักษณแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ผานประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํานั้น ทําใหทราบถึงระดับภาพลักษณแหลงทองเ ท่ียว 

ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้า และการแนะนําบอกตอของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ท้ังชาวเอเชียและยุโรป สามารถนํา

ผลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหนักทองเท่ียวตางชาติเกิดประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ซ่ึง

จะนําไปสูความตั้งใจกลับมาทองเท่ียวซํ้าและการแนะนําบอกตอตอไป และผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจการทองเท่ียว เชน โรงแรม สปา รานอาหาร รวมไปถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถนําผล

การศึกษาในครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการแสวงหาโอกาสทางการตลาด เพ่ือประกอบธุรกิจนําเท่ียวใน

การทองเท่ียวประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

 จากการกาวเขาสูสังคมสูงวัยของไทยท่ีสัดสวนของผูสูงอายุตอประชากรท้ังประเทศมีสัดสวนท่ี

สูงข้ึน ดังนั้นแนวโนมของผูบริโภคจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคม ผูสูงอายุจึงมีบทบาทสําคัญ

และกําลังเปนฐานผูบริโภคใหมท่ีหลายองคกรธุรกิจกําลังใหความสนใจ เชนเดียวกับการคมนาคมขนสง

สาธารณะท่ีจําเปนตองรักษาฐานผูโดยสารและสรางความพึงพอใจในการใหบริการของผูโดยสาร ดังนั้น

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการการเดินทาง

ภายในประเทศของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางรถโดยสาร

ประจําทางกับสายการบินตนทุนต่ํา โดยตัวอยางท่ีใชในการศึกษามาจากประชากรผูสูงอายุในเขต

ภาคเหนือโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster) จํานวน 500 คน วิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา 

และการใชสถิติข้ันสูง Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะหถึงพฤติกรรมการตัดสินใจในการ

เลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใน 2 รูปแบบ 

ไดแก การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง และสายการบินตนทุนต่ํา โดยพบวา ผูสูงอายุตัดสินใจท่ีจะ

เลือกรูปแบบการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางมากกวาสายการบินตนทุนต่ํา โดยมีปจจัย ในดานอายุ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ ขอจํากัดทางกายภาพของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการเลือก

รูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงเปนสิ่งท่ีระบบ

ขนสงสาธารณะตองคํานึงถึงปจจัยดังกลาวเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการเพ่ือเปนรูปแบบการ

เดินทางท่ีตอบสนองผูโดยสารผูสูงอายุไดตอไป 

                                                   
1,3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดานการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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Abstract 

 Thailand is stepping into the ageing society, in which the proportion of the elderly 

population is getting higher. Consequently, consumer trends are changing with the age 

structure of population. Elderly people are new consumer bases which many businesses 

should focus. Similarly, the proportion of elder passengers is higher in public transportation. 

The companies need to maintain their passenger bases and satisfy passengers with their 

services. The objective of this research studied the factors affecting decision making on 

selection of domestic traveling pattern of elderly people in Bangkok and suburb area: the 

comparative study between public bus services and low cost carrier. The cluster sampling was 

used to yield 500 samples of elderly in Bangkok and suburb area. This study used advanced 

Ordered Logistic Regression for statistical analysis of the factors affecting the decision making 

of domestic traveling patterns: public bus services, and low cost carrier. The study found that 

the elderly decided to choose public bus services more than low cost carrier with the 

correlated factors age, average monthly incomes and physical limitations. The public 

transportation needs to consider these factors in order to improve the services for elderly 

passengers. 

 

Keywords: Ageing Society, Elderly People, Decision Making, Domestic Traveling Patterns 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการแพทย และ

สาธารณสุขสงผลใหการรักษาพยาบาล การบริโภค อาหาร การดําเนินชีวิตไดรับความสนใจและใหความสําคัญ

มากข้ึน ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวข้ึนขณะท่ี อัตราการเกิดลดนอยลง เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต 

และทัศนคติของคนในยุคปจจุบันท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีคนโสดเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมี การแตงงานชาลง และนิยม

มี บุตรนอยลง (National Statistical Office Thailand, 2010) ดังนั้นจึงสงผลตอสัดสวนของผูสูงอายุท่ีกําลัง

ขยับตัวเพ่ิมสูง ข้ึนทุกป โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดคาดการณไววา 

ประชากรของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนจาก 66.48 ลานคน ในป พ.ศ. 2551 เปน 70.65 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 

แลวจะเริ่มลดลงเปน 70.63 ลานคน ในป พ.ศ. 2573 โดยมีสัดสวนท่ีประเมินไดจากประชากรวัยเด็ก อายุ 0-
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14 ป จะลดลงจาก 15.95 ลานคนในป พ.ศ. 2533 เปน 9.54 ลานคนในป พ.ศ. 2573 ขณะท่ีประชากรวัย

สูงอายุ คือ ประชากรท่ี มีอายุ 60 ป ข้ึนไป จะเพ่ิมข้ึนจาก 4.02 ลานคนเปน 17.74ลานคน ในชวงเดียวกันจาก

จํานวนประชากรแต ละชวงวัย ประเทศไทยเริ่มกาวเขาสู “สังคมผูสูงอายุ (Aging Society )”  ตั้งแตป พ.ศ. 

2547 และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society)ในป พ.ศ. 2567 

 

 

 

 
  

แผนภาพท่ี 1 จํานวนสัดสวนผูสูงอายุเม่ือเปรียบเทียบกับวันเด็กและวัยแรงงานของไทย 

ท่ีมา:คํานวณจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2553 

ตลาดนักทองเท่ียวผูสูงอายุเปนตลาดใหญท่ีมีศักยภาพและนาสนใจมากข้ึน เนื่องจากโครงสรางของ

สังคมกําลังจะกาวสูสังคมของผูสูงอายุ สหประชาชาติคาดการณวาท่ัวโลกจะมีผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน(Sangpikul, 

2007) จาก 687.9 ลานคน ในป พ.ศ. 2549 เปน 1,968 ลานคน คนในป พ.ศ. 2593 โดยทวีปเอเชียจะมี

จํานวนผูสูงอายุมากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดจากแนวโนมการขยายตัวของตลาดผูสูงอายุในประเทศสมาชิกอาเซียน

หลายๆประเทศ ในชวงป พ.ศ. 2558-2603 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกวา 2 เทาตัว ในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ คาดการณวาในอีก 10 ปขางหนา หรือในป พ.ศ. 2563 มีจํานวนมากถึง 7 ลานคนในหนึ่งป 

(Chiangmai University Social Science Research Institute, 2014) 

ในปจจุบันการเดินทางทางอากาศเปนท่ีนิยมอยางมาก ซ่ึงแตกตางจากในอดีตท่ีการเดินทางทาง

อากาศถูกจํากัดไวเฉพาะในกลุมชนชั้นสูง เนื่องจากธุรกิจการบินยังไมเปนท่ีแพรหลายและมีราคาท่ีสูง เพราะ

ดวยเหตุผลทางดาน ราคาของสายการบินประเภทนี้ทําใหประชาชนท่ัวไปท่ีมีรายไดสามารถเขาถึงการเดินทาง

ทางอากาศไดงายข้ึน อีกท้ังทําใหประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึนมีผลทําใหพฤติกรรมของ

ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปโดยการหันมา ใชการคมนาคมทางอากาศมาข้ึน ประเภทของผูท่ีใชบริการของสายการ

บินนั้นมีตั้งแตเด็ก วัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ แมวา สิ่งแวดลอมภายในหองโดยสารบนเครื่องบินจะมีผลตอ

ผูโดยสารโดยเฉพาะผูสูงอายุ แตการเดินทางโดยเครื่องบินก็ถือวาเปนการเดินทางท่ีปลอดภัยและประหยัดเวลา



 

 

1750 

 

ท่ีสุดและในปจจุบัน จํานวนของผูสูงอายุมีเพ่ิมมากข้ึนนอกจากบัตรโดยสารของสายการบินในปจจุบันราคาถูก

ลงมากแลว การเดินทางโดยเครื่องบินก็ถือวาเปนการเดินทางท่ีปลอดภัย ท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดดวยเชนกัน จึง

ทําใหจํานวนผูท่ีเดินทางโดยเครื่องบินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมถึงกลุมผูสูงอายุ ท่ีใชบริการสายการบินจํานวน 1.45 

ลานคนในป พ.ศ. 2550 เปน 2.13 ลานคน ในป พ.ศ. 2560 (Civil Aviation Authority of Thailand, 2018) 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจอยางลึกซ้ึง ท่ีจะทําใหเขาใจถึงรูปแบบการ

เดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงเนนการเดินทางและบริการท่ีมีคุณภาพดี 

คุมคา เนนการซ้ือดวยเหตุผลโดยไมใชอารมณ โดยใหความสําคัญกับความพึงพอใจเปนหลัก มีความสามารถใน

การซ้ือบริการในราคาสูง เนื่องจากมีเงินเก็บจากการทํางานหนักมาท้ังชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค 

ขณะเดียวกันคํานึงถึงความม่ันใจดานความปลอดภัย ความม่ันใจดานบริการ ใสใจสุขภาพท่ีดี อีกท้ังผูโดยสาร

กลุมนี้ไมตองกังวลตอคาใชจายในการเดินทาง เนื่องจากเปนผูมีประสบการณในการใชชีวิต จึงมีความละเอียด

รอบคอบในการเลือกซ้ือสินคาและบริการตางๆ มากยิ่งข้ึน  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช

บริการการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวาง

รถโดยสารประจําทางกับสายการบินตนทุนตํ่า เพ่ือนําผลวิจัยไปใชปรับปรุงและพัฒนาการการใหบริการของ

ระบบขนสงสาธารณะใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาการเลือกใชบริการการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลระหวางรถโดยสารประจําทางกับสายการบินตนทุนต่ํา 

(2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการการเดินทางภายในประเทศของ

ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางรถโดยสารประจําทางกับสายการบิน

ตนทุนต่ํา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดชราภาพ 

มนุษยมีการพัฒนาตลอดชีวิต โดยมีการพัฒนาไปตามลําดับต้ังแตวัยทารกถึงวัยชรา ภาพซ่ึงแนวคิด

ของวัยชราภาพไดถือกําเนิดข้ึนในประเทศท่ีพัฒนาแลวมาเปนระยะเวลานาน โดย ไดเริ่มข้ึนภายหลังจากมีการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไดเนนประสิทธิภาพเปนหลัก 

โดยคนสวนใหญอยูในฐานะลูกจางและมีอายุงาน เม่ือ ทํางานถึงวัยหนึ่งท่ีประสิทธิภาพลดลง ผูรับจางก็จะถูก

ใหออกจากงานไมวาจะมีเงินชดเชยให หรือไมก็ตาม ดังนั้นเม่ือถึงอายุหนึ่งความสามารถและโอกาสในการหา

งานทําก็จะลดลงกลายเปน ผูดอยโอกาสและเกิดปญหาในสังคมข้ึน นอกจากนั้นผูท่ีมีอายุมากเหลานี้จะมีความ

เจ็บปวยและ ทุพพลภาพเกิดความจําเปนตองพ่ึงพาและรับการดูแลอยางมาก ขณะเดียวกันการพัฒนาทําให 
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คนอายุยืนยาวข้ึน ในขณะท่ีครอบครัว ชุมชน และสังคมไมสามารถจัดการไดตามท่ีควรจะเปน และนั่นคือจุด

เปลี่ยนท่ีสังคมในประเทศทางตะวันตกเขามาพิจารณาและใหความสําคัญกับการ ชราภาพ การดําเนินการท่ี

เกิดข้ึนคือ การใหการชวยเหลือ การใหสวัสดิการ และการบริการจนถึง การใหบํานาญ จึงมีความจําเปนจะตอง

กําหนดเสนแบงและตั้งนิยามใหกับบุคคลท่ีมีวัยเขาสู ระยะท่ีจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการ บริการ สิทธิประโยชน

ตางๆ และเปนท่ีมาแหงวัยชราภาพ ดวย เหตุนี้เสนแบงท่ีใชในแตละประเทศจึงอาจแตกตางกันออกไป ข้ึนอยู

กับลักษณะของโครงสราง ประชากร สังคมเศรษฐกิจและความพรอมของสังคมนั้นๆ ดังนั้นเม่ือแนวความคิด

เรื่องวัยและสิทธิ ประโยชนของวัยชราภาพไดแพรเขาสูสังคมไทย ( เริ่มตั้งแตปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ) จึงเกิด

การ ดําเนินการตางๆตอเนื่องและพัฒนามาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน ชีวิตตั้งแตแรกเกิดจนตาย (Jitapunkul, 

2004) 

แนวการวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเท่ียวผุสูงอายุ 

Patterson and Pegg (2009) กลาววานักทองเท่ียวสูงอายุ ผูสูงอายุซ่ึงเปนประชากรกลุมใหญของ

โลก จะมีศักยภาพในการใชจายสูง สามารถพานักระยะยาว โดยเฉพาะผูเกษียณอายุจากการทํางานจะมี

สวัสดิการหรือบํานาญท่ีรัฐบาลจายให อันเปนรายไดท่ีม่ันคง ถึงแมผูสูงอายุสวนใหญจะมีคาใชจายเฉลี่ยตอคน

ตอวันต่ํากวานักทองเท่ียวท่ัวไป แตการพํานักท่ีนานวันกวาก็สามารถทํารายไดเปนจํานวนมากวาการทองเท่ียว

พักผอนในเวลาวางของนักทองเท่ียวสูงอายุท่ีมีแรงจูงใจท่ีผสานความสนใจท่ีจะทําพักผอนหยอนใจ การผอน

คลายความเครียด การสงเสริมสุขภาพ และการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน

ทองถ่ิน 

นักทองเท่ียวผูสูงอายุนั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมทองเท่ียวท่ีแตกตางจากนักทองเท่ียวท่ัวไป คือเนน

การทองเท่ียวและบริการท่ีมีคุณภาพดี คุมคา เนนการซ้ือดวยเหตุผลไมใชอารมณใหความสาคัญกับความพึง

พอใจเปนหลัก พักนานใชจายสูง มีความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง เนื่องจากมีเงินเก็บจากการทํางาน

หนักมาท้ังชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค และมักจะคํานึงถึงความม่ันใจดานความปลอดภัย ความม่ันใจ

ดานบริการ ใสใจดูแลสุขภาพท่ีดี เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับวัยและสุขภาพ 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ และแนวคิดเรื่องการชราภาพรวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

การเดินทางและการทองเท่ียวของผูสูงอายุท่ีศึกษาวิจัยเฉพาะปจจัยในดานประชากร ปจจัยทางดานตนทุนทาง

เศรษฐกิจ ปจจัยดานทุนมนุษย และปจจัยทางกายภาพในการศึกษา (Patterson and Pegg, 2009 และ 

Jitapunkul, 2004) ผูวิจัยสามารถสรางเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดัง

แผนภาพท่ี 2 
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แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 แบบแผนการวิจัย  

 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางรถโดยสารประจําทางกับสายการบินตนทุนต่ําเปน

การศึกษาโดยการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ในชวงเดือน กันยายน 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 

     ประชากรและตัวอยาง  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้คือประชากรท่ีอยูในวัยสูงอายุ60ปข้ึนไปท่ีอยูในภาคเหนือโดยใชการ

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรของ Roscoe 

(1969 )แทนคาโดยใชสูตรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความคาดเคลื่อน 5% โดยจะไดกลุมตัวอยางท้ังหมด

เปน 500 ตัวอยาง  กลุมตัวอยางท่ีเปนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ชาวไทยท่ีอยูในเขตภาคเหนือใชวิธีทําการ

สุมแบบเปนระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกจากผูสูงอายุท่ีอยูในพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ไดแก กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยวิธี Cluster Sampling เพ่ือเลือก

เขตท่ีผูสูงอายุอาศัยอยู ไดจํานวน 7 เขตในกรุงเทพฯ และ 3 อําเภอในจังหวัดปริมณฑล ไดแก เขตบางนา เขต

มีนบุรี เขตบางรัก เขตบางแค เขตพระโขนง เขตบางพลัด และเขตธนบุรี ในกรุงเทพฯ อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

     เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขอมูลจากแบบสอบถามเรื่อง  “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการ

ทองเท่ียวและการเดินทางของผูสูงอายุไทย” ของผูวิจัย ซ่ึงผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ โดยไดคาความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ท่ี 0.812 ซ่ึงเปนคาท่ีคอนขางสูง

ใกลเคียงกับ 1 และมากกวา 0.75 จึงเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลได (Crandall, 1981) 

ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะทางประชากรของผูสูงอายุ  

ปจจัยทางดานทุนทางเศรษฐกิจ  

ปจจัยทางดานทุนมนุษย 

 ขอจํากัดทางกายภาพ 

(Patterson and Pegg, 2009) 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจในการเลือกใชบริการการ

เดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุ 

- รถโดยสารประจําทาง 

- สายการบินตนทุนต่ํา 
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     การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self-

Administered) ซ่ึงแบบสอบถามในสวนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม  ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา   รายได และขอจํากัดทางกายภาพ 

ลักษณะคําถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) สวนแบบสอบถามในสวนท่ี 2 เปนแบบคําถามเก่ียวกับ

การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุไทย โดยใชเปนขอคําถามจํานวน

ครั้งในการใชการเดินทางท้ังสองรูปแบบตอป  แตถาในกรณีกลุมตัวอยางไมสามารถกรอกแบบสอบถามได

ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลโดยใชวิธีสอบถามในแบบสอบถามและบันทึกขอมูลลงในแบบสอบถามและนํา

แบบสอบถามท่ีไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  

การวิเคราะหขอมูล  

 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงนําผลคํานวณทางสถิติท่ีได 

มาเขียนการวิเคราะหโดยวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธแบบพหุดวยวิธี Ordered Logistic 

Regression วิเคราะห รวมท้ังนําเสนอผลการวิจัยตอไป 

 

ผลการวิจัย 

สถิติเชิงพรรณนา 

1. ขอมูลลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร โดยดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

มากกวา เพศชาย โดยมีเพศชาย จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 49.00 และเพศหญิง จํานวน 255 คน คิด

เปนรอยละ 51.00  ดานอายุ พบวา อายุเฉลี่ย 67.16 ป กลุมตัวอยาง มีอายุต่ําสุด 60 ป อายุสูงสุด 85 ป ดาน

สถานภาพ พบวา สวนใหญอยูในสถานะภาพ สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 378 คน คิดเปนรอยละ 75.6 นอย

ท่ีสุดคือ สถานะภาพ หยาราง/หมาย/แยกกันอยู จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.4 ปจจัยดานทุนมนุษย ดาน

การศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 54.2 นอยท่ีสุดคือ 

ระดับปริญญาเอก จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3  ปจจัยดานทุนทางเศรษฐกิจ ดานอาชีพ พบวา สวนใหญg

เกษียณอายุ จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 48.4 นอยท่ีสุด คือ ยังคงเปนเกษตรกรรม จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 1.00 ดานรายไดตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 21,482.56 บาท สวนใหญมีรายไดระหวาง  

รายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงสุด 150,000 บาท รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ําสุด 9,000 บาท  ปจจัยดานขอจํากัดทาง

กายภาพ พบวา สวนใหญเปนโรคประจําตัว จํานวน 231 คน  คิดเปนรอยละ 46.2  นอยท่ีสุดคือ มีโรคปวด

กระดูก จํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 8.4 (จากคําถามปลายปดใหเลือก) 

2.) ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกรูปแบบการการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุ

ชาวไทยในเขตภาคเหนือ คาเฉลี่ยโดยรวมท้ัง 2 รูปแบบ พบผูสูงอายุในเขตภาคเหนือตัดสินใจเลือกเดินทางกับ

รถโดยสารประจําทาง ในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยรวม 4.52 ครั้งตอป (สวนเบี่ยงเบนมาตตรฐานท่ี 0.23142) 



 

 

1754 

 

มากกวา ตัดสินใจเลือกเดินทางทางกับสายการบินตนทุนต่ํา ในระดับมากท่ีคาเฉลี่ยรวม 7.45 ครั้งตอป (สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.31543) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ียรวมการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของ

ผูสูงอายุชาวไทยในเขตภาคเหนือ 
 

รูปแบบการเดินทาง

ภายในประเทศ 

รถโดยสารประจําทาง สายการบินตนทุนต่ํา 

คาเฉล่ีย 4.52 7.45 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23142 0.31543 

 

สถิติสหสัมพันธแบบพหุ ดวยวิธี Ordered Logistic Regression 

1. การตรวจสอบความสัมพันธุพหุรวมเชิงเสน (Multicolinearity) ของตัวแปรอิสระ 

 การตรวจสอบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระในแตละตัวท่ีจะนําไปเปนตัวแปรใน

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑท่ีจะพิจารณาตัวแปรท่ีเหมาะสม

สามารถนําไปใชในการวิเคราะห ก็คือ จะมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวม (Correlation) ระหวางคูตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธกันนอยกวา 0.50 หากมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 นั่นหมายความวาตัวแปรตนหรือตัวแปร

อิสระคูนั่นจะมีความสัมพันธท่ีคอนขางสูง ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดปญหาในดานความสัมพันธพหุรวมเชิงเสน 

(Multicolinearity) ซ่ึงจากการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวม (Correlation) ระหวางคูตัวแปรตนหรือ

ตัวแปรอิสระพบวา ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) ต่ํากวา 

0.50 ทุกตัว นั่นหมายถึงตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระเปนอิสระตอกันมีความสัมพันธกันต่ําจึงสามารถใชเปนตัว

แปรตนหรือตัวแปรอิสระในการหาปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุได 

(Crandall, 1981) 

2. การทดสอบตัวแบบการวิเคราะหท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของการใช

การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

การทดสอบตัวแบบการวิเคราะหท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของการใช

การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใชการวิเคราะหผลจาก คําสั่ง 

omodel พบวา คา prob chi2 ไดคา 0.8243 ซ่ึงหมายความวาไมมีนัยสําคัญ แสดงวาแบบจําลองท่ีใช 

cumulative logit function โดยกําหนดให คาของ regression coefficients ของตัวแปรอิสระทุกตัวคงท่ี 

ในขณะท่ี intercept  มีคาเปลี่ยนแปลงได  ข้ึนอยู  กับระดับของตัวแปรตาม หรือท่ีรูจักกันในนาม 

proportional odds model มีความเหมาะสม และใหผลทาง สถิตท่ีไมแตกตางไปจากแบบจําลองท่ี

กําหนดใหท้ัง regression coefficients ของตัวแปรอิสระ และ/หรือ intercept สามารถเปลี่ยนแปลงได  เม่ือ

เปนเชนนี้ การใช Ordered Logistic Regression ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีกําหนดกับตัว 
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แปรตามท่ีมีคาแบงออกเปนระดับมีความนาเชื่อถือในทางสถิติ (Crandall, 1981)

 

ตารางท่ี 2 แสดงการประมาณคา Ordered Logistic Regression ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ตัวแปรอิสระ รถโดยสารประจําทาง สายการบินตนทุนตํ่า 

Odd Ratio Odd Ratio 

ปจจัยดานประชากร 

เพศ 

หญิง (กลุมอางอิง) 

ชาย 

 

 

1.1213 

 

 

0.9872 

อายุ 0.9253*** 1.4568*** 

สถานภาพสมรส 

โสด (กลุมอางอิง) 

สมรส/อยูดวยกัน 

หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 

 

 

 

1.0985 

1.3178 

 

 

1.1986 

1.0057 

ปจจัยดานทุนทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ 

วางงาน/เกษียณอายุ (กลุมอางอิง) 

ยังคงรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

ยังคงเปนพนักงานบริษัทเอกชน   

ยังคงคาขาย/อาชีพอิสระ 

ยังคงรับจาง 

ยังคงประกอาบอาชีพเกษตร/ประมง 

 

 

2.2187 

1.4187 

2.2987** 

2.6547** 

4.2398** 

 

 

10.3165** 

8.8124** 

2.3178** 

1.1278 

1.0056 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 1.0003*** 1.0003*** 

ตัวแปรอิสระ รถโดยสารประจําทาง สายการบินตนทุนตํ่า 

Odd Ratio Odd Ratio 

ปจจัยดานทุนมนุษย 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก (กลุมอางอิง) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

 

 

- 

1.2154 

1.1457 

1.0035 

 

- 

0.9845 

1.0312 

1.0654 

ปจจัยทางดานกายภาพ 
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ขอจํากัดทางกายภาพ 

แข็งแรงดี (กลุมอางอิง) 

โรคปวดกระดูก  

โรคประจําตัว 

ตองไดรับยาจากแพทยเพ่ือรักษา 

 

 

 

0.9723** 

0.9412** 

0.8143** 

 

 

2.6874** 

1.7845** 

1.3986** 

Sample size 

Prob>chi2 

Pseudo-R2 

Log likelihood 

 

500 

0.0000 

0.3367 

-378.12445 

500 

0.0000 

0.3578 

-398.14782 

จากตารางท่ี 2 ซ่ึงเปนตารางสถิติสหสัมพันธแบบพหุ ดวยวิธี Ordered Logistic Regressionแสดงถึง

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุไทย ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง และสายการบินตนทุนต่ํา พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรในเรื่องของอายุท่ีเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆปจะมีโอกาสทําใหมีสัดสวนของระดับ

การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินตนทุนต่ําเพ่ิมข้ึนท่ี 1.4568 เทา 

(ระดับนัยสําคัญ 0.01)  สวนการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางลดลงรอยละ 7.47 ตออายุท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆ

ป (ระดับนัยสําคัญ 0.01)  

ปจจัยทางดานทุนทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ

บาทจะมีโอกาสทําใหมีสัดสวนของระดับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศเพ่ิมข้ึน

ในทุกดานเพ่ิมข้ึนในทุกดาน 1.0003 เทา (ระดับนัยสําคัญ 0.01) เรื่องของสถานภาพการทํางานหรืออาชีพ

พบวาผูสูงอายุท่ียังคงรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ยังคงพนักงานเอกชน และยังคงคาขาย/อาชีพพอิสระ เม่ือเทียบ

กับผูสูงอายุท่ีวางงานจะมีโอกาสท่ีมีสัดสวนของระดับการตัดสินใจเดินทางโดยสารสายการบินตนทุนต่ําเพ่ิมข้ึน 

โดยผูสูงอายุท่ียังคงรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดสวนระดับการตัดสินใจมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน 10.3165 เทา 

(ระดับนัยสําคัญ 0.05) ผูสูงอายุท่ียังคงประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีสัดสวนของระดับการ

ตัดสินใจมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน 8.8124 เทา (ระดับนัยสําคัญ 0.05) และ ยังคงคาขาย/อาชีพอิสระ จะมีสัดสวนของ

ระดับการตัดสินใจมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน 2.3178 เทา (ระดับนัยสําคัญ 0.05) สวนอาชีพท่ีเหลือเม่ือเทียบกับผูสูงอายุ

ท่ีไมไดประกอบอาชีพจะมีสัดสวนของระดับการตัดสินใจในการเดินทางกัสายการบินตนทุนตํ่าไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทางกลับกันพบวาผูสูงอายุท่ียังคงคาขาย/อาชีพอิสระ ยังคงรับจาง และ ยังคง

ประกอาบอาชีพเกษตร/ประมง จะมีโอกาสท่ีมีสัดสวนของระดับการตัดสินใจเดินทางโดยสารรถโดยสารประจํา

ทางเพ่ิมข้ึน โดยผูสูงอายุท่ียังคงคาขาย/อาชีพอิสระ จะมีสัดสวนของระดับการตัดสินใจมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน 

2.2987 เทา (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ยังคงรับจาง จะมีสัดสวนของระดับการตัดสินใจมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน 2.6547 

เทา (ระดับนัยสําคัญ 0.05) และยังคงประกอาบอาชีพเกษตร/ประมง จะมีสัดสวนของระดับการตัดสินใจมี
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สัดสวนเพ่ิมข้ึน 4.2398 เทา (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ปจจัยทางดานทุนมนุษยในเรื่องของระดับการศึกษาโดย

พบวามีจะไมมีสัดสวนของระดับการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในดานของปจจัย

ทางดานขอจํากัดทางกายภาพพบวาผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพทุกประเภทจะทําใหระดับการตัดสินใน

การเดินทางโดยสารรถโดยสารประจําทางลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน รูปแบบการเดินทางโดยสารการ

บินท่ีตนทุนต่ําจะมีสัดสวนระดับการตัดสินใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

  

สรุปผลการวิจัย  

  จากการศึกษาสรุปไดวาปจจัย ท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการการเดินทาง

ภายในประเทศของผูสูงอายเุขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรยีบเทียบระหวางรถโดยสารประจําทาง

กับสายการบินตนทุนต่ํา ไดแก อายุของผูสูงอายุ โดยเม่ืออายุท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปจะมีโอกาสท่ีจะมีระดับในการ

ตัดสินใจในรูปแบบการเดินทางโดยสายการบินตนทุนต่ําเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ Chiang and 

Marrion (2014) ท่ีศึกษาถึงการตัดสินใจในการทองเท่ียวของกลุมวัยเบบี้บูมท่ีเม่ือมีอายุท่ีมากข้ึนจะมีการ

ตัดสินใจในการทองเท่ียวมากข้ึนอันเนื่องมากจากมีเวลาท่ีจะทองเท่ียวและหาประสบการณใหตนเองมากข้ึน 

ปจจัยตอมาคือ สถานภาพการทํางาน/อาชีพ โดยพบวาผูสูงอายุท่ียังคงประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และคาขาย/อาชีพอิสระ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมผูสูงอายุท่ีไมไดประกอบอาชีพ

จะมีโอกาสท่ีจะมีระดับการตัดสินใจในการเดินทางโดยสายการบินตนทุนต่ําเพ่ิมข้ึน มากกวากลุมผูสูงอายุท่ีไม

ประกอบอาชีพ ซ่ึงผลของปจจัยในดานของระดับการศึกษาและสถานภาพการทํางาน/อาชีพสอดคลองกับ

การศึกษาของ Lohmann (2001) ท่ีศึกษาถึงการตัดสินใจของผูสูงอายุในการเดินทางโดยพบวากลุมตัวอยางมี

อาชีพท่ีเปนเจาของบริษัทเอกชนจะมีระดับการตัดสินใจท่ีจะเดินทางมากท่ีสุดนาจะเปนเพราะในการเดินทาง

หากเปนการเดินทางเพ่ือธุรกิจของบริษัทออกคาใชจายใหหรือการเดินทางทองเท่ียวท่ีทางผูเดินทางเปนคนออก

คาใชจายเอง บริษัทหรือผูเดินทางจะมี กระบวนการในการตัดสินใจมากข้ึนกลาวคือมีการคิดประเมินคา

ทางเลือกกอนการซ้ือไมวาจะเปนดานราคาการบริการ กอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือมากกวาคนเดินทางท่ีเปน

ขาราชการ ท่ีสวนหนึ่งคือระเบียบการเบิกจายการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวจะตองเลือกสถานท่ี และ

บรรยากาศการทองเท่ียว และรูปแบบการเดินทางเปนอันดับแรก อีกดวย  

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการการเดินทางภายในประเทศของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางรถโดยสารประจําทางกับสายการบินตนทุนต่ํา นั้นรวม

ไปถึงทุนทางเศรษฐกิจในดานของรายไดตอเดือนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆบาทก็จะทําใหมีโอกาสมีการตัดสินใจใน

การเดินทางทางอากาศท้ังในรูปแบบโดยสารรถโดยสารประจําทาง และสายการบินตนทุนต่ํา เพ่ิมข้ึน ซ่ึงคลอง

กับการศึกษาของ Sujaritkul (2015) และChiangmai University Social Science Research Institute 

(2014) ท่ีศึกษาถึงรายไดตอรูปแบบการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติในประเทศไทย ในทาง

กลับกัน ปจจัยในดานขอจํากัดทางกายภาพของผูสูงอายุนั้น เม่ือเปรียบเทียบผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพ

กับผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรงแลวนั้นผูท่ีมีขอจํากัดทางดานกายภาพจะมีโอกาสในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ



 

1758 

 

การเดินทางโดยสารสายการบินตนทุนต่ําเพ่ิมข้ึนมากกวาผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาของ Lohmann (2001) ท่ีศึกษาถึงการพยากรณรูปแบบการเดินทางของผูสูงอายุในอนาคต  อีกท้ัง

ผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพจะมีการตัดสินใจทองเท่ียวในรูปแบบท่ีมีการใหบริการท่ีสะดวกสบายเหมาะ

กับสภาพทางกายภาพอีกดวย  

 

ขอเสนอแนะ 

 1) ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

(1) จากการศึกษาท่ีวาอายุของผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีระดับของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง

ภายในประเทศโดยรถโดยสารประจําทางลดลง ดังนั้นเพ่ือเปนการรักษาฐานลูกคาในกลุมผูสูงอายุซ่ึงจะเปน

กระแสหลักของแหลงทองเท่ียวท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนรถโดยสารประจําทางควรมีการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ

อยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุท่ีอายุเพ่ิมมากข้ึนท่ีตองมีการบริการและใหการชวยเหลือในการ

เดินทางอํานวยความสะดวกใหแกกลุมผูโดยสารดังกลาวท่ีมีความตองการในสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมากกวา

ผูโดยสารกลุมอ่ืนๆเพ่ือสรางความประทับใจและความพึงพอใจในการใหบริการของผูโดยสารไดตอเนื่อง 

(2) จากการศึกษาพบวารายไดตอเดือนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังผูสูงอายุท่ียังคงทํางานจะมีระดับ

ของของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศทุกรูปแบบเพ่ิมข้ึน ดังนั้นท้ังรถโดยสารประจํา

ทางและสายการบินตนทุนต่ําควรคํานึงถึงอํานาจในการเดินทางของกลุมผูสูงอายุท่ีมีตนทุนทางเศรษฐกิจ มี

กําลังในการใชจายในการเดินทางเปนอยางยิ่งดังนั้นสายการบินจึงควรใหความสําคัญในความตองการพ้ืนฐาน

ในการเดินทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินางกับกลุมผูโดยสารหลักของการขนสงและการทองเท่ียว

ท่ีจะเปนผลตอผลประกอบการขององคกรและเปนตัวชี้วัดถึงการใหบริการของระบบขนสงอีกดวย  

 (3) จากการศึกษาพบวากลุมผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพในทุกดานนั้นจะมีระดับการตัดสินใจใน

การใชบริการสายการบินตนทุนต่ําเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสวนทางกับการใชบริการรถโดยสารประจําทางท่ีมีระดับการ

ตัดสินใจท่ีลดลง อันเนื่องมากจากผูสูงอายุมีการคํานึงถึงสภาพรางกายของตนท่ีมีความตองการในการรักษา

สุขภาพใหมีความแข็งแรงเปนผูสูงอายุท่ีมีความสุขท้ังกายและใจ ดังนั้นรถโดยสารสาธารณะควรคํานึงถึงความ

ตองการของผูสูงอายุดังกลาวท่ีจะเปนกลุมผูใชบริการหลัก รวมไปถึงรูปแบบการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆควรมี

การปรับปรุงสภาพแวดลอม อาทิ สภาพของยานพาหนะ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางของยานพาหนะ 

เปนตนเพ่ือเอ้ืออํานวยตอการรักษาฐานผูโดยสารและเพ่ิมปริมาณผูโดยสารใหเปนระบบขนสงสาธารณะท่ีมีการ

พัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับคนทุกวัยตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การศึกษานี้เปนเพียงการศึกษากลุมของผูสูงอายุท่ีอยูในเขตภาตเหนือเทานั้นยังมีกลุมผูโดยสารใน

ภูมิภาคอ่ืนๆในประเทศไทย หรือ ผูสูงอายุตางชาติในภูมิภาคตางๆของโลก เพ่ือเปนการศึกษาวิจัยรูปแบบการ

เดินทางของผูสูงอายุท่ีครอบคลุมในผูสูงวัยท่ีมีเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางและ
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หลากหลาย รวมท้ังศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาหตุในการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางของ

ผูสูงอายุท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปจจัยในการเดินทางในรูปแบบตางๆ

ของผูสูงอายุเพ่ือไดขอมูลดานการเดินทางของผูสูงอายุท่ีเจาะลึกมากยิ่งข้ึนตอไป 
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ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัตกิาร

บริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 

Quality of Work Life Factors Affecting the Absence of the Operation 

Staffs in a Fiber Industrial Factory in Bangkok. 

 

อรพรรณ ทองนวม0

1 และณัฐพล พันธุภักด1ี

2 

Aorapan Thongnaum1 and Nuttapol Punpugdee2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วัดคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 2) 

เพ่ือหาคาเฉลี่ยการขาดงานของพนักงานตามปจจัยสวนบุคคล  3) เพ่ือหาความสัมพันธของคุณภาพชีวิต

การทํางานกับการขาดงานของพนักงาน และ 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานตอการ

ขาดงานของพนักงาน โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในสายงานการผลิต

ในบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ท่ีมีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 250 คน 

ซ่ึงเปนจํานวนของประชากรหมด โดยใชคาสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได และใชอธิบายกลุม

ตัวอยาง การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธ และการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 41 ป ระดับ

การศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทํางานอยูในตําแหนงระดับ

ปฏิบัติการ 1-2 (OP) มีประสบการณในการทํางานเฉลี่ย 13 ป และสวนรายไดตอเดือนอยูระหวาง 

10,001 – 15,000 บาท ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดาน อายุ ตําแหนง และรายไดตอเดือน มี

ความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คุณภาพชีวิตการทํางานสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ในระดับปานกลาง ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีคํานึงถึงสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและ

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Email: aorapan.t@ku.th 
2 อาจารย คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ดีตอสุขภาพ สมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และการชดเชยท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีอิทธิพลตอ

การขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีปจจัยคุณภาพ

ชีวิตการทํางานดังกลาวมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับ  ปฏิบัติการท่ีเทากับ 0.672 

และสามารถอธิบายการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการไดเทากับรอยละ 45.1 

 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน, การขาดงานของพนักงาน 

 

Abstract 

 The objectives of this research aim to 1) measure the quality of work life of the 

operational employees, 2) to find out the average absenteeism of employees according 

to personal factors, 3) to find the relationship between quality of work life and 

absenteeism of employees, and 4) to study the influence of quality of work life on 

absenteeism. The samples are 250 operational employees who work in the production 

line of Synthetics Fiber manufacturing factory in Bangkok. The statistical tools for data 

analysis and for explaining the sample were the distribution of frequency, mean, and 

standard deviation, the correlation analysis and multiple regression analysis. 

 The result of the study indicated that most of the operational employees are 

female, with the average age of 41 years old, graduated from high school or vocational 

certificate, work in an operating position 1-2 (OP) with working experience of 13 years in 

average and monthly income between 10,001-15,000 Baht. Personal factors of 

operational employees regarding age, position and monthly income were related to the 

absenteeism of employees at the statistical significance level of 0.05. The quality of work 

life was related to the absenteeism of employees at the statistical significance level of 

0.05 at a moderate level. Quality of work life factors that are considered for safety and 

healthy working conditions, for work and personal life balance, and for adequate and fair 

compensation, influenced to the absenteeism of operational employees at the statistical 

significance level of 0.05, in which the mentioned quality of work life factors were related 
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to the absenteeism of operational employees at 0.672 and were able to explain the 

absenteeism of employees at 45.1%. 

 

Keywords: Quality of Work Life, Absenteeism 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหนึ่งของ

ชีวิตท่ีปฏิบัติมากกวากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม คาดกันวามนุษยไดใชเวลา

อยางนอยหนึ่งในสามของชีวิตอยูในโรงงานหรือสํานักงาน และยังเชื่อวาในอนาคตอันใกลนี้ มนุษย

จําเปนตองใชเวลาชีวิตเก่ียวของกับการทํางานเพ่ิมข้ึนไปอีก (ผจญ เฉลิมสาร, 2552) การทํางานเปนสิ่งท่ี

ใหประสบการณท่ีมีคุณคาตอชีวิตมนุษย เพราะเปนโอกาสท่ีทําใหเกิดการพบปะสังสรรคระหวางผูใช

แรงงานกับบุคคลอ่ืน ๆ กับสถานท่ี กับข้ันตอนและเรื่องราวตาง ๆ ดังนั้นการทํางานจึงเปนการเปดโอกาส

ใหแสดงออกถึงเชาวปญญา ความคิดริเริ่มสรางสรรค อันจะนํามาซ่ึงเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางาน เพราะคน

เปนทรัพยากรท่ีสําคัญ เปนตนทุนทางสังคมท่ีมีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางาน 

ตองทํางานเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน เม่ือคนตองทํางานในท่ีทํางานเปน

สวนใหญ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดความรูสึกม่ันคงท้ังสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547)  

คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลตอการทํางานมากกลาวคือ ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ทําให

เกิดความรูสึกท่ีดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอองคกร นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่อง

สุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคกร และยังชวยลด

ปญหาการขาดงาน การลาออก การลดอุบัติเหตุ และสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการท่ีดีท้ังคุณภาพ

และปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542)  

 ทุกวันนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมากมายท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ การแขงขันจึง

สูงข้ึน จะพบวาบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้ตางพยายามหาวิธีในการลดตนทุนดานพลังงานเพ่ือให

การดําเนินงานของพวกเขาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใชตนทุนต่ําท่ีสุด ประเด็นหลักคงเปนเรื่องของผล

กําไรทางธุรกิจ ยิ่งลดตนทุนสวนไมสําคัญออกไดมากเทาไหร ยิ่งสรางกําไรใหกับองคกรมากเทานั้น เรื่อง
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ของการลดตนทุนการผลิตคงเปนเรื่องของการควบคุมทรัพยากรตาง ๆ ใหคุมคาท่ีสุด และเรื่องของ

แรงงานและสภาพการทํางานก็จัดเปนทรัพยากรหนึ่งท่ีตองควบคุมใหเหมาะสมเพ่ือปองกันไมใหเกิด

ปญหาตาง ๆ ตามมา 

 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ

การขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งใน

กรุงเทพฯ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการตองทํางานเปนผลัด สภาพแวดลอมการ

ทํางานมีท้ังมลพิษทางอากาศและทางเสียง  การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความคาดหมายวา สภาพการทํางาน

จะมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงาน และสามารถนําไปใชในการจัดการปรับปรุงสภาพการ

ทํางานท่ีเอ้ืออํานวยตอการมาปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานในการทํางานของบุคลากร 

ท้ังดานรางกาย จิตใจ และสังคม จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุข แสดงถึงคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี 

สงผลตอคุณภาพงานและการบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 2. เพ่ือหาคาเฉลี่ยการขาดงานของพนักงานตามปจจัยสวนบุคคล 

 3. เพ่ือหาความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานกับการขาดงานของพนักงาน 

 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานตอการขาดงานของพนักงาน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานตามแนวทางความเปนมนุษย  (Humanistic) และ

สภาพแวดลอมของตัวบุคคลหรือสังคมท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 

1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมท่ัวไป

ตองมีความยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีพนักงานไดรับกับพนักงานคนอ่ืนท่ีไดทํางานใน

ลักษณะคลายกัน 
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2. สภาพการทํางานมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ควรไดอยูในสภาพแวดลอมการทํางาน

ท่ีไมตองเสี่ยงภัยเกินไปและไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของพนักงาน 

3. ความกาวหนา งานท่ีพนักงานไดรับมอบหมายนั้นตองมีผลตอการดํารงไวและการเพ่ิมพูน

ความสามารถของตนเองท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอหนวยงานในอนาคต มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนง

หนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน  

4. การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การใหความสําคัญกับการศึกษา ฝกอบรม พัฒนาการ

ทํางานและอาชีพของบุคคลใหสามารถทําหนาท่ีโดยใชศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 

5. การบูรณาการดานสังคม การมีบูรณาการดานสังคมนั้นจะพิจารณาไดจากความเปนอิสระจาก

ความขัดแยงทางความคิด การทํางานรวมกัน ไมมีการแบงชนชั้นในองคการ  

6. สิทธิตามรัฐธรรมนูญนิยม พนักงานมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายและ

แสดงออกในสิทธิของตน และตองไดรับการเคารพในสิทธิสวนบุคคลในการทํางานรวมกัน  

7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนโดยรวม การจัดแบงเวลาในการทํางานให

เหมาะสมและสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัวและกิจกรรมอ่ืน ๆ  

8. การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม กิจกรรมในการปฏิบัติงานมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม 

และกอใหเกิดการเพ่ิมคุณคาความสําคัญของงานและอาชีพของตัวพนักงาน (Walton, 1973) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการขาดงาน 

การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองคการ เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการ

ทํางานในองคการอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปพัฒนาพฤติกรรมการทํางานในองคการใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยศึกษาพฤติกรรมองคการในดานการขาดงาน  (Absenteeism) ถาพนักงานไมมาทํางาน

หรือมีความลมเหลวในการรายงานความตอเนื่องของงาน ทําใหการตัดสินใจในสิ่งท่ีสําคัญ ๆ ตองลาชาลง 

โดยเฉพาะในสายการผลิตนั้นการขาดงานของพนักงานมีผลเสียมากกวาแคการขาดชวงของงานเทานั้นแต

ยังมีผลถึงคุณภาพของผลผลิตท่ีลดลงตามไปดวย สงผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานซ่ึงมี

ผลทําใหผลผลิตขององคการตกต่ําลง ดังนั้นองคการจําเปนตองหาวิธีทําใหการขาดงานของพนักงานอยู

ในระดับท่ีต่ําเพ่ือเปนประโยชนตอความสําเร็จขององคการ (Robbins, 1998) 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานและการขาดงาน 
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งานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตการทํางาน และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ นิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง ผลการศึกษาพบวา บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 บรรยากาศขององคการมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 บรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถรวมกันพยากรณ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (กองศิลป พลชัยสงค, 2559) 

  การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ บริษัทมิลลิ่ง ประเทศ

ไทย จํากัด โดยใชแนวคิดของฮิวสและคัมมิงส คุณภาพชีวิตทํางาน 8 ดาน สรุปไดวา คุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะดานระเบียบขอบังคับการทํางาน ดานปฏิบัติงานในสังคมอยูในระดับดี สวนดานคาตอบแทน

ท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน 

ดานความผูกพันกับเพ่ือนรวมงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานอยูในระดับปานกลาง  ใน

ดานปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันพบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณทํางานและรายไดท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     (ปรียานารถ อัศวะวิวัฒน, 2550) 

  การศึกษาสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว โดยศึกษาผลกระทบตอการขาดงานของ

พนักงานในบริษัทยูทิลิตี้มาเลเซีย จากการศึกษาการทํางานเกินเวลาทํางานอาจทําใหพนักงานรูสึกเหนื่อย

ลาในตอนทายของสัปดาห เกิดความออนลาสูงและเวลาสวนตัวนอยลงจะทําใหพนักงานปรับเวลาของ

ตนเองเพ่ือใหไดชั่วโมงการทํางานท่ีตองการ จากการศึกษาบริษัทยูทิลิต้ีท่ีทํางาน 5.5 วันทําการ หาก

พนักงานรูสึกวาทํางานหนักเกินไปจะนําพาใหพนักงานปรับพฤติกรรมของพวกเขาในการเลอืกท่ีจะไมอยู

ทํางาน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนไปท่ีการตรวจสอบ 1) การทํางาน 5.5 วันในหนึ่งสัปดาหท่ีบริษัท

ดําเนินการอยูนั้นไดกระตุนใหพนักงานขาดงานหรือไม ซ่ึงเปนหนึ่งในความพยายามเพ่ือใหเกิดความ

สมดุลในรูปแบบชีวิตการทํางาน 2) ความสัมพันธของความสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว (Work-
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life Balance) และการขาดงานในบริษัทยูทิลิตี้ในมาเลเซีย มีการสํารวจในหมูพนักงานเพ่ือสํารวจการ

ตอบสนองตอการขาดงานและสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ผลการศึกษาครั้งนี้เนนความเขาใจ

เก่ียวกับความสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และแนวคิดการขาดงานจากมุมมองของพนักงาน 

จากการคนพบของการวิจัยนี้ การทํางานชั่วโมงท่ีมากเกินไปกระตุนใหพนักงานขาดงานในวันทํางาน

สุดทายของสัปดาห (Idaya, 2016) 

  การศึกษาเชิงประจักษเก่ียวกับการขาดงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การศึกษาครั้งนี้เนนสาเหตุท่ี

สําคัญของการขาดงานในแผนกการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผาภายใตมิติตาง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการขาด

งาน จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยสําคัญ เชน คาจาง แหลงรายไดอ่ืน ๆ และความสัมพันธท่ีไมดี

กับหัวหนางาน ทําใหเกิดการขาดงานของพนักงาน ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สภาพแวดลอมในการ

ทํางาน ความสัมพันธและความรวมมือในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีองคกรจัดเตรียมให และ

ความพึงพอใจในการทํางาน เปนองคประกอบหลักท่ีทําใหพนักงานขาดงาน (T. S., 2016) 
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  การวิจัยการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตการทํางานและการขาดงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 

 

ตัวแปรอิสระ                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

5. สมมติฐาน 

1. คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

2. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ  

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา  

4. ตําแหนงงาน  

5. ประสบการณในการทํางาน  

6. รายไดตอเดือน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

(Quality of work life) 

1. สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอ

สุขภาพ 

2. สมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

3. การชดเชยท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

การขาดงานของพนักงาน 

ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใย

สังเคราะห ณ โรงงานแหงหน่ึงใน

กรุงเทพฯ  

(Absenteeism) 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

คุณภาพชีวิตในการทํางานและการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ 

โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมประชากรตัวอยางเปนพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงวิธีการศึกษาตามแนวทางและกรอบความคิดสรุปได ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห มี

จํานวนหนวยงานท้ังหมด 5 หนวยงาน ซ่ึงมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 250 คน ขอมูลจากฝายทรัพยากร

บุคคลของโรงงาน  

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงสรางข้ึนโดยอาศัย

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางาน และรายไดตอเดือน  

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน ในดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพ ดานสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

และดานการชดเชยท่ีเพียงพอและยุติธรรม โดยใหผูตอบตอบลักษณะพฤติกรรมท่ีตรงกับตนเอง โดย

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา Likert Scale ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ ใชคะแนนเฉลี่ย

ของกลุมตัวอยางบงชี้ระดับความคิดเห็นของพนักงาน เกณฑการแปลความหมายของคะแนนจะสามารถ

ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 

  สวนท่ี 3 แบบสอบเก่ียวกับการขาดงานของพนักงาน โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา Likert Scale ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ ใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางบงชี้ระดับความ

คิดเห็นของพนักงาน เกณฑการแปลความหมายของคะแนนจะสามารถทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ขาดงานของพนักงาน 

การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง (Try-

Out) จํานวนท้ังสิ้น 30 คน มาคํานวณหาคาจําแนกเปนรายขอระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม

ท้ังหมด ไดมีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach เพ่ือวัดความนาเชื่อถือได (Reliability) 

ของแบบสอบถามในดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพไดคาความเชื่อมันเทากับ 0.849 
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ดานสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวไดคาความเชื่อมันเทากับ 0.858 และดานการชดเชยท่ีเพียงพอ

และยุติธรรมไดคาความเชื่อมันเทากับ 0.936 สวนดานการขาดงานของพนักงานไดคาความเชื่อมันเทากับ 

0.917 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 ผลการศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห 

ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปนรอย

ละ 52 สวนอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 41 ป โดยมีอายุตํ่าสุดคือ 20 ป และสูงสุดคือ 57 

ป  โดยสวนใหญมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41- 45 ป คิด

เปนรอยละ 16.4 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือ ปวช. คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คิดเปนรอยละ 

30.0 ตําแหนงงานของกลุมตัวอยางสวนใหญทํางานอยูในตําแหนงระดับปฏิบัติการ 1-2 (OP) คิดเปนรอย

ละ 34.8 รองลงมา คือ ระดับปฏิบัติการ 5 (FO) คิดเปนรอยละ 28.4 ประสบการณในการทํางานของ

กลุมตัวอยางมีประสบการณในการทํางานเฉลี่ย 13 ป โดยมีอายุต่ําสุด คือ 1 ป และสูงสุด คือ 37 ป แต

โดยสวนใหญมีประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 6 - 10 ป คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมา คือ มี

ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป และตั้งแตแต 26 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 23.6 และสวนรายไดตอ

เดือนของกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.8 

รองลงมา คือ มีรายไดตอเดือนตั้งแต 20,001 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 30.4   

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงาน

แหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี และทุกดานของคุณภาพชีวิต

การทํางานอยูในระดับดี  ซ่ึงคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุดคือ ดานสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว รองลงมาคือ 

ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพ และดานการชดเชยท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงาน

แหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ท่ีมีตอการขาดงานของพนักงานโดยรวมมีอัตราการขาดงานอยูในระดับนอย 
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4. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณในการ

ทํางาน และรายไดตอเดือน ผลปรากฏวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดาน อายุ ตําแหนง และรายได

ตอเดือน มีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ 

โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ  

ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานไมมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

5. คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 คุณภาพชีวิตการทํางานสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 3 ดาน ซ่ึงไดแก ดานสภาพการ

ทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพ ดานสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และดานการชดเชยท่ี

เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับปานกลาง 

 ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีคํานึงถึงสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพ สมดุลชีวิต

การทํางานและชีวิตสวนตัว และการชดเชยท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีอิทธิพลตอการขาดงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท่ี F= 67.453 และ P=0.000 โดยท่ีปจจัย

คุณภาพชีวิตการทํางานดังกลาวมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีคา R 

เทากับ 0.672 และสามารถอธิบายการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการไดท่ีคา R2 = 0.451 เทากับ

รอยละ 45.1 โดยมีคาความคาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 0.484 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอการขาดงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ผูศึกษาขอทําการอภิปราย

ผลการศึกษาดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดาน อายุ ตําแหนง และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับการขาด

งานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะวา อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมท่ีมีอายุมากกวา 25 ป

ข้ึนไป แสดงใหเห็นวา พนักงานท่ีมีอายุสูงข้ึนมีความรับผิดชอบตองานท่ีทํามากข้ึน เชนเดียวกับตําแหนง

ของกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานปฏิบัติการ 1-2 (OP) มีอัตราการขาดงานอยูในระดับนอย แตกลุม

ตัวอยางท่ีมีตําแหนงในระดับปฏิบัติการ 5 (FO) ซ่ึงมีตําแหนงเปนหัวหนางาน เปนกลุมท่ีมีอัตราการขาด

งานอยูในระดับนอยท่ีสุด แสดงใหเห็นวา ตําแหนงมีผลตอความรับผิดชอบในการทํางานเม่ือมีตําแหนงท่ี

สูงข้ึนจะความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนดวย และรายไดตอเดือนหรือผลตอบแทนนั้นเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษยข้ันพ้ืนฐาน พนักงานท่ีมีรายไดนอยจะมีมีอัตราการขาดงานอยูในระดับปานกลาง 

ตางจากพนักงานท่ีมีรายไดสูงกวา เม่ือรายไดท่ีนอยเกินไปหรือพนักงานรูสึกวาไมไดรับผลตอบแทนท่ี

เพียงพอหรือเปนธรรมจะสงตอการขาดงานของพนักงาน 

คุณภาพชีวิตการทํางานสัมพันธกับการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา 1)  ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงาน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง เพราะวาพนักงานควรไดอยูใน

สภาพแวดลอมทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีไมตองเสี่ยงภัยเกินไป และไมกอใหเกิด

ผลเสียตอสุขภาพของพนักงาน  เปนการตอบสนองความตองการของพนักงานท่ีตองการลดความ

หวาดกลัวหรือความวิตกกังวลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน เพราะพนักงาน

จะไมสามารถเอาใจใสตองานท่ีทําไดอยางเต็มท่ี ถาหากตองเผชิญกับความไมปลอดภัยตอภาวะทาง

รางกายและสุขภาพ ตามแนวคิดของ Herrick and Macaby  (1995) สวน 2) ดานสมดุลชีวิตการทํางาน

และชีวิตสวนตัวมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา มี

ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง เพราะวา การท่ีบุคคลมีความสมดุลในชวงของชีวิตระหวางชวง

ปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน ไดมีชวงเวลาพักผอนคลายเครียดจากภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ แบง

เวลาใหเหมาะสมกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัวและกิจกรรมอ่ืน ๆ มีการพัฒนาตนเองใหเปน

บุคคลท่ีมีคุณภาพขององคการ ลดความเครียด  ชวยลดปญหาการขาดงาน และ 3) ดานการชดเชยท่ี

เพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา มี

ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง เพราะวา การไดรับรายไดและคาตอบแทนท่ีไดรับจากงานนั้นตอง

เพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมท่ัวไป และตองมีความยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบ
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คาตอบแทนท่ีพนักงานไดรับกับพนักงานคนอ่ืนท่ีไดทํางานในลักษณะคลายกัน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอ

งาน สรางความพึงพอใจและมีสวนรวมในงาน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอองคการ เพ่ิมความพึงพอใจใน

การทํางาน เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน  ลดอัตราการเรียกรองสิทธิ์จากการประกัน ลดอัตรา

การขาดงานและการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานท่ีดี ตามคํากลาวของ Schuler. (1989)  

 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการภายในองคกร 

1. คุณภาพชีวิตการทํางานและการขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใย

สังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับดี ท้ัง

ในดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพ ดานสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และดาน

การชดเชยท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดังนั้น องคกรควรจะรักษาระดับมาตรฐานนี้ไวและทําใหดียิ่งข้ึน เพ่ือ

ในการวิจัยครั้งตอไป ระดับคุณภาพจะไดสูงข้ึนตามไปดวย  

ในดานของการบริหารองคกรควรปรับปรุงระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 1) ดานสภาพการ

ทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพ  ผูบริหารควรจะตองมีนโยบายขององคกรท่ีชัดเจนท่ีจะปรับปรุง

สภาพการทํางาน สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน ใหมีแสงสวาง ระดับเสียงท่ีเหมาะสมกับการทํางาน และ

การจัดหาอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคลใหเพียงพอและเหมาะกับการใชงาน 2) ดานสมดุล

ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการพักผอน และการดูแลสุขภาพของ

พนักงานหลังจากเวลางาน มีการทบทวนและพิจารณาปริมาณงานท่ีมอบหมายเสมอ จัดสรรเวลางานใหมี

ความยืดหยุนของกําลังคน และสงเสริมใหมีการใชวันลาพักรอนเพ่ือไปพักผอน และ 3) ดานการชดเชยท่ี

เพียงพอและยุติธรรม ผูบริหารควรมีการพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนหรือคาตอบแทนตาง ๆ ใหเพียงพอตอ

การดํารงชีวิตของพนักงานในทํางานไดดียิ่งข้ึนดวย ทบทวนสวัสดิการตาง ๆ ใหเขากับการดํารงชีวิต

ปจจุบัน เชน คาเดินทาง คาท่ีพักอาศัย จัดอบรมใหความรูสงเสริมทางดานการเงินเพ่ือชวยในการบริหาร

จัดการใหกับพนักงาน 

2.  การขาดงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ โรงงานแหงหนึ่งใน

กรุงเทพฯ การขาดงานของพนักงานโดยรวมมีอัตราการขาดงานอยูในระดับนอย ขอเสนอแนะเพ่ือนําไป

ปรับปรุงใหเกิดผลประโยชนมากท่ีสุดคือ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับพนักงานใหมากข้ึนกับคุณภาพ



 

1774 

 

ชีวิตการทํางานท้ัง 3 ดานท่ีไดทํากวรศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา 

ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตามความเหมาะสมกับงานท่ีตอง

รับผิดชอบ จัดสรรเวลางานใหพนักงานใหเหมาะสม ใหความสําคัญตอการพักผอน และการดูแลสุขภาพ

ของพนักงานหลังจากเวลางาน  

 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการทําวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากับพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเสนใยสังเคราะห ณ 

โรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ เทานั้น ผูท่ีจะทําการวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยกับพนักงานท้ังหมด และ

ควรศึกษาซํ้าเปนระยะ ๆ โดยศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานในดานอ่ืน ๆ เชน ดานโอกาสท่ีจะพัฒนาขีด

ความสามารถ ดานโอกาสสําหรับการเติบโตและความม่ันคงท่ีตอเนื่อง และดานการเก่ียวของสัมพันธกับ

สังคม เปนตน ท่ีจะมีความสัมพันธกับการขาดงานของพนักงาน 

2. ควรศึกษาถึงปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีคาดวาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ

ทํางานดานอ่ืน ๆ เชน ดานการเพ่ิมผลผลิต ดานการแกปญหาในการทํางาน หรือดานความรับผิดชอบตอ

งาน เปนตน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขภายในองคกร 

3.  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการขาดงานของพนักงานโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบ

สัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหทราบถึงขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการขาดงานของ

พนักงานไดอยางหลากหลายและละเอียดมากยิ่งข้ึน 

4. ผูทําการวิจัยครั้งตอไปสามารถท่ีจะทําการศึกษากับกลุมตัวอยางของบริษัทอ่ืน ๆ และนํามา

เปรียบเทียบผลกับการวิจัยในครั้งนี้ได 
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ความพึงพอใจของการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

Satisfaction in Selecting Beauty Clinics of Bangkok Area 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการและความภักดีของผูเลือกใช

บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการ

บริการกับความภักดีของผูเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษา

ผลกระทบของคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอความภักดีของผูเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการคลินิกเสริมความงามดานผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก 

โดยใชคาสถิติการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดดวยรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการระดับมากท่ีสุดถึง

มาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangible) การใหความม่ันใจ 

(Assurance) การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) ความนาเชื่อถือ (Reliability) และการ

ดูแลเอาใจใส (Empathy) ตามลําดับ และความภักดีในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ความพึงพอใจของคุณภาพการบริการในภาพรวม มีความสัมพันธทางบวกหรือใน

ทิศทางเดียวกันกับความภักดีตอการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.551 และสามารถเรียงลําดับ

ตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปนอย ดังนี้  การดูแลเอาใจใส (Empathy) การใหความม่ันใจ 

(Assurance) การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) ความนาเชื่อถือ (Reliability) และความ

เปนรูปธรรมของบริการ (Tangible) 
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Abstract 

 The objectives of this research aim to 1) study the level of service quality and 

loyalty of service users in beauty clinics in Bangkok 2) to study the relationship between 

service quality and loyalty of service users in the beauty clinics in Bangkok. 3) The study 

of the effect of service quality on the loyalty of service users of beauty clinics. This 

research is survey research by collected 400 questionnaires and convenient sampling 

methods. The data was analyzed by applying both descriptive and inferential statistic 

including frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation 

coefficient analysis and multiple regression tests. 

 The findings showed the sample group has the highest level of satisfaction in 

service quality. In descending order as follows Tangible, Assurance, Responsiveness, 

Reliability and Empathy respectively, and the overall loyalty is at a high level. The 

hypothesis testing found that overall satisfaction in service quality there are a positive 

relationship or in the same direction with loyalty to choosing beauty clinics in Bangkok 

With statistical significance at the level of 0.01, with the correlation coefficient equal to 

0.551. The numbers of correlation analysis were ranked from high to low; empathy, 

assurance, responsiveness, reliability and tangible, respectively. 

 

Keywords: Beauty Clinics, Service Quality, Satisfaction, Loyalty 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ความสวยความงามเปนคานิยมท่ีผูบริโภคในสังคมไทยใหความสําคัญในปจจุบันและมีแนวโนมท่ี

จะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ความสวยความงามไดเปนคุณคาทางสังคมท่ีแพรหลายไปยังกลุม

ตางๆ อยางรวดเร็ว จากเดิมผูท่ีใหความสนใจดานความสวยงามมักเปนกลุมผูหญิงวัยกลางคนท่ีมีกําลังซ้ือ

สูง หรือผูท่ีตองใชภาพลักษณในงานอาชีพ ก็ไดขยายวงกวางไปยังกลุมวัยรุน นักศึกษา รวมท้ังกลุมผูชาย

มากข้ึน คานิยมท่ีใหความสําคัญกับความงามบนใบหนาและผิวพรรณเกิดจากวิถีการดําเนินชีวิตท่ี
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การติดตอพบปะในสังคมหรือธุรกิจ ทําใหคนสวนใหญตองการมีหนาตา และ

ผิวพรรณท่ีดูดี ซ่ึงชวยสรางความม่ันใจและเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดีใหแกตนเองมากข้ึน อีกท้ังวัฒนธรรม

จากตางประเทศท่ีสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดรับอยางกวางขวาง โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลี

ท่ีสงผานทางศิลปนท่ีใชภาพลักษณของความสวยความงามของหนาตาและผิวพรรณเปนจุดขาย 

(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2554) 

ปจจุบันประเทศไทยไดกําลังเดินหนาเขาสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ โดยรัฐบาลไทยไดผลักดัน

รางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพ ระยะ 10 ป ไดตั้งเปาใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางสุขภาพของโลก 4 ดาน ไดแก ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ Wellness Hub, 

ศูนยกลางทางการแพทย Medical Hub, ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย Academic Hub, และ

ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ Product Hub และถามาดูตัวเลขตลาดความงามในไทยนั้นเห็นไดวา

ตลาดความงามไทยมีมูลคาสูงถึง 180,000 ลานบาท โดยมีกลุมผลิตภัณฑบํารุงดูแลผิว หรือ Skin Care  

เปนตลาดความงามท่ีใหญท่ีสุด คิดเปนสัดสวน 45% ของมูลคาตลาดรวมท้ังหมดโดยในปนี้ตลาดความ

งามไทยไดถูกคาดการณวาจะสามารถเติบโต 10% จากการเติบโตของกลุม Skin Care ซ่ึงไดรับความ

นิยมจากกลุมผูบริโภคท่ีมีตอกลุม Skin Care ท่ีเกิดจากสภาพอากาศของเมืองไทยท่ีเปนเมืองรอน แดด

แรง มลภาวะเยอะ จําเปนตองดูแลผิวของตัวเอง ซ่ึงคาดการณวาในกลุม Skin Care จะเติบโตไดไมต่ํา

กวา 20% (มารเก็ตออนไลน,2561) 

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดศึกษาเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความ

งามในเขตกรุงเทพมหานคร ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนแกผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของคลินิกเสริมความงาม เพ่ือสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการไดอยางเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการและความภักดีของผูเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับความภักดีกของผูเลือกใชบริการคลินิก

เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอความภักดีของผูเลือกใชบริการคลินิก

เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการ คือ บุคคลผูปฏิบัติรับใชหยิบยื่นและนําสงความซาบซ้ึงใจของบริการท่ีเปน

เลิศแกลูกคา เพ่ือสรางผลลัพธจากการนําสงบริการท่ีดีใหลูกคาผูรับบริการไดรับความซาบซ้ึงพึงใจ อันกอ

เกิดความสัมพันธภาพท่ีดีแกลูกคา รวมท้ังเพ่ือกระตุนใหลูกคาเหลานี้กลับมาซ้ือสินคาหรือกลับมาใช

บริการกันอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนเกิดฐานลูกคาใหมีความสัมพันธยั่งยืนยาวและกอใหเกิดความภักดีกับ

สินคา บริการตลอดไป (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) 

จากการศึกษาวิจัยท่ีไดมีการพัฒนามาตลอดของ Parasuraman  et al., (1985) พบวา คุณภาพ

บริการนั้นข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางความคาดหวังและการรับรูของผูรับบริการ (Teas, 1993: 18 – 

34) เม่ือผูรับบริการมารับบริการในครั้งนี้ก็จะเปรียบเทียบบริการท่ีตนไดรับจริงกับการบริการท่ีคาดหวัง

ไว โดยมีเกณฑในการประเมินคุณภาพ 10 ประการดังกลาวมาแลว Parasuraman  et al., (1985) ไดนํา

เกณฑการประเมินคุณภาพบริการท้ัง 10 ประการนั้นไปศึกษาวิจัยกับธุรกิจบริการตางๆ โดยสรางและใช

เครื่องมือแบบประเมินคุณภาพการบริการท่ีเรียกวา “SERVQUAL” (Service Quality) แลวนําไป

วิเคราะหคาทางสถิติและหาคาสหสัมพันธระหวางมิติท้ัง 10 ประการ จนกระท่ัง คนพบวา เกณฑการ

ประเมินคุณภาพบริการนั้นสามารถสรุปมิติสําคัญท่ีบงชี้ถึงคุณภาพบริการได เพียง 5 ดานหลักเทานั้น 

(Zeithaml  et al., 1988: 25 – 26) 

 โดย “SERVQUAL” เปนเครื่องมือสําหรับการวัดคุณภาพบริการท่ีแบงออกเปน 2 สวน โดยสวน

ท่ี 1 ประกอบดวย 22 ขอ เปนการประเมินจากความคาดหวังในการรับบริการของผูรับบริการและสวนท่ี 

2 ประกอบดวย 22 ขอเชนเดียวกัน เปนการประเมินถึงการรับรูของผูรับบริการตอการบริการท่ีไดรับจริง 

และไดพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพบริการโดยมีตัวชี้วัด 5 ประการท่ีเรียกวา “ RATER ” ซ่ึงงายตอความ

เขาใจและสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. ความไวใจ และนาเชื่อถือ (Reliability) ผูใหบริการจะตองแสดงความไวใจและความเชื่อถือ

ได ควรใหการบริการตามท่ีไดตกลงกันไวดวยความถูกตองและพอเหมาะกับเวลา   

2. การรับรองทําใหเชื่อม่ัน (Assurance) ผูใหบริการจะตองทําใหลูกคาเกิดท่ีจะเชื่อม่ันและ

รับรองถึงความเสี่ยง และปราศจากอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถใหเห็นอยางประจักษแกลูกคา 

ท่ีจะทําใหลูกคาเกิดการไวเนื้อเชื่อใจได  

3. การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) การตอบสนองตองมีความตั้งใจและมีเจตนา มุงม่ัน

ใหบริการเพ่ือท่ีจะแสดงถึงการเอาใจใสปฏิบัติอยางเต็มเปยม 
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4. การดูแลเอาใจใส (Empathy) การจัดเตรียมดูแลงานท้ังกอน – ระหวาง – หลังการบริการ 

5. รูปลักษณ (Tangibles) คือ การมีรูปลักษณของผูใหบริการ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ไชยพศ รื่นมล (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการธุรกิจคาร

แคร ในกรุงเทพมหานคร มี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอพฤติกรรม

ผูบริโภค ปจจัยสวนประสมการตลาดและการรับรูคุณภาพการบริการของธุรกิจคารแคร ท่ีสงผลตอความ

จงรักภักดีของผูใชบริการธุรกิจคารแครในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม 

รวบรวมขอมูลกับกลุมลูกคาจํานวน 400 คน โดยใช วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก ทําการวิเคราะห

ขอมูลดวยคาความถ่ี รอยละ และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-square และ Linear Regression ผล

การศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-29 ป มีสถานภาพ โสด 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท ใช

รถยนตประเภทรถเกง เลือกใชคารแครแบบสแตนดอโลน โดยใชบริการลางรถภายนอกและทําความ

สะอาด 1 ครั้งตอเดือน นิยมใชบริการ วันเสาร-อาทิตย คาใชจายในการใชบริการ 101 – 300 บาท 

บุคคลอางอิงท่ีสงผลตอการเลือกใชคือ ตนเอง สวนการรับรูคุณภาพผูบริโภคใหความสําคัญกับความพึง

พอใจและความนาเชื่อถือมากท่ีสุด ในสวนของกลยุทธสวนประสมการตลาดผูบริโภคใหความสําคัญกับ

ปจจัยกระบวนการดานการอํานวยความสะดวกในการเขารับบริการมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคพบวา ดานเพศ มีผลตอ สถานท่ีท่ีเลือกใช

บริการ บุคคลอางอิง ดานอายุ มีผลตอวันท่ีท่ีเลือกใชบริการ ดานสถานภาพ มีผลตอ วันท่ี เวลา และ

ความถ่ีในการใชบริการ ดานการศึกษา มีผลตอวันท่ี เวลาท่ีใชบริการและคาใชจายตอครั้ง ดานอาชีพ มี

ผลตอ วันท่ีใชบริการ ดานรายได มีผลตอ เวลาและคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง ดานประเภทรถยนต มีผลตอ 

วันท่ีใชบริการ สวนปจจัยเก่ียวกับการรับรูคุณภาพของธุรกิจคารแคร สงผลตอความจงรักภักดีในการใช

บริการคารแคร อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยดานความนาเชื่อถือ ปจจัยดานการ

ดูแลเอาใจใส ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และดานความม่ันใจ ในขณะท่ีปจจัยดานการตอบสนองตอ

ผูรับบริการ ไมสงผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการคารแครของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ปจจัย

เก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดของธุรกิจคารแครท่ีสงผลตอ ความจงรักภักดีในการใชบริการคาร

แครของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยดานราคา ดาน

บุคลากรท่ีใหบริการ ปจจัยดานกระบวนการ และ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
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ในขณะท่ีปจจัยดานสินคาและบริการ ปจจัยดานสถานท่ีและเวลาการใหบริการ ปจจัยดานการสงเสริม 

การตลาด ไมสงผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการคารแครของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดําริ สถิตเสมากุล (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต เรล 

ลิงก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยดําเนินวิธีการตามแบบจําลอง Thailand 

Customer Satisfaction Index Model (TCSI Model) ท่ีประยุกตมาจากแบบจําลอง The American 

Customer Satisfaction Index Model (ACSI Model) ผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงกซ่ึงจะเปนประโยชนกับบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. 

จ ากัด และผูใหบริการรายอ่ืน ๆ นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ 

การกําหนดกลยุทธของธุรกิจและวางแผนทางการตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค

และพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพทางธุรกิจมากข้ึน เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและผล

กําไรใหแกองคกรอยางยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของบริการท่ีไดรับและคุณคาของบริการท่ี

ผูใชบริการรับรู สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก สวนความ

คาดหวังของผูใชบริการสงผลเชิงลบตอความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก และ

ความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก จะสงผลเชิงบวกตอความภักดีของผูใชบริการ 

ดรัณ จิระนคร (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความภักดีของผูบริโภครานกาแฟ 

พรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ขอมูลลักษณะสวนบุคคล มีกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 21-30 ป กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน/ลูกจาง มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี 10,001-

20,000 บาท ขอมูลการเขาใชบริการสวนใหญอยูท่ี 1 ครั้งตอสัปดาห และกลุมตัวอยางสวนใหญเขาใช

บริการรานกาแฟตราสินคาสตารบัค โดยปจจัยทางคุณภาพบริการ และปจจัยรองรอยการบริการสามารถ

พยากรณปจจัยความภักดีได แตปจจัยภูมิทัศนบริการไมสามารถพยากรณความจงรักภักดีได 
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ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีวิจัยแบบการสํารวจ 

(Survey Research) ผานการเก็บรวบรวมขอมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษา “ความ

พึงพอใจของการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผูวิจัยไดดําเนินการ

ศึกษาคนควาตามข้ันตอน ดังนี้ 

 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรท่ีใชบริการคลินิกเสริมความงามดานผิวพรรณใน 

กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไมทราบจํานวนท่ีแนนอน 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชีพ 

4. รายได 
 

ความภักดีตอการใชบริการคลินิกเสริมความ

งามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

1. สิ่งท่ีสัมผัสได (Tangibles)  

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability)  

3. การตอบสนอง 

(Responsiveness) 

4. ความเชื่อม่ัน (Assurance)  

5. ความเอาใจใส (Empathy) 
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ผูวิจัยนําจํานวนประชากรมาคํานวณหาขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณหาขนาดตัวอยางของ

ประชากรโดยใชสูตร Cochran ในการคํานวณขนาดตัวอยาง (Cochran, 1963, อางถึงใน ศรีเพ็ญ ทรัพย

มนชัย, มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และนภดล รมโพธิ์) จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385 ราย 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ิมอีก 4% จากขนาดกลุมตัวอยางท่ี

คํานวณได รวม เทากับ 400 ราย เพ่ือปองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไมถูกตอง

ครบถวน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิ จั ยนี้  เปนการวิ จั ย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีการแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1  ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอ

เดือนเปนแบบสอบถามใน ลักษณะตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี 

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม แบบสอบถามมีขอคําถามจํานวน 22 ขอ โดยเปนขอคําถาม เปน

แบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีรายละเอียดในการใหคะแนนดังนี้  

 1 คะแนนหมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการท่ี

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับนอยท่ีสุด  

 2 คะแนนหมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการท่ี

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับนอย  

 3 คะแนนหมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการท่ี

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับปานกลาง  

 4 คะแนนหมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการท่ี

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมาก 

 5 คะแนนหมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการท่ี

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมากท่ีสุด  

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเลือกใชบริการคลินิก

เสริมความงาม ทองเท่ียวในตางประเทศ แบบสอบถามมีจํานวน 5 ขอ โดยเปนขอคําถามเปนแบบมาตร

สวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
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 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไปทดลองใช 

(Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายกับประชากร (Pre-test) จํานวน 30 คน  แลวนําไป

วิเคราะหหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ผลการวิเคราะหของแบบสอบถามชุด นี้ไดคาอัลฟา เทากับ 0.767  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล 

 จากผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 285 คน คิดเปนรอย

ละ 71.3 มีอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46 มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 242 คน 

คิดเปนรอยละ 60.5 มีรายไดมากกวา 40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.8 

 2. ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพการบริการตอการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

 ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความพึง

พอใจของคุณภาพการบริการตอการใชบริการในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.23 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถเรียงลําดับคุณภาพการบริการตามคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย ไดดังนี้ ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangible) การใหความม่ันใจ (Assurance)  การตอบสนอง

ตอผูรับบริการ (Responsiveness) ความนาเชื่อถือ (Reliability) และนอยท่ีสุดคือ การดูแลเอาใจใส 

(Empathy)  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.33, 4.26, 4.25, 4.16 และ 4.15 ตามลําดับ 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับความ

ภักดีตอการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริการในภาพรวม  มีความสัมพันธทางบวกหรือในทิศทาง

เดียวกันกับความภักดีตอการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.551 และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน สามารถเรียงลําดับตามคาลัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการดูแลเอาใจใส 

( Empathy)  ด า นก า ร ให ค ว า ม ม่ั น ใ จ  ( Assurance)   ด า นก า รตอบ สน อ งต อ ผู รั บ บ ริ ก า ร 

(Responsiveness) ดานความนาเชื่อถือ (Reliability)  และความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangible) 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.604, 0.558, 0.530, 0.496 และ 0.457 ตามลําดับ 
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 4. ผลการทดสอบปจจัยดานคุณภาพการบริการ (Service Quality) สามารถสงผลตอความ

ภักดีของผูใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปจจัยดานคุณภาพการบริการ (Service Quality) มีอิทธิพลตอความภักดีของผูเลือกใชบริการ

คลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานการใหความม่ันใจ (Assurance) และการดูแล

เอาใจใส (Empathy) มีความสัมพันธแบบพหุคูณกับความภักดีของกลุมตัวอยางตอการเลือกใชบริการ

คลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา คุณภาพการบริการในภาพรวม  มีความสัมพันธทางบวกหรือใน

ทิศทางเดียวกันกับความภักดีตอการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ เสาวคนธ ศรีทองกุล (2556) ไดศึกษาเรื่องความพึง

พอใจในคุณภาพของผูโยสารท่ีมีความสัมพันธกับความภักดีตอบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  พบวา 

ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกหรือในทิศทางเดียวกันกับความ

ภักดีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ 0.589  

 จากการศึกษาในครั้งนี้ ปจจัยดานคุณภาพการบริการ (Service Quality) มีอิทธิพลตอความ

ภักดีของผูเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานการใหความม่ันใจ 

(Assurance) และการดูแลเอาใจใส (Empathy) มีความสัมพันธแบบพหุคูณกับความภักดีของกลุม

ตัวอยางตอการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึง

สอดคลองกับ ดรัณ  จิระนคร (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความภักดีของผูบริโภคราน

กาแฟพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานคุณภาพการ

บริการ (Service Quality) มีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริโภครานกาแฟพรีเม่ียม ดานความเปน

รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) การใหความม่ันใจ (Assurance) และการเอาใจใส (Empathy) ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 จากการเปรียบเทียบผลการศึกษากับการศึกษาของ ไชยพศ  รื่นมล (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย

ท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการธุรกิจคารแครในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหความถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยเก่ียวกับการรับรูคุณภาพของธุรกิจคารแคร 

สงผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการคารแครของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยดานความนาเชื่อถือ  ดานการดูแลเอาใจใส  ปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ และ ดานความม่ันใจ ในขณะท่ีปจจัยดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ไมสงผลตอความ

จงรักภักดีในการใชบริการคารแครของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยเห็นวาธุรกิจ/หนวยงาน/องคกรตางๆ ท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับคลินิกเสริมความ

งามดานผิวพรรณ สามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดังนี้ 

 1. จากการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา คุณภาพการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด หากมองเปนราย

ดานจะเห็นวา ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) และดานการดูแลเอาใจใส (Empathy) มีคาคะแนนท่ี

อยูในระดับมากนอยท่ีสุด  

  1.1 ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) ธุรกิจบริการเสริมความงามควรใหความสําคัญ

กับการใหความรูแกพนักงาน เพ่ือใหพนักงานมีความรูความสามารถในการบริการหรือผลิตภัณฑท่ี

นําเสนอแกลูกคา จะชวยใหพนักงานสามารถใหคําแนะนําและตอบขอสงสัยของลูกคาได 

  1.2 ดานการดูแลเอาใจใส (Empathy) ควรใหพนักงานมีการติดตามผลการใหบริการ

อยางตอเนื่องหลังจากท่ีลูกคาไดรับบริการแลว เปนการติดตามผลเก่ียวกับการใชบริการวามีผลขางเคียง

ใดใดเกิดข้ึนกับผูใชบริการหรือไม และควรมีการปรับเปลี่ยนบริการใหเหมาะสมกับผูท่ีใชบริการ 

 2. จากการศึกษาความภักดีตอการใชบริการคลินิกเสริมความงาม โดยภาพรวมความภักดีอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก จะเห็นวาผูใชบริการต้ังใจจะกลับมาใชบริการคลินิกเสริมความงามซํ้าอีก ดังนั้น 

ธุรกิจ/คลินิกเสริมความงามควรรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการใหอยูในระดับนี้ไว และควรพัฒนาใน

ทุกดานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

 3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับความภักดีของผูใชบริการคลินิก

เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของคุณภาพการบริการใน

ภาพรวม มีความสัมพันธทางบวกหรือในทิศทางเดียวกันกับความภักดีตอการเลือกใชบริการคลินิกเสริม

ความงาม เม่ือผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการสูงจะสงผลใหเกิดความภักดีท่ีสูงข้ึน 

ดังนั้นธุรกิจ/คลินิกเสริมความงาม ควรมีการรักษาระดับความพึงพอใจนี้ไวโดยการสรางคุณคาการบริการ



 

1788 

 

ท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหผูใชบริการไดรับรูคุณภาพการบริการและเกิดความภักดีตามมา ซ่ึงความภักดีของลูกคานั้น

จะสามารถสรางกําไรใหกับธุรกิจอยางมาก และจากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการ

กับความภักดีของผูใชบริการคลินิกเสริมความงาม ทําใหทราบวาคุณภาพการบริการดานการดูแลเอาใจ

ใส (Empathy) มีความสัมพันธกับความภักดีมากท่ีสุด ดังนั้นธุรกิจเสริมความงามควรใหความสําคัญกับ

การเขาถึงความตองการของผูใชบริการ และมีการติดตามผลการใหบริการอยางตอเนื่องจะชวยเพ่ิมความ

ภักดีตอการใชบริการ 

 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและความภักดีของผูใชบริการ

คลินิกเสริมความงาม เชน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและบริการ 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจหลังการรับบริการคลินิกเสริมความงามและถามถึงสาเหตุในการ

เลือกใชบริการวาอะไรเปนปจจัยสําคัญของการเลือกใชบริการนี้ ทําการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของ

เครื่องมือท่ีใหบริการและนวัตกรรมใหมๆอะไรบางท่ีเสนอตอผูใชบริการ และดูความตองการของ

ผูใชบริการวามีความตองการอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

 3. การศึกษาในครั้งตอไปควรทําการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือเปรียบเทียบเก่ียวกับการ

รับรูเรื่องของคุณภาพการบริการในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือจะไดทราบถึงความรับรูของผูใชบริการในพ้ืนท่ีนั้น 

ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไป 
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บทคัดยอ 

ประเทศไทยมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตขาวอบกรอบและมีการเเขงขันทางดานราคา 

การจัดการตนทุนจึงมีความสําคัญตอการผลิตขาวอบกรอบ  จึงตองใชบุคลากรท่ีมีทักษะในการทํางาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และลดปญหาท่ีเกิดจากของเสียในกระบวนการผลิต เปนสาเหตุหนึ่งท่ี

ทําใหตนทุนสินคาเพ่ิมข้ึน จากปญหาของกรณีศึกษา พบวาการทํางานของพนักงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

และมีกระบวนการทํางานท่ีไมเหมาะสม จึงตองพัฒนาทักษะพนักงาน อันสงผลเพ่ือลดความสูญเปลาท่ี

เกิดข้ึน โดยคารอยละการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนในแตละกระบวนการ หลังการปรับปรุง 

กระบวนการตากแหง ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 17.83% และกระบวนการคัดแยกหลังปรุงรส ประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 21.43% และกระบวนการบรรจุประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 93% จากทักษะพนักงานท่ีมีเพ่ิมข้ึน ทําให

ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน ของเสียในกระบวนการผลิตนอยลงจากป 2018 ซ่ึงมีของเสียเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิต 5.8% หลังการปรับปรุง ของเสียลดลงเหลือ 3.11% สงผลใหตนทุนสินคาลดลง ท้ัง

ตนทุนแปรผันและตนทุนคงท่ี โดยตนทุนแปรผัน ในป 2018 อยูท่ี 60.92 บาท/กิโลกรัมการผลิต หลังการ

ปรบปรุงลดลงเหลือ 58.98 บาท/กิโลกรัมการผลิต และตนทุนคงท่ี ในป 2018 อยูท่ี 30.65 บาท/

กิโลกรัมการผลิต หลังการปรับปรุงลดลงเหลือ 27.67บาท/กิโลกรัมการผลิต 
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Abstract 

          Thailand has grown-up of Rice cracker production industry and has competitive 

price. Cost management is important for the production of Rice cracker. It is necessary to 

use skilled personnel to increase production efficiency and reduce the problems caused 

by manufacturing waste as one of the reasons for increasing product costs. The problem 

of case studies has found that employee work is inefficient and has an improper process. 

It is a must to develop an employee's skill to reduce the loss incurred. The performance 

percentage of each employee in each process.  After improving the drying process, the 

efficiency increased by 17.83%, and the process of sorting after seasoning was increased 

by 21.43%, and the process of processing efficiency increased 93% from employee skills 

has increased, making production efficiency increased in production waste. From the year 

2018, there was a waste of production in manufacturing process 5.8% after the renovation 

of waste was reduced to 3.11%, resulting in a decrease in cost for both variable cost and 

fixed costs by varying costs in the year 2018  is at 60 . 9 2  Baht/ kg production.  After 

adjustment reduced to 58 . 98  Baht/ kg production and constant costs in the year 2018 

were at 30 . 6 5  Baht/ kg of production.  After adjustment reduced to 27 . 6 7  Baht/ kg 

production 

 

Keywords: employee's skill, loss in process, processing efficiency 

 

1.บทนํา 

บริษัท  เฮสโกฟูด อินดัสทรี่ จํากัด เปนผูผลิตและผูสงออกขนมขาวอบกรอบคุณภาพ  “อา

ราเล” (Arare) ขนมเพ่ือสุขภาพท่ีผลิตจาก ขาวเหนียวปลอดสารเคมี ซ่ึงปลูกในภาคเหนือ และภา

ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย และปรุงรสชาติดวยซอสถ่ัวเหลืองญ่ีปุนท่ีปราศจากสารเคมีซ่ึง

หมักโดยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ทางโรงงานเปนอุตสาหกรรมผลิตแบบตามสั่ง (Make to 

order) ผลิตภัณฑแบงตามชนิดของสินคาได 5 ชนิดคือ  ประเภทอบ ประเภทยาง ประเภททอด 
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ประเภทผสมรายการ และประเภทพันสาหราย โดยสินคาท้ังหมดท่ีกลาวมาจะตางกันท่ีกระบวนการ

แปรรูปคือ กระบวนการ อบ ยาง หรือทอด โดยสงออกไปท่ัวโลก เชน ยุโรป ญ่ีปุน อเมริกา 

ออสเตรเลีย และเกาหลี ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตอาหารและการ

สงออก และสามารถนําเอาทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณของประเทศไปพัฒนาเพ่ือประโยชนในทาง

อุตสาหกรรมไดมาก  

การผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออกของขาวของบริษัท จะทําโดยนํามาขาวมาแปรรูปเปน 

ขนมประเภทขาวอบกรอบ (Rice cracker) เ พ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ ท่ีมาจาก

เกษตรกรรม จากการศึกษาพบวาปจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตขาวอบ

กรอบมากข้ึนและมีการเเขงขันทางดานราคาและความหลากหลายของสินคาสูง การบริหารจัดการ

ตนทุนจึงมีความสําคัญเปนอยางมากตอการผลิตขาวอบกรอบ  เพ่ือการจัดการกับปญหาดังกลาว จึง

ตองใชบุคลากรท่ีมีทักษะในการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และลดปญหาท่ีเกิดจากของ

เสียในกระบวนการผลิตสินคาท่ีเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหตนทุนสินคาเพ่ิมข้ึน 

 

 
 

 

2.แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

บทนี้จะกลาวถึงทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงงานวิจัยในครั้งนี้ โดยงานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในการทํางานอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการผลิต

สินคาและผลิตภัณฑ และลดปญหาท่ีเกิดจากของเสียในกระบวนการผลิตสินคาและผลิตภัณฑอัน

เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหตนทุนสินคาเพ่ิมข้ึน  
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2.1 ทฤษฎีของ Nadler และ Wiggs 1989 

ไดอธิบายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรใหสูงข้ึน 

โดย 

1. การฝกอบรม (Training) เปนกระบวนการท่ีจัดข้ึนเพ่ือการเรียนรูสําหรับงานปจจุบัน   มุงหวัง

ใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดทันทีหรือ มีพฤติกรรมการทํางานท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการขององคการ  

2. การศึกษา (Education) เปนกระบวนการท่ีจัดข้ึน เพ่ือเตรียมบุคคลใหมีความพรอมท่ีจะ

ทํางานตามความตองการขององคกรในอนาคต การศึกษายังคงตองเก่ียวกับการทํางานอยู แตจะแตกตาง

ไปจากการฝกอบรม  

3.  การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการท่ีจัด ข้ึนเ พ่ือให เ กิดการเรียนรู และ

ประสบการณแกบุคลากรขององคกร เปนการชวยเตรียมความพรอมของบุคลากร 

2.2 แนวความคิดของมาสโลว  

มาสโลวมองวา  มนุษยแตละคนทีศักยภาพพอสําหรับท่ีจะชี้นําตัวเอง มนุษยไมอยูนิ่งแตจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตาง ๆ ท่ีแวดลอมและแสวงหาความตองการท่ีจะเขาใจตนเอง  ยอมรับ

ตนเองท้ังในสวนดีสวนบกพรอง รูจักจุดออน และความสามารถของตนเอง เขาไดอธิบายวา  มนุษยทุก

คนมีความตองการท่ีจะสนองความตองการใหกับตนเองท้ังสิ้น  และความตองการของมนุษยมีมากมาย

หลายอยางดวยกัน  ซ่ึงตองไดรับความพึงพอใจจากความตองการพ้ืนฐานหรือต่ําสุดเสียกอนจึงจะผานข้ึน

ไปยังความตองการข้ันสูงตามลําดับ 

เครื่องมือนี้ประกอบดวยอะไรบาง 

1. ความตองการทางรางกาย (physiological needs)  

2. ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (security or safety needs)  

3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (belongingness and love needs)  

4. ความตองการการยกยอง (esteem needs)  

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (self-actualization)  
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2.3 การเพ่ิมผลผลิต Productivity 

มีแนวคิด 2 ประการ ท่ีอธิบายความหมายของคําวา "การเพ่ิมผลผลิต" ไดอยางชัดเจน คือ 

2.3.1 แนวคิดในเชิงเทคนิค (Technical Concept) การเพ่ิมผลผลิตคือการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา 

2.3.2 แนวคิดดานปรัชญา เหนือสิ่งอ่ืนใด การเพ่ิมผลผลิตคือจิตสํานึก หรือเจตคติท่ีจะแสวงหา

ทางปรับปรุงและสรางสรรคสิ่งตางๆ ใหดีข้ึนเสมอ  

3. วิธีการศึกษา (ประกอบดวยกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล) 

3.1 ตารางสรุปทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชในแตละหัวขอในบทท่ี 3-5 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาปญหา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จะใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีใช แบบสอบถาม, แบบบันทึก

ขอมูล,แบบบันทึกขอมูลเวลาการทํางาน และกลองบันทึก ในการเก็บขอมูลไดทําการศึกษาทดลอง

ท้ังหมด 3 รอบ เพ่ือเก็บขอมูลและแกไขเม่ือพบวามีจุดท่ียังตองปรับปรุง  โดยใชเวลาทําการศึกษาและ

แกไขปญหากําหนดระยะเวลา 90 วัน  

3.2.1 แบบสอบถาม จะใชแบบสอบถามพนักงานในสายการผลิตและพนักงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือหาสาเหตุวาของเสียเกิดจากข้ันตอนไหนของกระบวนการผลิตเพ่ือรวบรวมวิเคราะหและ

นําเสนอขอมูลจากขอมูลท่ีซับซอนทําใหเปนขอมูลงาย   
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รูปแบบของแบบสอบถามท่ีใช จะแบงออกเปน 2 สวน  

สวนท่ี1 เปนขอมูลสวนตัว เพศ อาย ุ 

สวนท่ี2 เปนขอมูลสอบถามเก่ียวกับการปฎิบัติหนาท่ี ขอมูลการปฏิบัติงาน ปญหาท่ีพบในงาน  

สภาพแวดลอมในการทํางาน  

3.2.2 แบบบันทึกขอมูล เพ่ือตรวจสอบของเสียท่ีเกิดข้ึนวามีปริมาณมากข้ึนหรือ

ลดลง หลังจากท่ีเราไดใชการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะใหแกพนักงาน 

3.2.3 แบบบันทึกขอมูลเวลาการทํางาน เพ่ือเวลาเริ่มทํางานแตละข้ันตอน เพ่ือนํา

ขอมูลไปวิเคราะหเวลาท่ีสูญเสียในการทํางาน และเวลาท่ีแตกตางของพนักงานแตละกลุมเพ่ือ

วิเคราะหและกําหนดเกณฑการประเมินทักษะ ท่ีมีผลกับประสิทธิภาพการทํางานเครื่องมือท่ีใชใน

การศึกษาปญหา 

 

3.3 วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

วิธีการวิเคราะห ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 

3.3.1 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เปนแผนภูมิท่ีใชแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางสาเหตุของความบกพรองกับปริมาณความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน วิเคราะหสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดของ

เสีย และเวลาท่ีสูญเปลา 

3.3.2 ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังกางปลา (Fishbone 

Diagram) แสดงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ ทางคุณภาพกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.3.3 Overall Equipment Effectiveness เปนการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักรใน

การผลิต  

 

4. ผลการศึกษา (ตามวัตถุประสงคการวิจัย) 

ผลลัพธของการศึกษาและปรับปรุง (เรียงตามจํานวนพนักงานในแตละชวง) มีดังนี้ 

4.1 พนักงานจํานวน 18 คน (ชวงเชา) 
 

ดัชนีชี้วัด 
กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ครั้งท่ี 1 หลังปรับปรุง ครั้งท่ี 

2 

Output ท่ีผลิตได 429 ซอง/ชั่วโมง 713 ซอง/ชั่วโมง 790 ซอง/ชั่วโมง 
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จํานวนพนักงาน 18 คน 18 คน 18 คน 

Productivity (ซอง/

ชั่วโมง x พนักงาน) 
23.83 39.61 43.88 

Productivity (กลอง/ 

ชั่วโมง x พนักงาน) 
1.99 3.30 3.67 

%Improvement 

(เปรียบเทียบ กอน

ปรับปรุง 

- 65.83% 84.42 % 

%Improvement 

(เปรียบเทียบ หลัง

ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

- - 11.21 % 

ตารางท่ี 4.1 ตารางเปรียบเทียบขอมูล กอนและหลังการปรับปรุง ของสถานีงาน Pack – Retail  

 

4.2 พนักงานจํานวน 14 คน (ชวงบาย) 
 

ดัชนีชี้วัด 
กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ครั้งท่ี 1 หลังปรับปรุง ครั้งท่ี 

2 

Output ท่ีผลิตได 258 ซอง/ชั่วโมง 603 ซอง/ชั่วโมง 631 ซอง/ชั่วโมง 

จํานวนพนักงาน 14 คน 14 คน 14 คน 

Productivity (ซอง/ชั่วโมง x 

พนักงาน) 
19.85 43.07 45.07 

Productivity (กลอง/ชั่วโมง x 

พนักงาน) 
1.53 3.59 3.75 

%Improvement (เปรียบเทียบ 

กอนปรับปรุง 
- 134.64 % 145.1 % 
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%Improvement (เปรียบเทียบ 

กอนปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
- - 4.46 % 

ตารางท่ี 4.2 ตารางเปรียบเทียบขอมูล กอนและหลังการปรับปรุง ของสถานีงาน Pack – Retail  

 

4.3 พนักงานจํานวน 10 คน (ชวงพนักงานบางสวน พักเบรค) 
 

ดัชนีชี้วัด 
กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ครั้งท่ี 

1 

หลังปรับปรุง ครั้งท่ี 

2 

Output ท่ีผลิตได 215 ซอง/ชั่วโมง 392 ซอง/ชั่วโมง 395 ซอง/ชั่วโมง 

จํานวนพนักงาน 10 คน 10 คน 10 คน 

Productivity (ซอง/ชั่วโมง x 

พนักงาน) 
21.5 39.2 39.5 

Productivity (กลอง/ชั่วโมง 

x พนักงาน) 
1.79 3.27 3.29 

%Improvement 

(เปรียบเทียบ กอนปรับปรุง 
- 82.68 % 83.8 % 

ตารางท่ี 4.3 ตารางเปรียบเทียบขอมูล กอนและหลังการปรับปรุง ของสถานีงาน Pack – Retail  

จากผลท่ีแสดงในตาราง ของกระบวนการตากแหง และกระบวนการบรรจุ ในการพัฒนา

พนักงานประจําเครื่องจักร ไดจัดทําคูมือการควบคุมเครื่องจักร และคูเม่ือการบํารุงรักษาเครื่องจักร

เบื้องตน เพ่ือใชในการพัฒนา ทักษะดานการควบคุมเครื่องจักรใหผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและไมผลิตสินคา

ท่ีตกสเปค สงผลใหสินคาทีเสียหายมีจํานวนนอยลง และทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตน และ

การปรับแตงเครื่องจักร ทําใหลดการหยุด ทําใหประสิทธิภาพของการผลิตเพ่ิมข้ึน 
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5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

หากพิจารณาในรายละเอียดของรอยละการทํางานของพนักงานแตละคน และแตละ

กระบวนการกอนท่ีจะทําการปรับปรุงกระบวนการ พบวาบางกระบวนการมีความสูญเปลาในการผลิต

มากเกินความจําเปน และเนื่องจากทักษะของพนักงานท่ีจํากัดจึงเกิดการรอคอย จึงมีรอบเวลาการ

ทํางานและเวลาการวางงานท่ีมากนอยไมเทากัน โดยคารอยละการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนใน

แตละกระบวนการ ดังตารางท่ี 5.1 
 

สายการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต 

(กลอง/ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพการผลิตท่ี

เพ่ิมข้ึน 

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรงุ 

ตากแหง 331 390 17.83% 

คัดแยกหลังปรุงรส 298 362 21.43% 

บรรจุ-คาปลีก 100 193  93.00 % 

ตารางท่ี 5.1 การเปรียบเทียบจํานวนพนักงานท่ีใชในสายการผลิตตากแหงและคัดแยกหลังปรุงรส และ

กระบวนการบรรจุ-คาปลีก 

จากทักษะของพนักงานดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตนและการปรับแตงเครื่องจักร 

สงผลให ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนและจากทักษะดานการควบคุมเครื่องจักรสงผลใหของเสียใน

กระบวนการผลิตนอยลง ทําใหตนทุนสินคาลดลง ดังกราฟ 
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จากกราฟแสดงถึงของเสียในกระบวนการผลิตท่ีลดลงเนื่องความผิดพลาดในการผลิตของ

พนักงานนอยลง 

 

 
จากกราฟแสดงถึงตนทุนแปรผันท่ีลดลงจากประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน จากการท่ีพนักงาน

มีทักษะในการทํางาน 

 

 
 

% waste, 
2016, 5 % waste, 

2017, 4.5

% waste, 
2018, 5.8 % waste, 

Q.1,2-2019, 
4.8

% waste, Q.3-
2019, 3.11

% waste

Variable cost  
, 2016, 60.77

Variable cost  
, 2017, 61.07

Variable cost  
, 2018, 61.70

Variable cost  
, Q.1,2-2019, 

60.92

Variable cost  
, Q.3-2019, 

58.98

Variable cost  

Fixed  cost  , 
2016, 29.61 Fixed  cost  , 

2017, 28.88

Fixed  cost  , 
2018, 31.55

Fixed  cost  , 
Q.1,2-2019, 

30.65
Fixed  cost  , 

Q.3-2019, 
27.67

Fixed  cost  
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จากกราฟ แสดงถึง ตนทุนคงท่ี ท่ีลดลง เนื่องจากการพัฒนาทักษะของพนักงาน ท่ีมีทักษะ

เพ่ิมข้ึน จึงใชทรัพยากรบุคคลในกระบวนนั้นๆ นอยลง 

5.2 ขอเสนอแนะ 

      เนื่องจากในกระบวนการผลิตเครื่องจักรเปนเครื่องเทคโนโลยี เม่ือ 20 ปกอน ดังนั้นเพ่ือให

ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมผลผลิตตอจํานวนพนักงานเพ่ิมข้ึนและเพ่ือปรับตัวสูยุค

อุตสาหกรรม 4.0 ควรมาการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การผลิตใหมๆในปจจุบันเขาไป เพ่ือเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต และลดการใชพลังงานลง สงผลใหตนทุนการผลิตต่ําลง พรอมท้ังการใชทรัพยากร

อ่ืนๆก็จะลดนอยลง และควรนําการพัฒนาทักษะของพนักงานในการบวนการท่ีทํา เปนกรณีศึกษา ไปใช

ในกระบวนการอ่ืนๆ เพ่ือ ประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ของเสียในกระบวนการผลิตนอยลง สงผลให

ตนทุนสินคาลดลง และองคกรสามารถแขงขันในตลาดโลกได 
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แนวทางการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได (NPLs) 

ของลูกหนี้สินเช่ือ ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร 

GUIDELINES FOR CONTROLLING AND REDUCING THE PROBLEM OF NON-

PERFORMING LOANS (NPLs) OF GOVERNMENT SAVINGS BANK LOAN RECEIVABLES 

NANG LOENG BRANCH BANGKOK 

 

สุพัตรา บุญมา0

1 

Supattra Boonma1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของการเกิดปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPLs) ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง และ เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาและลดปริมาณการ

เกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได(NPLs) ของลูกหนี้ธนาคารออมสินสาขานางเลิ้งเนื่องจากไดเกิดปญหาการเกิด

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ติดตอกันมาเปนระยะเวลาตอเนื่องหลายป และมีแนวโนมท่ีหนี้ ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPLs) จะเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ และจากสถิติรายงานหนี้คางชําระยอนหลัง 3 ป ขอมูลตั้งแตป 

พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 พบวา ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร มีจํานวนลกูหนี้เพ่ิมข้ึนสูงสุด

ถึง 322 ราย มียอดหนี้คงคางชําระมากถึง 52,391,238.22 บาท การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ 

โดยใชขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแฟมสินเชื่อรายบุคคลและประวัติการชําระหนี้จากระบบงาน

สินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร ใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 ราย โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการแจก

แจงความถ่ี (Frequency) จํานวนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ผลการศึกษาพบวาขอมูลท่ัวไปของลูกหนี้ พบวามีลูกหนี้สินเชื่อเพศชาย จํานวน 51 ราย คิด

เปนรอยละ 51.00 มีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 40.00  มี   มีสถานภาพ

โสด จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 60.00 มีการศึกษาอยูท่ีระดับปริญญาตรี จํานวน 53 ราย คิดเปน

รอยละ 53.00 ประกอบอาชีพพนักงานและลูกจางในบริษัท จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 37.00 มี

รายไดตอเดือน 9,001 – 20,000 บาท จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 39.00 ปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: nu_a_tonthong@hotmail.com 
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รายไดมีแนวโนมท่ีจะเปนภาระสําคัญทางดานการเงินของธนาคารดังนั้นธนาคารจึงตองดําเนินการแกไข

ปญหาและหาแนวทางวิธีท่ีจะปองกันการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระท่ีเกิดจากการปลอยสินเชื่อโดยการหา

แนวทางปองกันและวิธีการควบคุมท่ีจะไมทําใหเกิดหนี้คางชําระและกลายเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดซ่ึง

จะเปนคาใชจายของธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง  สวนแนวทางเลือกการแกไขปญหา คือ เลือกแนวทางการ

ออกติดตามทวงถามหนี้ เพราะเจาหนาท่ีสามารถออกไปพบเจอกับลูกหนี้และสามารถพูดคุยและใหคําปรึกษา

ถึงปญหาท่ีทําใหลูกหนี้เกิดหนี้คางชําระโดยทางสาขาไดมีแนวทางรวมกับการจัดฝกอบรมพนักงานในเรื่อง

ของการติดตามทวงถามหนี้เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะในการติดตามทวงถามหนี้การเจรจากับลูกหนี้และใหความรู

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารการจัดการและความรูในเรื่องการการชําระสินเชื่อเพื่อไมใหลูกคาตอง

กลายเปนหนี้คางชําระและเพ่ือไมใหเกิดเปนหนี้เสียหรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคาร 

 

คําสําคัญ:  หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs), ธนาคารออมสิน 

 

Abstract 

This study aimed to study the case of Non-performing loans (NPLs) of the 

Government Saving Bank debtors in Nang-Loeng Branch, and to study ways to slove 

problems and reduce the amount of non-performing loans (NPLs). Due to the problem 

of non-performing loans (NPLs) continuously for many years. And the tendency for non-

performing loans (NPLs) to increase steadily and from the statistic reporting past overdue 

for the past 3 years, from data from 2016 -2018, found that the Government Savings Bank, 

Nang Loeng Branch, Bangkok. The number of debtors increased up to 322 peoples with 

outstanding debt as much 52,391,238.22 baht. This study is a quantitative study using 

data from data collection from individual loan files and payment history from the bank's 

credit system GSB, Nang-Loeng branch Bangkok. The sample group was 113 persons. By 

using the questionnaire as a tool for data collection and statistics used in data analysis, 

such as frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the study 

found that General information of debtors is Males 51 persons, representing 51.00% , 40 

persons aged between 31-40 years, representing 40.00%, Single 60 persons representing 

60.00%, Graduation, bachelor's degree, 53 people, representing 53.00%,Professional staff 
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and employees in the company 37 persons, representing 37.00%,The average monthly 

income is 9,000 - 20,000 baht, 39 persons, representing 39.00%.The problem of non-

performing loans is likely to be a major financial burden for the bank, therefore the bank 

must resolve the problem and find ways to prevent the increase of outstanding debt 

from releasing Credit. By finding prevention and control methods that will not cause 

overdue debt and become non-performing debt, which will be the expense of the 

Government Savings Bank, Nan g Leang Branch. As for the alternative solution to the 

problem, it is to choose the method of debt collection. Which is to choose the way to 

issue the debt collection because the officer can go out to meet with the debtor and 

can talk Advising on issues that cause debtors to become overdue? The Government 

Savings Bank, Nang Loeng Branch has a joint approach with staff training on debt 

collection. In order to increase the skill in negotiating debt collection with customers and 

providing more knowledge about management, knowledge management regarding credit 

payment so that customers do not have to become overdue and not to cause bad debt. 

Or non-performing loans (NPLs) of the bank.  

 

Keywords: Non-Performing loans (NPLs), Government Saving Bank. 

 

 ธนาคารออมสินยังคงมุงเนนการปลอยสินเชื่อในกลุมลูกคาบุคคล ธนาคารจึงตองมีการบริหาร

จัดการในเรื่องคุณภาพหนี้อยางรัดกุมเพ่ือปองันการเพ่ิมข้ึนของหนี้(NPLs) ซ่ึงปจจุบันธนาคารไดมีการ

นําเอา Technology Machine Learning มาชวยวิเคราะหขอมูลประมวลผลเปน Credit Scoring เพ่ือ

ชวยคัดกรองศักยภาพของลูกคา รวมท้ังมีแผนในการบริหารจัดการหนี้ท่ีระบบ เชน เม่ือลูกคาเริ่มมีการผิด

นัดชําระจะมีการพูดคุยกับลูกคาทันทีในสัปดาหแรกและหากผิดนัดชําระตอเนื่อง 1-2 เดือนจะตองเริ่ม

เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ทันทีธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสินภาค 1 

สายกิจการสาขา 1 สังกัดกระทรวงการคลัง ภายใตการควบคุมดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยไดเกิด

ปญหาการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs)ติดตอกันมาเปนระยะ เวลาตอเนื่องหลายปและมี

แนวโนมท่ีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได(NPLs) จะเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆและจากสถิติรายงานหนี้คางชําระยอนหลัง 3 ป 
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ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 พบวา ธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร มีจํานวนลูกหนี้

เพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 322 ราย มียอดหนี้คงคางชําระมากถึง 52,391.238.22 บาท 

 

ตาราง แสดงรายงานปริมาณหนี้คางชําระ แยกตามประเภทสินเช่ือของธนาคาร ออมสิน 

สาขานางเล้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาหนี้ที ่ไมกอใหเกิดรายไดมีแนวโนมที่จะเปนภาระสําคัญทางดานการเงินของ

ธนาคารดังนั้นธนาคารจึงตองดําเนินการแกไขปญหาและหาแนวทางและวิธีที่จะปองกันการ

เพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระท่ีเกิดจากการปลอยสินเชื่อโดยการหาแนวทางปองกันและวิธีการควบคุม

ที่จะไมทําใหเกิดหนี ้คางชําระและกลายเปนหนี ้ที ่ไมกอใหเกิดรายไดซึ ่งจะเปนคาใชจายของ

ธนาคาร  

วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) 

1.เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของลูกหนี้ธนาคาร

ออมสิน สาขานางเลิ้ง  

2.เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาและลดปริมาณการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขัอง 

แนวความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการคางชําระหนี้ 
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การคางชําระหนี้ของลูกหนี้เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยากในการดําเนินงานของธนาคารเนื่องจาก

การอํานวยสินเชื่อแกลูกคาท่ีมาขอสินเชื่อแมวาไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอกูแลวก็ตามแตยังมี

ปจจัยหลายปจจัยท่ีสงผลใหลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้คืนไดตามกําหนดท่ีระบุไวในสัญญา ธนาคารเองก็มี

ระบบตรวจสอบ ติดตามหนี้ ภายหลังจากท่ีไดใหกูแลวซ่ึงตองหาวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมหนี้

คางชําระใหอยูระดับท่ีไมเกินเปาหมายท่ีกําหนดซ่ึงมูลเหตุของการคางชําระหนี้ ประกอบไปดวย ปจจัย

ภายนอกปจจัยภายใน และปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกหนี้ 

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้เสีย 

หนี ้หมายถึง ความเชื่อถือไววางใจระหวางบุคคล สองฝายระหวางผูใหกูและผูกู โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการชําระคืนในอนาคต  

หนี้เสีย หมายถึง หนี้ท่ีไมมีการชําระนับตั้งแตวันท่ีพิจารณาอนุมัติจนถึงการเรียกเก็บหนี้ 

การบริหารหนี้ เปนการติดตามลูกคาไมสามารถชําระหนี้ไดโดยแนวทางของการติดตามหนี้เสีย คือ มีการ

วางแผน (Planning) การจัดสายงาน (Organization) การปฏิบัติงานตามเปาหมาย (Acting) การ

แกปญหาหนี้เสียและควบคุม (Controlling) ใหหนี้เสียลดลง โดยในการบริหารหนี้เสียนั้น ตองคํานึงถึง

เปาหมายหลัก เพ่ือใหการปฏิบัติงานในการลดหนี้สอดคลองกับเปาหมายหลัก ผูบริหารและพนักงาน

จะตองมีความรูความเขาใจในการติดตามหนี้อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีอุปสรรคในการติดตามคือ การ

ติดตอประสานงานระหวางผูติดตามและลูกคา 

NPL ยอมาจาก Non-Performing Loan คือ สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดหรือท่ีเรียกกันวาหนี้เสีย 

โดยเกิดจากการท่ีลูกหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืนใหสถาบันการเงินเปนระยะเวลาติดตอกัน 3 

เดือน สถาบันการเงินนั้นจะมองวาเปนหนี้เสียทันที โดยหากตัวบุคคลถูกตีวาติด NPL จะสงผลตอความ

นาเชื่อถือทางการเงินอยางมาก ยิ่งหากจะทําการกูสินเชื่อไมวาจะประเภทใดก็ตามมักจะถูกปฏิเสธไดงาย 

แนวความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการคางชําระหนี้ 

การคางชําระหนี้ของลูกหนี้เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยากในการดําเนินงานของธนาคาร เนื่องจากการ

อํานวยสินเชื่อแกลูกคาท่ีมาขอสินเชื่อ แมวาไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอกูแลวก็ตาม แตยังมีปจจัย

หลายปจจัยท่ีสงผลใหลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้คืนไดตามกําหนดท่ีระบุไวในสัญญา ธนาคารเองก็มีระบบ

ตรวจสอบ ติดตามหนี้ ภายหลังจากท่ีไดใหกูแลวซ่ึงตองหาวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมหนี้คางชําระ

ใหอยูระดับท่ีไมเกินเปาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงมูลเหตุของการคางชําระหนี้ ประกอบไปดวย ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน และปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกหนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคกร (Organization Management) 



 

1806 
 

 บันปจจุองคกรใน  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลาจึงมีการจัดการแบบท่ีสามารถปรับเปลี่ยน

ใหสอดคลองและรับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมไดตลอด มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานและ

สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไปของการจัดการองคกรเปนกระบวนการท่ีทําใหงานหรือ

กิจกรรมตางๆสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยและทรัพยากรขององคกร ไดแกกระบวนการ

ประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

กระบวนการ หมายถึง หนาท่ีตางๆ ดานการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การ

โนมนําพนักงาน และการควบคุม 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานอยางถูกวิธี เปนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา 

(Input)กับผลผลิต (Output) หากสามารถทํางานไดผลผลิตมากกวาในขณะท่ีใชปจจัยนําเขานอยกวา หรือ

เทากัน การจัดการท่ีดีจึงตองใชทรัพยากรนอยท่ีสุดและใหผลผลิตมากท่ีสุด 

ประสิทธิผล หมายถึง การทําใหไดครบตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพนั้นยังไมเพียงพอ ตองคํานึงวา ผลผลิตเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

แนวคิดในการแกไขหนี้  

แนวคิดในการแกไขหนี้ )ทธิ์ เสียมภักดี 2540สิริวุ (  ไดกลาวไววา แนวความคิดดั้งเดิมของการ

แกไขหนี้เปนเรื่องของการยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ แปลงสภาพหนี้ เพ่ิมเงินใหไปดําเนินการตอหรือ

มิฉะนั้นก็สงใหทนายดําเนินคดีตอไป ท้ังนี้การปฏิบัติเชนนั้นไดเนื่องจากหนี้ท่ีมีปญหามีจํานวนไมมากนัก 

ธนาคารสามารถรับสภาพความเสียวหายจากหนี้นั้นๆ ได ประกอบกับการแกไขหนี้เปนเรื่องท่ียุงยากซับซอน

เปนอยางมาก เจาหนาท่ีสินเชื่อตองเสียเวลาในการติดตามมากกวาการปลอยเงินใหกูยืมหรือการอํานวย

สินเชื่อ ในปจจุบันความคิดเชนนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เปนเพราะสภาพการแขงขันในการปลอยเงินให

กูยืม ความเสียหายท่ีเกิดจากหนี้เรงรัด หนี้จัดชั้นและหนี้สูญของธนาคารเพ่ิมมากข้ึนจนธนาคารไมอาจจะรับ

สภาพความเสียหายนั้นไดอีกจึงไดมีการหันมาใหความสําคัญในเรื่องการเก็บหนี้เรงรัดและเพ่ิมการควบคุม

และติดตามการใชวงเงินเครดิตอยางเขมงวด 

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู 

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู (Loanable fund theory) มีพ้ืนฐานคลายกับทฤษฎีของสํานักคลาสสิก 

แตไดมีการนําตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความเปนจริงของระบบเศรษฐกิจมาประกอบการวิเคราะหมากข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีความเห็นวา อัตราดอกเบี้ยโดยแทจริงแลวไมไดจายเพ่ือการออม แตเปนการจายสําหรับการ

ใหกู ไมวาแหลงเงินกูนั้นจะมาจากท่ีใด และกูไปเพ่ือจุดประสงคใด ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดย
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อุปทานของเงินใหกู (supply of loanable fund ) กับ อุปสงคของเงินขอกู (demand for loanable 

fund) 

อุปทานของเงินใหกูมีแหลงท่ีมาสองแหลงดวยกัน ไดแกเงินออม (saving: S) และการเพ่ิมข้ึน

ของปริมาณเงิน (money supply - ∆M )อันไดแก การขยายสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย  ดังนั้น 

การวิเคราะหของทฤษฎีนี้จึงเปนลักษณะของทฤษฎีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร “flow concept” 

สวนในดานอุปสงคของเงินขอกูนั้น ท่ีสําคัญอันไดแก การลงทุน (invest: I) และการถือเงินไวในมือ 

(hoarding: H) การถือเงินชนิดนี้อาจจะมีคาเปนลบ ซ่ึงเรียกวา “dishoarding” อันเกิดจากประชาชนนําเอา

เงินท่ีถือไวในมือในรอบปท่ีผานๆมาออกมาเปนเงินทุนพรอมท่ีจะใหกู หรือเกิดจากประชาชนลดสัดสวนของ

การถือเงินท่ีออม แตนําไปใหกูแทน อันมีผลทําใหเงินทุนเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคลอง 

ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคลอง (Liquidity preference theory) เปนทฤษฎีของ จอหน 

เคนส (John Maynard Keynes) อธิบายวาอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดนั้นถูกกําหนดข้ึนจากเสนอุป

สงคท่ีตองการถือเงิน (demand for money) ตัดกับเสนอุปทานของเงิน (supply of money) 

ในดานความตองการถือเงินนั้น เคนส แบงออกเปน 3 ประเภท 

1. ความตองการถือเงินเพ่ือจับจายใชสอย (transaction demand) ความตองการลักษณะนี้ 

กลาววา บุคคลใดๆ ตางก็มีความจําเปนในการถือเงินเพ่ือซ้ือสินคาและบริการเพ่ือการดํารงชีพในแตละวัน ท้ัง

ปจจัย 4 และสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากนี้ยังรวมถึงการถือเงินของกิจการตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ

ประจําวันอีกดวย ดังนั้นความตองการถือเงินลักษณะนี้ตัวกําหนดท่ีสําคัญก็คือรายได นอกจากนี้อัตรา

ดอกเบี้ยในระดับสูงๆ อาจจะมีผลกระทบตอการถือเงินประเภทนี้ในลักษณะความสัมพันธท่ีผกผันกัน 

2. ความตองการถือเงินไวใชในยามฉุกเฉิน (precautionary demand) ความตองการถือ

เงินไวใชในยามฉุกเฉิน เม่ือถึงภาวะจําเปนกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด เกิดจากความไมแนนอนของรายรับ

และรายจายในอนาคต ดังนั้นจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับรายได และผกผันกับอัตราดอกเบี้ย  อยางไรก็

ตาม การถือเงินประเภทนี้บางครั้งอาจไมไดใช ดังนั้นจึงมีความไหวตัว (sensitive) ตออัตราดอกเบี้ยไว

กวาความตองการถือเงินประเภทจับจายใชสอย 

3.  ความตองการถือเงินไวเพ่ือเก็งกําไร (speculative demand) ความตองการถือเงินประเภท

จับจายใชสอยและการถือเงินไวใชยามจําเปนนั้น ไมมีสวนขัดแยงกับแนวคิดของสํานักคลาสสิก เนื่องจาก

ความตองการถือเงินชนิดเพ่ือจับจายใชสอย เงินทําหนาท่ีเพียงเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเทานั้น สวน

ความตองการถือเงินไวเพ่ือเก็งกําไรของเคนส เปนแนวคิดท่ีแตกตางไปจากของสํานักคลาสสิกเปนอยางมาก 
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เพราะสํานักคลาสสิกมีความเชื่อวาบุคคลใดๆจะไมถือเงินไวเกินความจําเปนในการจับจายใชสอย (รวมท้ัง

ถือไวใชยามฉุกเฉินดวย) ถามิเชนนั้นแลวจะสูญเสียดอกผลท่ีควรจะได เชน การลงทุนในการซ้ือหลักทรัพย

เหตุผลจึงมีอยูวาแมอัตราดอกเบี้ยจะต่ําเพียงใดก็ตามการท่ีไดผลตอบแทนบางก็ยังดีกวาไมได เคนส ชี้ใหเห็น

วาการซ้ือหลักทรัพยก็จะตองเปนการคาดคะเนวาอัตราดอกเบี้ยจะไมสูงข้ึนในชวงท่ีลงทุนถือหลักทรัพยอยู 

ถาในกรณีนักลงทุนเชื่อวาอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะสูงข้ึนแลว จะเปนการดีกวาท่ีเขาถือเงินตราแทนการ

ลงทุนในหลักทรัพย ถาหากวาอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเปนสิ่งท่ีรูและ “แนนอน” ก็จะไมมีการถือเงินไวเพ่ือ

เก็งกําไร และแนวคิดเก่ียวกับความตองการถือเงินของเคนสก็จะไมมีความขัดแยงกับแนวคิดของสํานัก

คลาสสิกแตประการใด 

ความตองการถือเงินเพ่ือการเก็งกําไรนี้มีความสัมพันธกับอัตราดอกเบี้ยอยางผกผัน  กลาวคือ

ถาอัตราดอกเบี้ยสูงข้ึนความตองการถือเงินประเภทนี้จะลดลง แตถาอัตราดอกเบี้ยลดลงความตองการถือ

เงินประเภทนี้จะสูงข้ึน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วรรณี สมตัว )2559 ( ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ สินเชื่อนโยบายรัฐ ของ

ธนาคารออมสิน สาขาจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ 

สินเชื่อนโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยภายนอก

ธนาคาร มีผลตอการเกิดหนี้คางชําระของธนาคาร ในระดับมาก รองลงมาไดแก ปจจัยภายในธนาคาร 

และปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคล ท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระในระดับปานกลาง ดังนี้ 

5.1.3.1 ดานปจจัยภายนอกธนาคาร พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อ

นโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ ดานปจจัยภายนอกธนาคารโดยรวมอยูในระดับมาก เทากับ 

3.91 เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ภาวะเศรษฐกิจซบเซา มีระดับปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คาง

ชําระสินเชื่อนโยบายรัฐ เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ รัฐบายมีการเปลี่ยนแปลงบอย การบริหารงานไมมี

ความตอเนื่อง และผลกระทบจากสภาพอากาศ เชน การเกิดภัยธรรมชาติ เปนตน 

5.1.3.2.1 ดานปจจัยภายในธนาคาร พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระ 

สินเชื่อนโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เทากับ 3.25 เม่ือ

พิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย 3 อันดับแรก ไดแก ระยะเวลาในการผอนชําระไม

เหมาะสม รองลงมาไดแก อัตราดอกเบี้ยปรับเพ่ิมสูงข้ึน และเงินงวดผอนชําระสูงเกินไป สวนปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยูในระดับสุดทาย ไดแก สถานท่ีใหบริการคับแคบ ไมสะดวกในการเดินทางมาติดตอ 
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5.1.3.3 ดานปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคล พบวามีปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อ

นโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง เทากับ 3.15 เม่ือพิจารณาเปนราย

ปจจัยพบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงเปนอัน 3 อันดับแรก ไดแก รายจายมากกวารายได รองลงมา ไดแก รายได

จากการประกอบอาชีพลดลง และลูกหนี้นําเงินท่ีจะชําระหนี้ธนาคารไปใชจายชําระหนี้อ่ืนๆ กอน สวนปจจัย

ท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย ไดแก ขาดความเขาใจในการชําระหนี้ 

ปทมา คูมา )2558 ( ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของ 

ธนาคารออมสิน กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ขอมูลท่ัวไปของลูกหนี้สินเชื่อธนาคารออมสินและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร โดยการใชขอมูลทุติยภูมิจากระบบงานสินเชื่อของธนาคาร ผล

การศึกษาสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของลูกหนี้

สินเชื่อธนาคารออมสินท่ีมีความสัมพันธท่ีมีผลตอการเดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดท่ี 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนคนในอุปการะ 

ปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระ ไดแก รายไดตอเดือนของลูกหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระท่ีเหลือ 

สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได รายจายของลูกหนี้ตอเดือน สัดสวนภาระหนี้ท่ีเหลือตอวงเงินกู 

วันทนีย ภิรมยฤกษ  (2560) ไดศึกษา ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPLs) ของสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได (NPLs) ของสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินใหสินเชื่อเคหะ (LOAN) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู (Interest rate) อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา

ผูบริโภค (CPI) และจํานวนผูวางงาน (Unemployment) โดยการศึกษาใชขอมูลเปนแบบทุติยภูมิ 

(Secondary Data) พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินใหสินเชื่อเคหะ (LOAN) และ จํานวนผูวางงาน 

(Unemployment) มีความสัมพันธตอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน  

อย าง มีนัยสํา คัญทางสถิติ  ณ ระดับนัยสํา คัญ 5% โดย อัตราการเปลี่ ยนแปลงของเ งิน ให

สิน เชื่ อ เคหะ (LOAN) มีความสัมพันธ ในทิศทางตรงกันข าม  ในขณะที่จํานวนผู ว า ง ง าน 

(Unemployment )  มีคว ามสัมพันธ ในทิศทาง เดีย วกัน  สําหรับอัตราการ เปลี่ ยนแปลง

ข อ ง อัต ร า ด อ ก เ บี ้ ย เงินกู (MLR) และ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI)นั้น ไมมี

ความสัมพันธตอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

วิธีการศึกษา 
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การศึกษา แนวทางการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของลูกหนี้

สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท และการ

สัมภาษณทางตรงกั บพนั กงาน สิน เ ช่ื อและ ผู บริ หาร ในธนาคารออมสินสาขานาง เ ล้ิ ง 

กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด 100 ราย โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูล 2 อยาง ดังนี้ 

ขอมูลปฐมภูมิ ไดมีการติดตอขอสํารวจขอมูลจากลูกหนี้โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple random sampling) ซ่ึงวิธีการสัมภาษณซ่ึงกอนทําการสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง ไดทําการชี้แจง

ใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคอธิบายถึงขอสงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามกอนเพ่ือใหมี

ความเขาใจในเนื้อหาของแบบสอบถามและทําการเก็บรวบรวมขอมูลลูกหนี้คางชําระจํานวน 100 ราย 

ขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแฟมรายตัวของลูกหนี้สินเชื่อโดยแยกตาม

การจัดลําดับชั้นหนี้และทําการคัดเลือกลูกหนี้ท่ีอยูในชั้นลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (Special Mention) 

เนื่องจาก เปนลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึง

กําหนดชําระและ ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน (Substandard) เนื่องจากเปนลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินหรือ

ดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  ของธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเปนขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ 

กลุมประชากรตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาท่ีเคยขอสินเชื่อกับทางธนาคารและเกิดเปนหนี้คางชําระกลายเปนลูกหนี้

สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร  พนักงานสินเชื่อท่ีดูแลรับผิดชอบในการปลอย

สินเชื่อ ผูบริการและลูกจาง  

การเลือกกลุมตัวอยางประชากร 

ลูกคาท่ีเคยมีประวัติการขอสินเชื่อกับทางธนาคารและเกิดเปนหนี้คางชําระกลายเปนลูกหนี้

สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 ราย ซ่ึงแบงเปนลูกหนี้สินเชื่อเคหะมี

จํานวน 209 ราย เลือกสุมตัวอยางจํานวน 20 ราย ลูกหนี้สินเชื่อธนาคารประชาชนมีจํานวน 671 ราย เลือก

สุมตัวอยางจํานวน 34 ราย ลูกหนี้สินเชื่อไทรทองเอนกประสงคมีจํานวน 83 ราย เลือกสุมตัวอยางจํานวน 

15 ราย ลูกหนี้สินเชื่อสวัสดิการมีจํานวน 55 ราย เลือกสุมตัวอยางจํานวน 10 ราย ลูกหนี้สินเชื่อชีวิตสุข

สันตมีจํานวน 20 ราย เลือกสุมตัวอยางจํานวน 11 ราย และลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจหองแถวมีจํานวน 50 ราย 

เลือกสุมตัวอยางจํานวน 10 ราย และพนักงานสินเชื่อท่ีดูแลรับผิดชอบในการปลอยสินเชื่อรวมถึงผูบริหารท่ี

ดูแลธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง  กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 ราย  รวมท้ังสิ้น จํานวน 113  คน 

ตารางการเลือกกลุมตัวอยางประชากร 
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ลําดับ ประเภทสินเชื่อ จํานวนราย รอยละ กลุมตัวอยาง (จํานวน) 

1 สินเชื่อเคหะ 209 20 20 

2 สินเชื่อธนาคารประชาชน 671 34 34 

3 สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค 83 15 15 

4 สินเชื่อสวัสดิการ 55 10 10 

5 สินเชื่อชีวิตสุขสันต 20 11 11 

6 สินเชื่อธุรกิจหองแถว 50 10 10 

รวม 1,088 100.00 100 

 

เครื่องมือทีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

การศึกษาครั้งนี้ เลือกใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยอาศัยการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม ซ่ึงใชการสัมภาษณแบบมี

โครงสรางหรือแบบสอบถามแบบปลายปด  

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับรายจายเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว วัตถุประสงค

ในการขอกู วงเงินท่ีกู ระยะเวลาการผอนชําระ ภาระหนี้คางชําระ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบกําหนด

คําตอบใหเลือก 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับ ปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของ

ลูกหนี้สินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามแนวทางการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

ของลูกหนี้สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช

มาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 
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สถิตท่ีใชในการศึกษา 

สถิติเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เริ่มท่ีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือบรรยายลักษณะ

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา และ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงค การ

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และเปนจํานวนรอยละ 

(Percentage)  การวิเคราะหขอมูลใชขอมูล เชน อายุ อาชีพ รายได  สถานภาพสมรส การศึกษา และ

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

การทดสอบสมมุติฐานโดยใชการทดสอบไคสแควร(Chi-square)เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร ซ่ึงประกอบไปดวย สถานภาพสมรส, รายได, ระยะเวลาการเปนลูกคาของธนาคาร วงเงินท่ี

ไดรับอนุมัติจากธนาคาร โดยไดทําการตั้งสมมติฐานการศึกษาไว ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีกอใหเกิดหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPLs) ของลูกหนี้สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห

ขอมูลเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใชมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท 

(Likert) วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (X�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S ) 

ผลการศึกษา  

จากการวิเคราะหขอมูลของลูกหนี้ทางผูศึกษาสามารถหาแนวทางการควบคุมและลดปญหาการ

เกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของลูกหนี้สินเชื่อธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร ดังนี้  

สาเหตุของการเกิดหนี้คางชําระของลูกหนี้ธนาคารออมสินพบวา สวนใหญเปนเพศชายท่ีมีอายุระหวาง 31 – 

40 ปและมีสถานภาพโสด สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานและลูกจางใน

บริษัทถือวาเปนลูกหนี้ท่ีมีรายไดประจํา ซ่ึงมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 9,001 – 20,000 บาท มีระยะเวลา

การเปนลูกคาของธนาคารตั้งแต 8 ปข้ึนไป วัตถุประสงคในการกูเงินสวนใหญเพ่ือนําไปชําระหนี้บัตรเครดิต/

สินเชื่อบุคคล วงเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากธนาคารอยูท่ีระดับ 200,000 – 500,000 บาท มีระยะเวลาในการ

ผอนชําระคืนตั้งแต 10 ปข้ึนไป และมียอดหนี้คางชําระอยูท่ี 20,001 – 50,000 บาท จากการวิเคราะห

ขอมูลดานปจจัยภายนอก พบวา ดานสภาพเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอการทําใหเกิดหนี้คางชําระและ

กลายเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) การวิเคราะหปจจัยภายใน พบวา ดานจํานวนเงินงวดผอนชําระ

ตอเดือนท่ีธนาคารคํานวณใหกับลูกหนี้ชําระสูงเกินไป และ ปจจัยสวนบุคคลของลูกหนี้ ดานรายไดจากการ

ประกอบอาชีพลดลงและมีภาระหนี้สินเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดหนี้คางชําระสอดคลองกับสมมุติฐานท่ี

ไดตั้งไว คือ ความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ วงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากธนาคาร และ ระยะเวลาในการชําระ

คืน มีความสัมพันธตอการเกิดหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง 

กรุงเทพมหานคร 
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แนวทางเลือกการแกไขปญหา (Alternative Solutions) 

 แนวทางในการในการลดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคารออมสิน 

สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร เพ่ือไมใหเกิดปญหาหนี้คางชําระและทําใหสาขาสามารถควบคุม บริหาร

จัดการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เ พ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการลดปญหาและควบคุมไมใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได มีแนวทางดังตอไปนี้ 

แนวทางท่ี 1 การออกติดตามทวงถามหนี้ 

 แนวทางนี้ถือเปนแนวทางลําดับแรกในการควบคุมและลดปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

ของธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง เนื่องจากเปนลําดับข้ันตอนแรก หากเม่ือลูกคาเกิดคางชําระสินเชื่อ

กลายเปน SM2 – SM 3 ข้ึนมาทางสาขาจะมีเจาหนาท่ีออกติดตามทวงถามลูกหนี้ตามสถานท่ี ท่ีไดแจงไวกับ

ทางธนาคาร เพ่ือเปนการแกไขและควบคุมไมใหเกิดเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได(NPLs) ขอดี สามารถทวง

ถามหนี้ท่ีลูกคาคางชําระไดและเปนการสรางความสัมพันธและสรางความเขาอกเขาใจในตัวของลูกหนี้และ

ไดรับรูถึงสาเหตุท่ีทําใหเปนหนี้คางชําระ ขอเสียทําใหธนาคารมีตนทุนเพ่ิมข้ึนสําหรับการออกติดตามทวง

ถามหนี้โดยใชงบประมาณ 200,000.- บาท/ป 

แนวทางท่ี 2 การจัดฝกอบรมพนักงานออมสินในเรื่องของการติดตามทวงถามหนี้ 

 แบงหนาท่ีของพนักงานใหชัดเจนและมีพนักงานติดตามทวงถามหนี้ในแตละสาขาใหพนักงานเขารับ

การฝกอบรม ท้ังในเรื่องของการเจรจากับลูกหนี้ การเขาใชระบบงาน และการใหความรูเก่ียวกับการบริหาร/

จัดการเพ่ือใหเกิดความชํานาญเก่ียวกับระบบและกระบวนการทํางาน และลดความเสี่ยงของหนี้เสียลง โดย

แนวทางนี้จะเปนการแกไขปญหาการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดในระยะยาว โดยการจัดอบรมจะเปนการเพ่ิม

ทักษะ ในการติดตามทวงถามหนี้ การเจรจาตอรองกับลูกหนี้ การใหความรูในเรื่องของผลิตภัณฑสินเชื่อ ขอดี 

เปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนาตนเองในดานการทํางานใหกับพนักงานออมสินขอเสียทําใหธนาคารมี

ตนทุนดานคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการการทํางานเพ่ิมข้ึนโดยงบประมาณ

ในการจัดฝกอบรมพัฒนาพนักงานออมสินในเรื่องของการติดตามทวงถามหนี้จะใชงบประมาณ 400,000.- 

บาท/ป 

แนวทางท่ี 3 การสรางแรงจูงใจในการทํางานโดยการใหรางวัลตอบแทน 

 เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สรางความสัมพันธภายในหนวยงาน และเพ่ือการเรงรัด

การติดตามหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) โดยเกณฑการใหรางวัลตอบแทนเปนแบบรายเดือน ทําไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนดให และการลดลงของหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได(NPLs) ของสาขาเม่ือเปรียบเทียบกับผลการ
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ดําเนินงานของเดือนท่ีผานมา ขอดี เปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงานและเรงการติดตาม

ทวงถามหนี้จากลูกหนี้เพ่ือไมใหเกิดเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

ขอเสีย ทําใหธนาคารมีตนทุนสําหรับเงินรางวัลในการมอบรางวัลพิเศษใหแกพนักงานท่ีสามารถทําไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชงบประมาณ 100,000.- บาท/ป 

แนวทางท่ี 4 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ การเจรจาเพ่ือขอประนอมหนี้ 

 เพ่ือเปนการแสดงถึงเจตนาและเปนการแสดงตัวตนของลูกหนี้ท่ีมีความตั้งใจในการชําระหนี้และ

เปนการลดการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดในระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาว แนวทางในการเจรจาประนอม

หนี้ สามารถทําไดหลายรูปแบบ ไดแก การขอลดยอดหนี้ในบางสวนลง หรือการขยายระยะเวลาในการ

ชําระหนี้บางสวน รวมถึงการขอลดวงเงินผอนชําระในแตละงวด โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

1. เพ่ือใหธนาคารมีโอกาสไดรับการชําระหนี้คืน  

2. เพ่ือเปนการแกไขปญหาหนี้คางชําระท่ัวไปและหนี้คางชําระท่ีมีปญหาข้ันรุนแรง        

3. เพ่ือชวยลดแรงกดดันในเรื่องของการท่ีจะกลับไปผอนชําระตอของลูกหนี้ และทําให 

ดีตอสุขภาพจิตโดยท่ีไมทําใหลูกหนี้ตองเกิดความเครียดและวิตกกังวลเม่ือถูกทวงถาม ซ่ึงลูกหนี้เองก็จะได

กลับมาทํางานหาเงินเพ่ือผอนชําระตอไป ขอดี ธนาคารไดรับการชําระหนี้จากลูกหนี้และไมตองสํารองเงิน

เพ่ือตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ขอเสีย การขอปรับปรุงโครงสรางหนี้บางกรณี ธนาคารอาจตองยอมเสียเวลา 

เพ่ือเปนการขยายระยะเวลาในการชําระหนี้ของลูกหนี้ใหนานข้ึนกวาเดิม 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

 ธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร  ธนาคารออมสินภาค 1 สายกิจการสาขา 1 สังกัด

กระทรวงการคลัง ภายใตการควบคุมดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ไดเกิดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได(NPLs)ติดตอกันมาเปนระยะตอเนื่องหลายปและมีแนวโนมท่ีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จะเพ่ิม

สูงข้ึนเรื่อยๆ และจากสถิติรายงานหนี้คางชําระยอนหลัง 3 ป  จากขอมูลตั้งแตป พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 

พบวา ธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร มีจํานวนลูกหนี้เพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 322 ราย มียอดหนี้คง

คางมากถึง 52,391,238.22 บาท 

 ปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดมีแนวโนมท่ีจะเปนภาระสําคัญทางดานการเงินของธนาคารดังนั้น

ธนาคารจึงตองดําเนินการแกไขปญหาและหาแนวทางและวิธีท่ีจะปองกันการเพ่ิมข้ึนของหนี้คางชําระท่ี

เกิดจากการปลอยสินเชื่อ โดยการหาแนวทางปองกันและวิธีการควบคุมท่ีจะไมทําใหเกิดหนี้คางชําระ

และกลายเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดซ่ึงจะเปนคาใชจายของธนาคาร  
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จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแนวทางการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได (NPLs) ของลูกหนี้สินเชื่อ  ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร คือ การออกติดตามทวง

ถามหนี้ ทางสาขาสามารถปฏิบัติไดทันที ดังนั้นผูศึกษาจึงเลือกแนวทางการออกติดตามทวงถามหนี้เพราะ

เจาหนาท่ีสามารถออกไปพบเจอกับลูกหนี้และสามารถพูดคุยและใหคําปรึกษาถึงปญหาท่ีทําใหลูกหนี้เกิดหนี้

คางชําระ โดยทางสาขาไดมีแนวทางรวมกับการจัดฝกอบรมพนักงานในเรื่องของการติดตามทวงถามหนี้ เพ่ือ

เปนการเพ่ิมทักษะในการติดตามทวงถามหนี้ การเจรจากับลูกหนี้และใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหาร 

การจัดการ และความรูในเรื่องการการชําระสินเชื่อเพ่ือไมใหลูกคาตองกลายเปนหนี้คางชําระและเพ่ือไมให

เกิดเปนหนี้เสียหรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได  (NPLs) ของธนาคาร 

 จากการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาพบวาธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร จะใช

แนวทางการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) คือ การปรับปรุงโครงสรางห นี้

ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง ธ น า ค า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป น ห ลั ก  ซึ่ ง บ า ง ค รั้ ง ลู ก ห นี้ ทุ ก ร า ย

ไ ม ไ ด เ ข า ใ จ ถึ ง กระบวนการปรับปรุงจึงทําใหไมเขามาติดตอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีสาขาดังนั้น ผู

ศึกษาจึงไดเสนอแนวทางเลือกเพ่ือควบคุมและลดการเกิดปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคาร

ออมสิน สาขานางเลิ้ง คือ การออกติดตามทวงถามหนี้ โดยตั้งเปาหมายไวท่ี ลูกหนี้ท่ีเปนหนี้คางชําระ ระยะ 

SM2 – SM3 เพ่ือควบคุมและสกัดก้ันการไหลกลายไปเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ซ่ึงการทํางานท่ี

เก่ียวของกับการติดตอลูกหนี้และการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ เปนงานท่ีตองอาศัยความมุมานะและ

มุงม่ัน ตองมีบุคลิกท่ีหนักแนนและมีความเขาใจถึงความจําเปนของลูกหนี้ท่ีตองเปนหนี้คางชําระ  

 

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

 ทางธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร ไดจัดเตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีท่ีการดําเนินงาน

ตามแนวทางท่ีเลือกไมเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว คือ การนําแนวทางเลือกท่ี 3 การสรางแรงจูงใจใน

การทํางานโดยการใหรางวลัตอบแทน มาดําเนินการแทน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ธนาคาร

ออมสิน สาขานางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการเลือกศึกษาในเรื่องของสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งเปนการเจาะจง เพ่ือเปน 
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การหาสาเหตุท่ีแทจริงและวิธีการควบคุมและลดปญหาการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ไดอยาง

แทจริง และนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหา 

2. การพิจารณาสินเชื่อรายใหมควรพิจารณาตามหลักเกณฑนโยบายสินเชื่อของธนาคาร เชน บาง

สินเชื่อกําหนดไววาผูขอสินเชื่อตองไมมีประวัติการคางชําระในชวง 12 เดือนยอนหลัง หรืองดปลอยสินเชื่อ

สําหรับกลุมอาชีพบางกลุม การพิจารณาตามหลักเกณฑวัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ และ การพิจารณาตาม

คุณลักษณและความสามารถในการชําระหนี้ โดยการใชหลัก 7’Cs และ 5’Ps โดยเฉพาะปจจัยท่ีสําคัญในการ

กอใหเกิดหนี้คางชําระสูงและกลายเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เชน รายไดตอเดือนของลูกหนี้ 

คาใชจายตอเดือนของลูกหนี้   
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แนวทางการลดอัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธ ิ
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บทคัดยอ 

ดวยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ABC มีผลการดําเนินงานไม

เปนไปตามเปาหมาย จากการวิเคราะหพบวา สาขา ABC มีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ

สูงกวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดติดตอกันตั้งแตสาขาเริ่มเปดดําเนินงานเม่ือป พ.ศ. 2559 จนถึง

ปจจุบัน ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการศึกษาหาแนวทางการลดอัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ 

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ABC จากการศึกษาเชิงสํารวจพบวา สวน

ของคาใชจายดําเนินงานนั้นมีบางสวนท่ีสามารถลดไดแตลดไดเพียงเล็กนอย และคาใชจายบาง

ประเภทซ่ึงเปนสวนใหญลดไดยากหรือลดไมไดเลย เนื่องจากมีการคํานวณคาใชจายและมีการทํา

สัญญาไวลวงหนา และคาใชจายบางประเภทกระทบตอขวัญกําลังใจของพนักงาน กระทบตอ

กฎหมาย ยากตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงพิจารณาในสวนของการเพ่ิมรายไดสุทธิแทนซ่ึงสามารถ

เพ่ิมไดหลากหลายสวนประกอบท่ีเปนท่ีมาของรายไดสุทธิ จากการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ในสวนท่ี 4 

ของแบบสอบถาม ทําใหไดทราบแนวทางการอัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิจากคําแนะนํา

ของผูบริหาร หลังจากไดทําการประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ไดขอสรุปเลือกแนวทางท่ี 3 คือ เรง

ดําเนินการอนุมัติสินเชื่อใหแกลูกคาตั้งแตตนปบัญชี เพ่ือใหสาขารับรูรายไดจากดอกเบี้ยเงินกูไดทัน

ภายในปบัญชีท่ีปลอยสินเชื่อ และไดเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับไวแลวหากมีอุปสรรคใด ๆ เกิดข้ึน 

เพ่ือใหการดําเนินการจากทางเลือกดังกลาวประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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Abstract 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, ABC Branch has failed to 

achieve its goals. From the analysis, it was found that cost to income ratio of ABC 

branch is higher than the target set by the bank consecutively since the branch opened 

in 2016 until the present. Therefore, the study aims to find ways reduce cost to income 

ratio of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, ABC Branch. From the study, 

it was found that some operating expenses were able to be reduced but only slightly 

reduced. And some types of expenses, most of which are difficult to reduce or cannot 

be reduced at all because they have been calculated in advance from advance 

contracts and some affect employee morale, legal impact and difficult to change.  

Therefore, consider the matter of increasing net income instead, which can increase a 

variety of components that are the source of net income. From the content analysis, 

the researcher was informed of the ways to reduce cost to income ratio from the 

recommendations of the manager from the fourth part of the questionnaire. In 

conclusion, choose the third method after evaluating the various options by using the 

loan release method at the beginning of the fiscal year so that the branch can 

recognize the income from the loan interest within the fiscal year while also preparing 

an emergency plan. If there are any obstacles in order for the operation to be 

successful. 

 

Keywords:  Cost to income ratio, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา ABC เปนสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง เริ่มเปดดําเนินการเม่ือวันท่ี 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร สนับสนุนการ

ประกอบอาชีพของชุมชน สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายไดพรอมท้ังการ

พัฒนาชุมชนใหดีข้ึน และสนับสนุนเงินทุนใหกับสหกรณเพ่ือใชในการดําเนินงานภายใตขอบเขตการ

จัดตั้งสหกรณ ตลอดจนสามารถใหบริการดานการเงินการธนาคาร 
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ผลการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ABC ท่ีผานมา 

พบวา ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไว โดยมีขอมูลสนับสนุนปญหาท่ีพบจากระบบขอมูล

บริหารงานสาขา (BMIS) (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2562) ดังนี้ 

- อัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ ประจําปบัญชี 2559 ธนาคารกําหนดเปาหมาย

ใหสาขาท่ี 18.50% ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง เทากับ 19.02% ซ่ึงสูงกวาท่ีธนาคารกําหนด 

- อัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ ประจําปบัญชี 2560 ธนาคารกําหนดเปาหมาย

ใหสาขาท่ี 20.25% ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง เทากับ 25.16% ซ่ึงสูงกวาท่ีธนาคารกําหนด 

- อัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ ประจําปบัญชี 2561 ธนาคารกําหนดเปาหมาย

ใหสาขาท่ี 22.00% ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง เทากับ 22.53% ซ่ึงสูงกวาท่ีธนาคารกําหนด 

ภาพรวม ธ.ก.ส. สาขา ABC ยังคงมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิสูงกวา

เปาหมายท่ีธนาคารกําหนด ซ่ึงถือวาเปนปญหาท่ีตองไดรับแกไขอยางเรงดวน เนื่องจากผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากปญหา (The Effect of the problem) ไดแก (1) ทําใหตนทุนธนาคารสูง สงผลไปถึงกําไร

สุทธิท่ีจะลดลง ในอนาคตหากไมมีการจัดการอยางถูกตองและเหมาะสมอาจขาดทุนได (2) มีสวนทํา

ใหอัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิในภาพรวมของธนาคารเพ่ิมสูงข้ึน และ (3) ทําใหผลการ

ดําเนินงานของสาขา ABC ไมเปนไปตามเปาหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ท่ีธนาคารกําหนด ซ่ึงจะสงผลไป

ยังการประเมินผลการดําเนินงานระดับสาขา ทําใหสาขาไดรับคะแนนจากการประเมินต่ํา ไมไดรับ

งบประมาณสําหรับปรับข้ันเงินเดือนพิเศษของพนักงานหรืออาจจะไดรับนอยลง ทําใหพนักงานขาด

ขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

โดยวัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) ไดแก (1) เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา

อัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ABC 

สูงกวาเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด และ (2) เพ่ือหาแนวทางในการลดอัตราคาใชจายดําเนินงานตอ

รายไดสุทธิของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ABC ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

(The Expected Benefit) คือ สามารถนําแนวทางการแกปญหาไปวางแผนเชิงกลยุทธในการควบคุม

คาใชจายใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสาขามีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 3.1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินงาน 
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กฤษฎา  เสกตระกูล (2556) ใหความหมายไววา นอกเหนือจากตนทุนขายแลวกิจการยังมี

คาใชจายหลักๆ อีกเรียกวา คาใชจายในการดําเนินงาน ซ่ึงแบงยอยไดเปน 2 ประเภท คือ คาใชจายใน

การขาย (Selling Expenses) และคาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses) 

Bragg (2019) ไดใหความหมายและตัวอยางไววา คาใชจายในการดําเนินงาน คือ คาใชจาย

ท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับการผลิตสินคาหรือบริการ คาใชจาย

เหลานี้เหมือนกับคาใชจายในการขายท่ัวไปและคาใชจายในการบริหาร 

Kenton (2019) อธิบายวา คาใชจายในการดําเนินงานเปนสิ่งท่ีจําเปนและหลีกเลี่ยงไมได 

สําหรับธุรกิจสวนใหญ บางธุรกิจประสบความสําเร็จในการลดคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ือให

ไดเปรียบในการแขงขันและเพ่ิมรายได 

3.2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (2562) ไดใหความหมายของ อัตรา

คาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ ไววา อัตราคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิ แสดงถึง

ประสิทธิภาพทางการเงินในการสรางรายไดและการควบคุมคาใชจายของกิจการ 

ศรัณย  เพราะสุนทร (2560) ไดอธิบายความหมายของ Cost to Income Ratio วาเปน

คาใชจายจากการดําเนินงานเทียบกับรายไดดอกเบี้ยสุทธิรวมกับรายไดอ่ืนท่ีไมใชดอกเบี้ยสุทธิ สวน

ใหญเปนคาใชจายคงท่ี เชน คาใชจายเงินเดือนพนักงาน คาเชาสถานท่ีและอุปกรณตาง ๆ ยิ่งธนาคาร

ไหนมีสาขามาก คาใชจายสวนนี้ก็มากตามไปดวย สวนจะดีหรือไมดีก็อยู ท่ีธนาคารสามารถใช

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก

ผูบริหาร โดยมีรายละเอียดการดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนตอไปนี้ 

4.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารระดับสาขาในสังกัดสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด

สกลนคร จํานวน 40 คน และใชกลุมตัวอยางเทากับจํานวนประชากรโดยสอบถามทุกราย (ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2562) 

4.2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูศึกษาไดออกแบบแบบสอบถาม ซ่ึงไดมาจากการเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบง

เนื้อหาในแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ 

(Check List) โดยครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน 

สวนท่ี 2 รายการขอคําถามเก่ียวกับคาใชจายในการดําเนินงาน ลักษณะคําถามเปน 

มาตราสวนวัดแบบอันตรภาคชั้นของลิเคิรท (Likert Scale) ซ่ึงอธิบาย แบงระดับความคิดเห็นโดยมี

วิธีการใหคะแนนใน 5 ระดับ (Allen & Seaman, 2007) 

สวนท่ี 3 รายการขอคําถามเก่ียวกับแนวทางการลดคาใชจายในการดําเนินงาน ลักษณะ

คําถามเปนมาตราสวนวัดแบบอันตรภาคชั้นของลิเคิรท (Likert Scale) ซ่ึงอธิบาย แบงระดับความ

คิดเห็นโดยมีวิธีการใหคะแนนใน 5 ระดับ (Allen & Seaman, 2007) 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม เปนลักษณะคําถามปลายเปด (Open-

ended Questions) ใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดตามท่ีตองการ ซ่ึงจะใช

วิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

4.3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกผูจากผูบริหารระดับสาขาในสังกัด

สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดไปตรวจความสมบูรณถูกตองของ

แบบสอบถาม เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวิเคราะหตอไป รวมถึงเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ บทความทางอินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4.4. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด มาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และนําไป

ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ และใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) 

4.5. สถิติท่ีใชในการศึกษา 

ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและขอมูลท่ีเปน

มาตราสวนวัดแบบอันตรภาคชั้นของลิเคิรท (Likert Scale) ของกลุมตัวอยาง โดยสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะห ไดแก (1) คาความถ่ี (Frequency) (2) คารอยละ (Percentage) (3) คาเฉลี่ย (Mean) และ 

(4) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 

5. ผลการศึกษา 

5.1. ผลการสํารวจขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 24 คน คิดเปน

รอยละ 60 เปนเพศหญิง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 40 
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จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 50 ป ข้ึนไป จํานวน 29 คน คิด

เปนรอยละ 72.5 รองลงมา คือ อายุ 46 - 50 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และอายุ 41 - 45 

ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา

โท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 57.5 และปริญญาตรี จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 42.5 

จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนตําแหนงผูชวยผูจัดการ

สาขาจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 60 และผูจัดการสาขา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 40 

จําแนกตามอายุงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุงาน 26 - 30 ป จํานวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 52.5 รองลงมา คือ 30 ป ข้ึนไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 27.5 และ 21 - 25 ป 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 20 ตามลําดับ 

5.2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานคาใชจายในการดําเนินงาน 

ความคิดเห็นตอปจจัยดานคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

เทากับ 3.98 เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา สิ่งท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ คา

พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง รองลงมาเปนเงินเดือนและโบนัส, คาเชาซ้ือ คาเชาบานพักและสวัสดิการอ่ืนๆ , 

คารับรองประจําตําแหนง, คารักษาพยาบาล และคาทํางานลวงเวลา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18, 

4.05, 3.95, 3.93, 3.93 และ 3.83 ตามลําดับ 

ความคิดเห็นตอปจจัยดานคาใชจายเก่ียวกับอาคารและสถานท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย เทากับ 3.91 เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา สิ่งท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ 

คาซอมแซมอาคาร รองลงมาเปนคาสาธารณูปโภค และคาเชาอาคาร โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.93, 

3.93 และ 3.88 ตามลําดับ 

ความคิดเห็นตอปจจัยดานคาใชจายคาเสื่อมราคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 

ความคิดเห็นตอปจจัยดานคาใชจายอ่ืน ๆ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ 

3.51 เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา สิ่งท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ คาใชจาย

คาธรรมเนียมและบริการ รองลงมาเปน คาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชจายเบ็ดเตล็ด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.58 และ 3.45 ตามลําดับ 

5.3. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอแนวทางการลดคาใชจายในการดําเนนิงาน 

แนวทางการลดคาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับพนักงานท่ีผูบริหารใหความสําคัญมาก

ท่ีสุด คือ เม่ือถึงวาระโยกยายตําแหนง ผูบริหารควรพิจารณารับพนักงานท่ีเปนคนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดคา

เชาบานพักพนักงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
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แนวทางการลดคาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับอาคารและสถานท่ีท่ีผูบริหารให

ความสําคัญมากท่ีสุด คือ พิจารณาทําสัญญาจางซอมแซมอาคารกับผูรับเหมาท่ีประวัติดี ราคาต่ํา โดย

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

แนวทางการลดคาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับคาเสื่อมราคาท่ีผูบริหารใหความสําคัญ

มากท่ีสุด คือ เปลี่ยนจากการซ้ือสินทรัพยบางประเภท เปนการเชาแทน เพ่ือมิใหเกิดคาเสื่อมราคา 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 

แนวทางการลดคาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีผูบริหารใหความสําคัญ

มากท่ีสุด คือ ใชคาธรรมเนียมและบริการเทาท่ีจําเปน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 

5.4. การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) สรุปไดดังนี้ 

 5.4.1. แนวทางการลดคาใชจายในการดําเนินงานนั้น นอกจากการพยายามลด

คาใชจายดําเนินงานตาง ๆ แลว ยังมีสวนสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการเพ่ิมในสวนของรายไดซ่ึง

รายไดของธนาคารประกอบดวย รายไดจากดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ, คาธรรมเนียมและบริการ, เงิน

ชดเชยนโยบายรัฐ, รายไดอ่ืน ๆ และการปรับปรุงรายไดจากการดําเนินงานตามนโยบาลรัฐบาลซ่ึงเปน

รายไดเพ่ือการบริการเทานั้น เปนตน 

  5.4.2. การลดในสวนของการชดเชยเงินโอน เนื่องจากสถานการณปจจุบันของสาขา 

ABC เกิดตนทุน (คาใชจาย) ในสวนนี้ท่ีธนาคารเรียกเก็บจากสาขา กรณีสาขามีเงินใหสินเชื่อรวมถัว

เฉลี่ย มากกวา เงินรับฝากรวมถัวเฉลี่ยดวยอัตราชดเชยเงินโอนท่ีธนาคารกําหนด แนวทางการลด คือ 

พยายามใชกลยุทธตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินฝากท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหสาขามีเงินทุนไวสําหรับใหสินเชื่อ

กับลูกคาเงินกูตอไป ซ่ึงตนทุนดอกเบี้ยเงินฝากท่ีตองจายใหลูกคานั้นต่ํากวาตนทุนชดเชยเงินโอน

ดังกลาวประมาณ 25% 

  5.4.3. การลดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากคาใชจายในสวนนี้ธนาคารสํารอง 

100% หากสามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้กลับมาได สาขาจะรับรูเปนรายไดทันที ซ่ึงหนี้ในสวนนี้

คอนขางสูง ถาทําไดจะชวยใหสาขามีรายไดเพ่ิมข้ึนคอนขางมาก 

  5.4.4. ฝายสินเชื่อตองเรงรัดการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแกลูกคาท่ียื่นขอสินเชื่อตั้งแต

ตนป โดยตนปบัญชีเริ่มต้ังแตเดือนเมษายนเปนตนไป เพ่ือท่ีจะไดรับรูรายไดจากดอกเบี้ยเงินกูทัน

ภายในปบัญชี เพราะถาหากใหสินเชื่อชวงปลายๆ ป โดยสวนใหญแลวลูกคาจะชําระอีกครั้งเม่ือถึง

กําหนดชําระ 1 ป ซ่ึงจะไมทันภายในปบัญชีท่ีใหสินเชื่อ ทําใหตนทุนในการใหสินเชื่อเกิดข้ึนแลวในป

บัญชีนี้ แตรายไดยังไมเกิดข้ึนหรือเกิดไมทันภายในปบัญชีนั้นๆ 
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สาเหตุของปญหา (Causes of the Problem) 

สาเหตุท่ี 1  คาใชจายดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน, คาใชจาย

เก่ียวกับอาคารและสถานท่ี, คาใชจายคาเสื่อมราคา และคาใชจายอ่ืน ๆ มีท้ังคาใชจายคงท่ีและ

คาใชจายผันแปร ซ่ึงแตละตัวแปรมีท้ังเปลี่ยนแปลงได ยากตอการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงไมได 

 สาเหตุท่ี 2  รายไดชดเชยเงินโอนติดลบหรือเรียกอีกอยางวา เปนคาใชจายชดเชยเงินโอน 

สาเหตุเกิดจากสาขามีเงินใหสินเชื่อรวมถัวเฉลี่ย มากกวา เงินรับฝากรวมถัวเฉลี่ย จึงตองขอรับเงินโอน

จาก ธ.ก.ส. สํานักงานใหญมาใชในการใหสินเชื่อ ซ่ึงตนทุนเงินโอนในสวนนี้จะสูงกวาตนทุนดอกเบี้ย

จายใหแกลูกคาเงินฝาก แตสาขายังไมสามารถท่ีจะเพ่ิมยอดเงินฝากใหสมดุลกับยอดการใหสินเชื่อได

ในขณะนี ้

แนวทางเลือกการแกไขปญหา (Alternative Solutions) 

 ทางเลือกท่ี 1  ควบคุมคาใชจายดําเนินงานท่ีสามารถควบคุมได คือ คาสาธารณูปโภค, คา

ซอมแซมอาคาร, คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจายเบ็ดเตล็ด 

 ทางเลือกท่ี 2  กระตุนการหายอดเงินฝากเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหมีเงินเพียงพอสําหรับการใหสินเชื่อ 

ไมตองพ่ึงพาเงินโอนจาก ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ ซ่ึงมีตนทุนการชดเชยเงินโอนสูงกวาการจายดอกเบี้ย

เงินฝาก 

 ทางเลือกท่ี 3  เรงรัดการอนุมัติสินเชื่อตั้งแตตนปบัญชี เพ่ือใหสาขารับรูรายไดจากดอกเบี้ย

เงินกูไดทันภายในปบัญชีท่ีใหสินเชื่อ 

 ทางเลือกท่ี 4  ติดตามหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพ่ือใหสาขารับรูท้ังตนเงินและรายได

ดอกเบี้ยท่ีถูกตัดจําหนายไปแลวนั้นกลับมาเปนรายไดของสาขา 

 

ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก (Pro & Con) 

ขอดีของแตละแนวทางเลือก 

 ทางเลือกท่ี 1  สามารถทําไดไมยากนัก โดยดําเนินการผานมาตรการตาง ๆ เชน รณรงคใช

มาตรการประหยัดพลังงาน, รณรงคการใชงานทรัพยสินของธนาคารอยางระมัดระวังและใหชวยกัน

ดูแลรักษา พรอมกับกําหนดผูดูแลทรัพยสินอยางเปนลายลักษณอักษร ใชจายคาธรรมเนียมและ

บริการ และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอยางระมัดระวังใชตามความจําเปน เขมงวดในการเบิกใชงบประมาณ

ในสวนนี้ 

 ทางเลือกท่ี 2  หากสาขาสามารถทําใหยอดเงินฝากสมดุลกับยอดท่ีใหสินเชื่อได สาขาก็ไม

ตองจายชดเชยเงินโอนอีก และยิ่งไปกวานั้นหากสาขาสามารถหายอดเงินฝากไดสูงกวายอดการให

สินเชื่อแลวสาขาจะไดรับผลตอบแทนท่ีธนาคารใหสาขาในการท่ี ธ.ก.ส. สํานักงานใหญนําเงินฝาก
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สวนเกินของสาขาไปโอนใหแกสาขาท่ียอดเงินฝากต่ํากวายอดใหสินเชื่อ ซ่ึงปจจุบันมีอัตราผลตอบแทน

เทากับ 2% 

 ทางเลือกท่ี 3  ชวยใหสาขารับรูรายไดไดดีกวาการใหสินเชื่อในชวงปลายปบัญชี สามารถทํา

ไดจริงโดยอาศัยฝายสินเชื่อในการขับเคลื่อนงานเปนหลัก 

 ทางเลือกท่ี 4  สามารถทําไดจริง และรับรูรายไดเต็มท่ี โดยท่ีสาขาไมตองลงทุนใหม หากทํา

ไดสําเร็จจะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ไดเปนอยางดี สงผลตอภาพรวมการลดหนี้ 

NPL ของธนาคารอีกดวย 

ขอเสียของแตละแนวทางเลือก 

 ทางเลือกท่ี 1  สงผลใหคาใชจายดําเนินงานลดลงไดไมมากเทาท่ีควร และหากประหยัด

จนเกินไปอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทําใหพนักงานขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 ทางเลือกท่ี 2  มีคาใชจายในการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมระดมเงินฝากในรูปแบบตาง 

ๆ หากไดรับการตอบรับดีก็ถือวาคุมคา แตในทางตรงกันขามหากการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรม

ดังกลาวไมไดผลเทาท่ีควร ก็จะมองไดวาไมคุมคากับการลงทุน 

 ทางเลือกท่ี 3  หากในชวงตนปบัญชีของ ธ.ก.ส. ซ่ึงเริ่มตั้งแตเดือน เมษายน เปนตนไป ถามี

นโยบายรัฐเขามาแทรก จะเปนการยากท่ีจะใหสินเชื่อไดตามท่ีวางแผนไว เนื่องจากโดยปกติแลว

ปริมาณงานนโยบายรัฐคอนขางหนักและมักจะเปนงานเรงดวน 

 ทางเลือกท่ี 4  สาเหตุ ท่ีลูกคาเ งินกู เปนหนี้  NPL นั้นมาจากหลายสาเหตุ เชน ไม มี

ความสามารถในการทํามาหาไดแลวเนื่องจากชราภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จึงทําใหเกิดเปนหนี้

คางชําระ หรือลูกคาบางรายมีความสามารถในการชําระหนี้ไดแตไมชําระ ซ่ึงในทางปฏิบัติคอนขาง

ยากในการติดตาม ตองใชเวลา และตองใชวาทะศิลปในการพูดคุย 

 

งบประมาณแตละแนวทางเลือก (Budget) 

  

ทางเลือก รายการคาใชจาย จํานวนเงิน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ทางเลือก

ท่ี 1  

 - จัดทําปายรณรงคมาตรการประหยัด

พลังงาน 

฿1,500 ติดประกาศ

ตลอดเวลา 

หัวหนาธุรการ 

 - จัดทําปายรณรงคการใชงานทรัพยสิน

ของธนาคารอยางรูคุณคา 

฿1,000 ติดประกาศ

ตลอดเวลา 

หัวหนาธุรการ 

ทางเลือก

ท่ี 2  

 - จัดทําโบรชวัรและปายไวนิลสําหรับใช

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝากตาง ๆ 

฿5,000 จัดใหมีตลอด หัวหนาธุรการ 
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ทางเลือก รายการคาใชจาย จํานวนเงิน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 - จัดกิจกรรมเดินตลาด ฿3,000 ไตรมาสละ 1 

ครั้ง 

พนักงานธุรการ, 

การเงิน และ

สินเชื่อ ฝายละ 

3-4 คน 

 - จัดใหมีชองทางดวนสําหรับการเปด

บัญชีและฝากเงิน 

- ทุกวันทําการ พนักงานการเงิน 

 - บริการรับเงินฝากนอกสถานท่ี ไดแก 

ตลาดทาแร, ตลาดดงมะไฟ, ตลาดรุง

พัฒนา, วัด และสวนราชการตาง ๆ 

฿200 

ตอวัน 

ทุกวันทําการ พนักงานการเงิน 

 - จัดโปรโมชั่นพรอมแจกของชํารวยเพ่ือ

ดึงดูดใจลูกคา 

฿15,000 ทุกวันทําการ พนักงานธุรการ 

พนักงานการเงินชวยกันประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑเงินฝากตาง ๆ ผานหนาเคาท

เตอรธนาคาร 

- ทุกวันทําการ พนักงานทุกคน 

เพ่ิมการประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝาก

ตาง ๆ ในการประชุมกลุมลูกคาของฝาย

สินเชื่อ 

- ทุกครั้งท่ีมี

การประชุม 

พนักงานฝาย

สินเชื่อ 

เพ่ิมการประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝาก

ตาง ๆ ในการประชุมรวมกับสวนราชการ 

- ทุกครั้งท่ีมี

การประชุม 

ผูจัดการ,ผูชวย

ผูจัดการ 

ทางเลือก

ท่ี 3 

คาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานสินเชื่อในการลง

พ้ืนท่ีประเมินอสังหาริมทรัพยและ

วิเคราะหโครงการใหกับลูกคา  

฿10,000 ไตรมาสแรก

ของปบัญชี 

พนักงานฝาย

สินเชื่อ 

ทางเลือก

ท่ี 4 

คาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานสินเชื่อในการลง

พ้ืนท่ีเพ่ือติดตามหนี้ 

฿10,000 ไตรมาสแรก

ของปบัญช ี

พนักงานฝาย

สินเชื่อ 

 

6. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

6.1. สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก สรุป เลือกทางเลือกท่ี 3 

โดยมีรายละเอียด คือ เรงรัดการอนุมัติสินเชื่อตั้งแตตนปบัญชี เพ่ือใหสาขารับรูรายไดจากดอกเบี้ย

เงินกูไดทันภายในปบัญชีท่ีใหสินเชื่อ เนื่องจากเปนแนวทางท่ีไมตองลงทุนประชาสัมพันธหรือจัด
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กิจกรรมใด ๆ ใชเพียงงบประมาณเก่ียวกับคาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานสินเชื่อในการลงพ้ืนท่ีประเมิน

อสังหาริมทรัพยและวิเคราะหโครงการใหกับลูกคาท่ีประสงคขอสินเชื่อจากธนาคาร นอกจากจะเปน

แนวทางการสรางรายไดดอกเบี้ยใหกับสาขาแลว ยังชวยเปดชองทางการสรางรายไดอ่ืน ๆ ตามมา 

เชน รายไดจากการขายประกัน, รายไดคาประเมินอสังหาริมทรัพย, รายไดวิเคราะหโครงการ และเม่ือ

ลูกคาไดรับโอนเงินกูจากธนาคารแลว ก็ยังชวยกระตุนยอดเงินฝากไดอีกดวย 

6.2. ขอเสนอแนะเพ่ือประยุกตใชในการดาํเนินงานของธนาคาร 

 สําหรับแนวทางเลือกอ่ืนท่ีไมไดเลือกนั้น สาขาอาจพิจารณานํามาปรับใชรวมกันได เพราะ

ลวนกอใหเกิดประโยชนกับธนาคารท้ังสิ้น แตท้ังนี้ตองคํานึงถึงงบประมาณและคาใชจายท่ีจะตามมา

ดวย 

6.3. ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในอนาคต 

 - การศึกษาครั้งตอไปแนะนําใหศึกษาในขอบเขตท่ีกวางข้ึน อาจจะศึกษากับกลุมตัวอยาง

ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ เพ่ือใหเห็นความคิดเห็นของผูบริหารท่ีหลากหลายในหลายๆ บริบท 

เพราะเง่ือนไขในการดําเนินงานของแตละสาขาหรือแตละภูมิภาคจะมีความแตกตางกัน 

 - การศึกษาครั้งตอไปอาจพิจารณาศึกษาอัตราสวนท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

6.4. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) 

 โดยจะเรียบเรียงดัชนีชี้วัดความสําเร็จตามกระบวนการทํางาน ดังนี้ 

6.4.1.  จํานวนสัญญาเงินกูท่ีอนุมัติเพ่ิมข้ึน 40% เม่ือเทียบกับปบัญชี 2561 

6.4.2.  รายไดดอกเบี้ยพึงไดรับเพ่ิมข้ึน 40% เม่ือเทียบกับปบัญชี 2561 

  6.4.3.  รายไดจากการขายประกัน, รายไดคาประเมินอสังหาริมทรัพย และรายได

วิเคราะหโครงการเพ่ิมข้ึน 40% เม่ือเทียบกับปบัญชี 2561 

6.4.4.  ยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยรายวันเพ่ิมข้ึน 40% เม่ือเทียบกับปบัญชี 2561 

6.5. ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 

ปจจัยหลักท่ีจะผลักดันสาขาไปสูความสําเร็จในการทํางานตามแผนงานท่ีวางไว ไดแก 

  6.5.1.  ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพก็สําคัญ ระหวางผูบังคับบัญชากับ

ผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางเพ่ือนรวมงาน จะมีผลตอความสําเร็จของงานท่ีทําท้ังสิ้น 

  6.5.2.  ความมุงม่ันชัดเจนในเปาหมาย เพราะหากพนักงานทุกคนในสาขามีความ

เขาใจเปาหมายท่ีตรงกัน มีการสรางขวัญกําลังใจใหแกกัน ความตั้งใจและความทุมเทก็จะเกิดตามมา

ดวย ความเพียรพยายามไมหยุดนิ่งอยูกับท่ีจะทําใหแผนงานท่ีสาขาวางไวสามารถทําไดสําเร็จโดยงาย 

  6.5.3.  พรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ พนักงานทุกคนตองหม่ันหาความรูและเพ่ิมทักษะ

ดานตาง ๆ ไมเคยหยุดนิ่ง ไมวาจากขอมูล ขาวสาร วิทยาการใหมๆ ท่ีหลั่งไหลเขามาสูสังคมเราอยาง
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รวดเร็ว ดังนั้นคนทํางานท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีการเรียนรูและตื่นตัวอยูตลอดเวลา คิดคนหา

โอกาสและชองทางใหม ๆ ในการพัฒนาตัวเอง ความสําเร็จในหนาท่ีการงานจึงไมหยุดนิ่งตามไปดวย 

  6.5.4.  ความคิดสรางสรรค ความแปลกใหม หรือความหลากหลายตอรูปแบบการ

ทํางาน หากพนักงานทานใดมีแนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม ๆ หรือกระบวนการทํางานดี ๆ ก็

สามารถนํามาเสนอตอท่ีประชุมได และอาจจะลงมติพิจารณาเห็นควรใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของสาขาตอไป แตยังอยูภายใตขอบเขตการทํางานโดยยึดหลักวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองของธนาคาร 

  6.5.5.  ทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ เปนทักษะเฉพาะตัวท่ีแตละคนมีไม

เหมือนกัน ความม่ันใจในตัวเอง ความม่ันคงทางอารมณ ความเชื่อม่ันในขอมูลและองคความรูในการ

ทํางาน การคิดคนและสรางสรรคงาน รวมไปถึงทักษะการสรางการมีสวนรวมของทีมงานสงผลตอการ

ตัดสินใจและการแกปญหาอยางมีเหตุมีผล และชัดเจนตรงประเด็น 

  6.5.6.  การบริหารเวลา ทักษะการบริหารเวลาคืออัจฉริยภาพของคนๆ นั้น เพราะ

เวลาเปนสิ่งท่ีซ่ือสัตยและเท่ียงตรงท่ีสุดตอมนุษยทุกคนไมเลือกชนชั้นวรรณะ ยากดีมีจน เพศ และ

อายุ ทุกคนมี 24 ชั่วโมงใน 1 วัน 365 วันใน 1 ปเทากัน ดังนั้นความไดเปรียบ เสียเปรียบของ

คนทํางานจึงอยูท่ีทักษะการบริหารจัดการเวลาใหเหนือกวาคนอ่ืน แลวความสําเร็จท้ังการงาน การเงิน 

และชีวิตสวนตัวจึงตามมาดวย 

 ปจจัยนําไปสูความสําเร็จท่ีกลาวมาขางตน จําเปนตองมีและทําใหเกิดกับพนักงานทุกคนใน

สาขา เปนหัวใจสําคัญของหลักการและแนวทางนําไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุดท้ังขององคกรและ

ตนเองดวย
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6.6. แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

 

ข้ันตอนการ

ดําเนนิงาน 

(PDCA) 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนนิงานตามแนวทางเลือกท่ี 3 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  ข้ันตอน

การวางแผน 

(Plan: P) 

1.1 แจงกําหนดการประชุมสาขา                                                 

1.2 กําหนดลําดับความสําคัญของงาน                                                 

1.3 กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 
                                                

1.4 กําหนดโครงสรางทีมงานและมอบหมายความ

รับผิดชอบ 
                                                

1.5 กําหนดตัวชี้วัดและตั้งเปาหมายรวมกัน 
 

                                              

1.6 สํารวจสถานการณปจจบุันของสาขา                                                 

2.  ข้ันตอน

การปฏิบัติ 

(Do: D) 

2.1 พนักงานสินเชื่อนัดหมายประชุมกลุมลูกคา                                                

2.2 พนักงานสินเชื่อนัดหมายลูกคารายคนเพ่ือ

ประเมินอสังหาริมทรัพยและ/หรือวิเคราะห

โครงการ 
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ข้ันตอนการ

ดําเนนิงาน 

(PDCA) 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนนิงานตามแนวทางเลือกท่ี 3 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.3 พนักงานจัดทําสัญญาเงินกูและจัดทําเอกสาร

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
                                                

2.4 ผูตรวจสอบตรวจความถูกตองของสัญญาเงินกู

และเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ 
                                                

2.5 ผูอนุมัติพิจารณาอนุมัติสัญญาเงินกู                                                 

2.6 ในวันท่ีลูกคามาติดตอขอรับเงินกู ใหพนักงาน

การเงินพูดคุยแนะนําผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ 

เพ่ือเชิญชวนใหลูกคาออมเงินไวกอน 

                                                

3.  ข้ันตอน

การ

ตรวจสอบ 

(Check: C) 

3.1 ผูบริหารติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ

บริหารงานสาขาและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ พรอม

กับการสังเกตการณรวมดวย 

                                                

3.2 ผูปฏิบัติงานแจงปญหาการดําเนินงาน หากมี

เหตุเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาแกไขตอไป 
                                                

3.3 ประเมินความพึงพอใจจากลูกคาเงินกูหรือ

ผูเก่ียวของอ่ืน ๆ 
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ข้ันตอนการ

ดําเนนิงาน 

(PDCA) 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนนิงานตามแนวทางเลือกท่ี 3 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4.  ข้ันตอน

การปรับปรุง

การ

ดําเนินการ

อยาง

เหมาะสม 

(Action: A) 

4.1 สรุปปญหาท่ีพบจากรายงานตาง ๆ จากการ

สังเกตการณ จากปญหาท่ีผูปฏิบัติแจงตอผูบริหาร 

รวมถึงความไมพึงพอใจท่ีเกิดกับลูกคา (ถามี) 

                                               

4.2 พัฒนาแผนและหาแนวทางการแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน เพ่ือปองกันไมใหปญหาเดิมเกิดข้ึนอีกใน

ระยะยาว โดยการประชุมซักซอมกับทีมงานท้ังสาขา 
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6.7. แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

 

ปจจัยท่ี รายละเอียดปจจัยเส่ียง แนวทางในการลดความเส่ียง ขอดี ขอเสีย 

1 มีโครงการเรงดวนตาม

นโยบายรัฐบาลเขามาแทรก 

จัดจางลูกจางชั่วคราวเพ่ือมาปฏิบัติงานชวยงานสาขา ชวยลดภาระงานสาขา มีคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

2 พนักงานเจ็บปวย ลากิจ หรือ

ลาดวยเหตุอ่ืนใดก็ตาม 

หากพนักงานสินเชื่อเขตใดจําเปนตองลางาน ก็ขอให

ผูบังคับบัญชาตามสายงาน มอบหมายงานใหพนักงานเขต

อ่ืนชวยงานไปกอน จนกวาพนักงานคนดังกลาวจะกลับมา

ปฏิบัติงานไดตามปกติ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน 

งานเปนไปตามแผนท่ีวางไว เปนการเพ่ิมภาระงานใหกับ

พนักงานสินเชื่อเขตอ่ืนท่ี

ไดรับมอบหมาย อาจบั่น

ทอนขวัญกําลังใจของ

พนักงานได 

3 ขอรองเรียนกรณีความลาชา

ในการอนุมัติสินเชื่อเงินกู 

จัดลําดับความสําคัญของงาน และทําตามแผนท่ีวางไว นัด

หมายวันรับเงินกูใหสอดคลองกับศักยภาพท่ีพนักงานสินเชื่อ

จะทําไดจริง ไมนัดหมายโดยปราศจากการวางแผนโดย

เด็ดขาด 

แผนงานชัดเจน ลูกคาพึงพอใจ 

สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ

ธนาคาร 

ตองเสียสละเวลาในการ

จัดเตรียมแผนงาน จัดคิวนัด

หมายลูกคา 

4 ลูกคาไมประสงคกูเงิน 

หรือไมไดรับการตอบรบัจาก

ลูกคา 

จัดทําแผนลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินกูประเภท

ตาง ๆ แนะนําลูกคาใหเห็นถึงความสําคัญในการลงทุนเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเพ่ือตอยอดธุรกิจ สรางความ

เจริญเติบโตใหกับชุมชนและเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางการ

ชวยกระตุนความตองการขอ

สินเชื่อของลูกคาได เปนการ

ประชาสัมพันธใหลูกคาทราบ

เก่ียวกับผลิตภัณฑของธนาคาร 

ตองใชงบประมาณและ

แรงงานคนในการลงพ้ืนท่ี 
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ปจจัยท่ี รายละเอียดปจจัยเส่ียง แนวทางในการลดความเส่ียง ขอดี ขอเสีย 

ชวยเหลือลูกคาในดานอ่ืน ๆ การใหความรูคูกับเงินลงทุน 

เปนตน 
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ปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery 

ผานโมบายแอพพลเิคช่ันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

PROMOTION MIX FACTORS AFFECTING TO CONSUMER CHOICE THE FOOD 

DELIVERY SERVICES VAI MOBILE APPLICATION  

IN THE BANGKOK AREA 

 

ปณิชา ไตรรัชดาพงษ0 1 และธงชัย ศรีวรรธนะ1

2 

Panicha Triratchadapongse1 and Thongchai Sriwanthana2 

 

 

บทคัดยอ 

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภค จํานวน 400 คน เก็บและวิเคราะหขอมูล

จากแบบสอบถามดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะหคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห Independent Sample T-test และ One-Way 

ANOVA เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 27-36 ป ท่ีมี

สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 30,001 – 40,000 บาท การศึกษาระดับปริญญา มี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 3 คน ข้ึนไป นิยมใชบริการ Food Delivery จาก Grab Food โดย

ใชบริการโดยเฉลี่ยตอเดือน 3-4 ครั้ง คาใชจายในการใชบริการตอครั้งๆ ละ 201-400 บาท ท้ังนี้ พบวา 

ปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาด ท้ัง 5 ดาน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผาน

โมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน โดยเม่ือพิจารณาจากคาการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  พบวา ปจจัยสวนประ

สมการสงเสริมการตลาด ดานการสงเสริมการขาย สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผาน

โมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ปจจัยการประชาสัมพันธ การโฆษณา 

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคคํ่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงานขาย โดยมีคาการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ี 

0.334 0.214 0.197 0.039 และ 0.019 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : สวนประสมการสงเสริมการตลาด, Food Delivery, โมบายแอพพลิเคชั่น, ผูบริโภค 

 

Abstract 

 The objective of this study was to investigate the Promotion Mixed Factors to 

affecting to consumer choice the food delivery services Today, we are use the internet 

on mobile phone is routine of our activity   which is essential in our daily life. We use the 

mobile phone to the process of ordering food and delivering as our requirement. 

Moreover, digital economy has a trend to growth up. The currently, the online food 

ordering platform had a develop to friendly to use and helps to meet the needs of 

customer. This way is changing lifestyles by introducing a data linkage technology to act 

as a bridge between customers and restaurants. We were collected by using the 

questionnaire and analyzed with descriptive and inferential statistics by using 

independent sample T-test and one-way ANOVA. The descriptive statistics composed of 

frequency, percentage, average and standard deviation. in the Bangkok area of 400 

sample consumers who had to use the ordering by food delivery via mobile application 

including gender, age, average monthly income, educational level and occupation, 

Results were that convenience, different payment channels, and physical appearance 

and restaurant partnership were the most influential, increasing order of importance. The 

result revealed that most of the consumers were single female, aged between 37-45 

years, employed by private company, with income in the range of 30 ,001-40 ,000 baht, 

and graduated with bachelor’s degree. In addition, most of the consumers order the 

delivery food by Grab Food, with average price per order as 200-400 baht. For the 5 

elements of Promotion Mixed Factors (sale Promotion, Public Relation, Personal Selling, 

Advertising and Direct Marketing), there were significant relation with the purchase 

intention for online furniture by consumers (p≤0.05). In addition to considering the 
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Multiple Regression, it revealed that the Promotion Mixed Factors in the Public Relations 

was the most important factor affecting to consumer choice the food delivery services, 

followed by the Avertising, Sales Promotion, Direct Marketing and Personal Selling, which 

had the Multiple Regression of 0.334 0.214 0.197 0.039 and 0.019, respectively. 

 

Keywords: Factors, Affecting, Mobile, Mobile Application, Consumer, Food delivery  

  

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จากการสํารวจของ ETDA พบวาผลสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตประเทศไทยป 2561 

พบคนไทยใชอินเทอรเน็ตนานข้ึนเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีตอวัน เปนผลจากการเปลี่ยนผานชีวิตไปสู

ดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในปจจุบันดวยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชื่อมโยง

ขอมูลเขาดวยกันผานเครือขายอินเตอรเน็ตเขาดวยกัน ทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน

มากข้ึน ผูบริโภคในปจจุบันจึงนิยมทําธุรกรรมตาง ๆ ผานทางออนไลน เชน การทาธุรกรรมทางการเงิน 

การซ้ือสินคาออนไลน เปนตน 

นอกจากนี้  การขยายตัวของธุรกิจ Food Delivery และแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร (Food 

Delivery Application) ยังเพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดใหแกผูเลนท่ีอยูในหวงโซธุรกิจรานอาหาร อาทิ 

รานอาหารรวมถึงรานอาหารขนาดกลางและเล็กท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคารายใหมๆเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจมี

สวนแบงของรายได หรือกลุมผู ขับข่ีรถจักรยานยนต ท่ีสามารถเพ่ิมรายไดโดยการรับงานผาน 

Application ตางๆ ท่ีนาจะมีสวนแบงรายไดมูลคาประมาณ 3.9 พันลานบาท ในขณะเดียวกันการ

แขงขันท่ีมากข้ึนก็ผลักดันใหผูประกอบการในเครือรานอาหารตางๆ จําเปนตองมีการปรับแผนธุรกิจ

เพ่ือใหรักษาขีดความสามารถในการแขงขันและรักษาสวนแบงทางการตลาดท่ีมีอยูได โดยการเพ่ิมชอง

ทางการสั่งซ้ืออาหารและความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถึงการใชบรรจุภัณฑอาหารท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม เปนหนึ่งตลาดท่ีเติบโตอยางรอนแรง โดยเทรนดการเติบโตของ Food on Demand 

หรือ Food Delivery มี Good Signal มาไมต่ํากวา 2-3 ปแลว และยังเปนเซ็กเมนตท่ีเติบโตไดอยางโดด

เดนของธุรกิจรานอาหาร โดยโตได 11-15% จากมูลคาตลาด 

ท้ังนี้ ธุรกิจดาน Food Delivery มีปจจัยท่ีสงเสริมดานการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและ

ปจจัยดานเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยประกอบกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูใชงานท่ีใชอินเตอรเน็ต

ในชีวิตประจําวันมากข้ึน ซ่ึงธุรกิจดาน Food Delivery ตองเผชิญกับการแขงขันดานการบริการท่ีรุนแรง 
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และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลตอการใหบริการและพฤติกรรมของผูใชงานผานชองทางแอพพลิเคชั่นท่ีสงผล

กระทบตอการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการ ตลอดจนความสามารถในการแขงขันในทางธุรกิจ ดวย

เหตุนี้ ผูศึกษาสนใจทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนของการศึกษา 

 1. ทราบถึงระดับความตองการของปจจัยดานประชากรศาสตรตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ของผูบริโภค 

 2. เปนขอมูลใหผูประกอบการทราบถึงลักษณะและความตองการของผูบริโภค ในการการ

ตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภค และเพ่ือนําไปประยุกตใชใน

การกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีเขาถึงความตองการของผูบริโภคไดมากท่ีสุด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

Hanna and Wozniak (2001) ไดอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการการตัดสินใจซ้ือวา เปน

การประเมินทางเลือกของผูบริโภค ซ่ึงจะทําการประเมินเม่ือทางเลือกนั้นมีมากกวา 1 ทาง และยังเปน

การแกปญหาในกรณีท่ีผูบริโภครับรูถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือความขัดแยงระหวางสภาพสังคมเปนจริง 

(Reality) กับสภาพท่ีตองการใหเปน (Ideal) เม่ือผูบริโภครับรูถึงปญหาและความขัดแยงเหลานั้น 

ผูบริโภคจะทําการตระหนักถึงปญหา ซ่ึงนําไปสูกระบวนการแกไขปญหา จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการ

ตัดสินใจ เพ่ือท่ีใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุด ดังท่ี Solomon (2015) ไดแบง กระบวนการ

ตัดสินใจของผูบริโภคออกเปน 5 ลําดับ ข้ันตอน ไดแก ข้ันตระหนักถึงปญหา ข้ันการคนหาขอมูล ข้ันตอน

ประเมินทางเลือก  ข้ันตอนเลือกซ้ือสินคาและบริการ  และข้ันผลลัพธ ซ่ึงสอดคลองกับ Assael (2004); 

(Kotler, 2003) ท่ีกลาววากระบวนการท้ัง 5 ข้ันตอน ท้ังนี้ผูบริโภคอาจขามหรือหรือยอนกลับในข้ันตอน

หนึ่งก็เปนได ซ่ึงประกอบดวย 

1. ข้ันตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition)  
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ข้ันนี้เปนข้ันท่ีเกิดข้ึนภายใตตัวของผูบริโภค นักการตลาดเปนเพียงแตผูกระตุนทําใหเกิดความ

ตองการเทานั้น Asseal (2004) กลาวข้ันตอนนี้เกิดข้ึนเม่ือเกิดความแตกตางกันระหวางสงท่ีเปนอยู 

(Current State) และความตองการทายสุด (Desired End State) ในข้ันตอนนี้จะสรางแรงกระตุนให

เกิดพฤติกรรมสุดทาย (Desired End State) ในข้ันตอนนี้จะสรางแรงกระตุนพฤติกรรม 

2. ข้ันการคนหาขอมูล (Information Search) 

เม่ือผูบริโภคตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว ในข้ันตอนตอมาผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูลเปน

กระบวนการท่ีผูบริโภคทําการสํารวจสภาพแวดลอมเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมมาประกอบในการ

ตัดสินใจ ซ่ึงประเภทของการคนหาขอมูลจะมีท้ังหมด 2 ประเภท ไดแก การคนหาขอมูลภายใน 

(Internal Search) และ การคนหาขอมูลภายนอก (External Search)  

3. ข้ันประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

 เปนข้ันตอนท่ีผูบริโภคทําการเปรียบเทียบทางเลือกจํานวนมากของสินคาและบริการ 

ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาของตนเองไดดวยการประเมินประโยชนท่ีไดรับจากการ

เลือกสินคาและบริการรั้นๆ โดยผูบริโภคแตละบุคคลจะมีวิธีการประเมินท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงจะสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ (Belief) ทัศนคติ (Attitude) และความมุงหวัง (Intention) ในการซ้ือสินคา

และบริการครั้งตอไป ท้ังนี้ผูบริโภคจะใหความสนใจเฉพาะสินคาท่ีมีลักษณะตรงกับความตองการของตน 

และทําการเปรียบเทียบระหวางตราสินคาตางๆ ท่ีนํามาเปนทางเลือก  

4. ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

 เม่ือผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกตางๆแลว ในข้ันนี้ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินคา

และบริการ โดยประเภทของการซ้ือสินคาและบริการ แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้  

4.1 การซ้ือสินคาและบริการท่ีถูกวางแผนไวท้ังหมด (Fully Planned Purchase)  

4.2 การซ้ือสินคาและบริการท่ีถูกวางแผนไวบางสวน (Partially Planned Purchase)  

4.3 การซ้ือสินคาและบริการท่ีไมไดถูกวางแผน (Unplanned Purchase)  

5. ข้ันพฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior)  

 เม่ือผูบริโภคไดตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูบริโภคจะตองทําการ

ประเมินหลังการซ้ือเพ่ือตัดสินใจวาสินคาและบริการดังกลาวตอบสนองความตองการ หรือสรางความพึง

พอใจใหกับผูบริโภคหรือไม โดยผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบสิ่งท่ีผูบริโภคนั้นไดรับตามความคาดหวังท่ี

จะไดจากสินคาและบริการ กับสิ่งท่ีไดรับจริงจากการบริโภคสินคาและบริการนั้น ซ่ึงหากสิ่งท่ีผูบริโภค

ไดรับจริงจากการบริโภคสินคาและบริการนั้นมากกวาสิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวังไว นั้นหมายความวาผูบริโภค
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เกิดความพึงพอใจ และผลท่ีไดจากความพึงพอใจดังกลาวนั้นจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการซ้ือซํ้า (Repeat 

Purchase) และการบอกตอในเชิงบกแกผูบริโภคทานอ่ืนๆ (Positive Word-Of-Mouth) หรือในทาง

กลับกัน หากสิ่งท่ีผูบริโภคไดรับจริงนั้น นอยกวาสิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวังไว จะทําใหผูบริโภคเกิดความไม

พอใจ ไมทําการซ้ือซํ้าในสินคาดังกลาว อีกท้ังยังเกิดการบอกตอในเชิงลบ (Negative Word-Of-Mouth) 

ตอผูบริโภคทานอ่ืนๆ ไดรับรูเชนกัน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคท่ีเคยใชบริการ Food Delivery ผานโม

บายแอพพลิเคชั่น โดยใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง)ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังนี้  

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการคํานวณตามหลักการหา

จําหนวนกลุมตัวอยางเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยใชสูตรการคํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง

แบบไมทราบจํานวนประชากร  

n =
π(1 − π)Z2

𝐷𝐷2  

โดยคา   n  แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 

   π แทน สัดสวนของประชากรในการวิจัย 

Z แทน ระดับความเชื่อม่ันซ่ึงผูวิจัยกําหนดไวท่ี 95% มีคาเทากับ 

1.96 

D แทน ระดับความคลาดเคลื่อนโดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ี 

0.05 

 แทนคาสูตร ดังนี้   

                                         n =      
(0.5)(1−0.5)(1.96)2

(0.05)2
     = 384 คน 

  

 โดยจะไดจํานวนประมาณของขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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วิธีการสุมตัวอยาง 

 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-probability Random 

Sampling) โดยจะใชการเก็บขอมูลผานการแจกแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) 

เลือกใชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ดังนั้น  สําหรับการศึกษาครั้งนี้

ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยาง 384 ตัวอยาง และเพ่ือปองกันความผิดพลาดของขอมูลจากความไมสมบูรณ

ในการตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาจึงจัดทําจัดเก็บแบบสอบถามเพ่ิมข้ึน จํานวน 16 ชุด รวมเปน 400 ชุด 

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-probability Random Sampling) โดยจะ

ใชการเก็บขอมูลผานการแจกแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) เลือกใชการสุมตัวอยาง

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงจะทําการแจกแบบสอบถามออนไลนโดยใช Google 

Form  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามท่ีแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 : คําถามเพ่ือคัดกรองเลือกผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 : ขอมูลท่ัวไป(ลักษณะประชากรศาสตร)ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ระดับรายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 7 ขอ 

สวนท่ี 3 : พฤติกรรมการใช Application สําหรับการสั่งและจัดสงอาหาร ไดแก เลือกใชบริการ 

Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นใดบอยท่ีสุด เลือกใชบริการ Food Delivery ผานโมบาย

แอพพลิเคชั่นก่ีครั้งตอเดือน ใชสั่งอาหารประเภทใด วิธีการจายคาอาหารจากการใชบริการ และเลือกใช

บริการ Food Delivery เพราะเหตุใด เปนตน รวมท้ังสิ้น 11 ขอ 

สวนท่ี 4 : การเปดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ Application การสั่งและจัดสงอาหาร แบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ สื่อดั้งเดิม และสื่อใหม รวมท้ังสิ้น 12 ขอ   

โดยสวนท่ี 4 ใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา (rating scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็น

ออกเปน 5 ระดบั จากมากไปนอย (Likert scale) คือ 5 คะแนน หมายถึง บอยท่ีสุด 4 คะแนน หมายถึง 

บอย 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง นอย และ 1 คะแนน หมายถึง นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 5 : ปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food 

Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่น รวมท้ังสิ้น 25 ขอ 
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สวนท่ี 6 : พฤติกรรมการเลือกใชบริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นรวมท้ังสิ้น 

23 ขอ    

โดยสวนท่ี 5 และ 6 ใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา (rating scale) ซ่ึงแบงระดับความ

คิดเห็นออกเปน 5 ระดับ จากมากไปนอย (Likert scale) คือ 5 คะแนน หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 4 

คะแนน หมายถึง เห็นดวย 3 คะแนน หมายถึง เฉย 2 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวย และ 1 คะแนน 

หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสวนท่ี 4, 5 และ 6 เม่ือคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตร

ภาคชั้น ดังนี้ 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = (ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด) ÷ จํานวนชั้น 

                                 = (5-1) ÷ 5 = 0.8 

ดังนั้นจากการแบงความกวางของอันตรภาคชั้น ซ่ึงมีคาเทากับ 0.8 จึงมีเกณฑในการประเมินผล 

ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง, บอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดวย, 

บอย คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เฉย, ปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ไมเห็นดวย, นอย และ

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง, นอยท่ีสุด 

โดยจากการตรวจสอบความแมนยําของแบบสอบถามท่ีนําไปตรวจสอบความเท่ียงตรง และ

คํานวณหาความเชื่อ ม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha method) (Cronbach, 1951) พบวา ไดคาความเชื่อม่ันมากกวา 0.70     

 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก 

ความถ่ี รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และสถิติเชิง

อนุมาน (inferential statistics) เพ่ือการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชเครื่องมือดังนี้ 1) การวิเคราะห 

Independent Sample T-test เพ่ือเปรียบเทียบระหวาง 2 ตัวแปรท่ีเปนอิสระ 2) การวิเคราะห One-

Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปร 3)ทดสอบวิธีการ

เปรียบเทียบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีไดกําหนดไว  
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สรุปผลการวิจัย  

ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนตัวแทนกลุมผูบริโภคท่ีเคยใชบริการ Food Delivery ผานโมบาย

แอพพลิเคชั่นสวนใหญเปนพศหญิง(รอยละ 73.3) ท่ีมีอายุระหวาง 27-36 ป ซ่ึงคิดเปนรอยละ (65.3) 

รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 37-45 ป (รอยละ 17.5) และสวนใหญพบวา มีสถานภาพ

โสด ซ่ึงคิดเปน (รอยละ 76.3) และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงคิดเปนรอยละ (58.8) สําหรับ

อาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 70.5) รองลงมา คือ อาชีพขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 12.5) ตามลําดับ ท้ังนี้ในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีรายไดอยูในชวง 30,001-40,000 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ (27.8) รองลงมาคือมีรายไดอยูในชวง 

20,001-30,000 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ (25.0) ตามลําดับ สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา 

ผูบริโภคสวนใหญมีจํานวนมากกวา 3 คน (รอยละ 50.2)  

ระดับพฤติกรรมการใชบริการ Food Delivery  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนตัวแทนกลุมผูบริโภคท่ีเคยใชบริการ Food Delivery ผานโมบาย

แอพพลิเคชั่นสวนใหญ พบวา สวนใหญนิยมใชบริการมากท่ีสุดคือ Grab Food  (รอยละ 50.2) รองลงมา

คือ Lineman (รอยละ 23.0) ตามลําดับ โดยการเลือกใชบริการเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุดคือ 3-4 ครั้ง คิด

เปนรอยละ (34.0) และพบวา ในการซ้ือตอ 1 ครั้ง มีคาใชจายสวนใหญอยูในชวง 200-400 บาท ซ่ึงคิด

เปนรอยละ (62.3) ซ่ึงสวนใหญเลือกใชวิธีการชําระคาบริการแบบ เงินสด (รอยละ 49.0) และสถานท่ี

รับประทานสวนมากคือ บาน/คอนโด/ท่ีอยูอาศัย (รอยละ 75.3) โดยผูท่ีตัดสินใจใชบริการสวนมากคือ 

ตนเอง (รอยละ 79.5)  

ระดับปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจการใชบริการ Food 

Delivery ผานโมบายแอพพลิเคช่ัน 

ปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจการใชบริการ Food Delivery 

ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในในแตละดานไดดังนี้ ปจจัยดานการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.014 ซ่ึงอยูในระดับมาก ปจจัยดานการโฆษณา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.937 ระดับมาก ปจจัย

ดานการตลาดทางตรง  มีคาเฉลี่ยท่ี 3.0875 ระดับปานกลาง ปจจัยดานการขายโดยพนักงานขาย มี

คาเฉลี่ยท่ี 4.085 ระดับมาก ปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยท่ี4.288 ระดับมากท่ีสุด โดย

สามารถสรุปไดวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการขาย มากท่ีสุด คือมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.288 ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ปจจัยดานการขายโดย
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พนักงานขาย ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ปจจัยดานการโฆษณา และปจจัยดานการตลาดทางตรง 

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาระดับผลของการตัดสินใจใชบริการ พบวา ผูบริโภคมีระดับการตัดสินใจใช

บริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่น อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11125  (ไม

แสดงตาราง) 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน จะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคช่ัน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยการตลาดดิจิทัล จําแนกตามเพศ 

อายุ ระดับรายได ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวในภาพรวม ท่ีแตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจใชบริการ 

Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต

พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับรายไดตอเดือนในภาพรวม แตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจใชบริการ Food 

Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา

นัยสําคัญท่ี 0.019 โดยมีรายละเอียดดังตัวอยางนี้ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผานโมบาย

แอพพลิเคชั่น ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจําแนกตามดานรายได (n=400) 

การตดัสนิใจใชบรกิาร Food 

Delivery ผานโมบาย

แอพพลิเคช่ัน 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

ไมเกิน 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 

บาท 

20,001 – 30,000 

บาท 

30,001 – 40,000 

บาท 

40,001 – 50,000 

บาท 
สูงกวา 50,000 บาท  F Sig 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.   

1. การตระหนักถึงปญหา 4.1379  .68682  3.8651  .60745  4.3200  .63309  4.0883  .62125  4.2273  .53456  3.9562  .63966  4.842  .000*  

2. การคนหาขอมูลขาวสาร 3.7759  .92424  3.5698  .89197  3.9200  .89392  3.7905  .80024  4.1023  .97991  3.8596  .76033  1.962  .083  

3. การประเมินทางเลอืก 4.0086  .73035  3.7267  .74365  4.4000  .64452  4.0383  .58987  4.2898  .72124  3.9863  .72035  8.060  .000* 

4. การตดัสินใจซ้ือ 4.1103  .75135  3.7953  .64806  4.2600  .71379  4.0901  .60587  4.2545  .66733  3.9397  .70054  4.175  .001*  

5. พฤตกิรรมหลังการซ้ือ 4.1862  .66102  3.8651  .61213  4.2420  .61121  4.1405  .60938  4.3364  .55367  4.2082  .67859  3.076  .010*  

รวมทั้งหมดดานการตัดสนิใจใช

บรกิาร  4.0438  .7508  3.7644  .70065  4.2284  .69931  4.0295 .64532   4.2421  .69134  3.99 .69989  4.423  0.019*  
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สมมติฐานท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคช่ันในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food 

Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ของผูบริโภค ในภาพรวม พบวา ปจจัยสวนประสมการสงเสริม

การตลาด สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดดังนี้ 

(ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ปจจัยสวนประสมการ

สงเสริมการตลาด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม (n=400) 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 
t 

  

Sig 

  

B 
Std. 

Error 
Beta 

คาคงที่ .807 .143  5.641 .000 

1. การประชาสัมพันธ (Public Relations) .214 .049 .224 4.320 .000* 

2. การโฆษณา (Advertising) .197 .045 .233 4.405 .000* 

3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) .039 .021 .068 1.843 .066 

4. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) .019 .033 .024 .564 .573 

5. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) .334 .037 .409 9.133 .000* 

 
R=  .771a Adjusted R Square = .590 

  

R Square 

= 
 .595 Std. Error of the Estimate = 

 .3706

4 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปจจัยการประชาสัมพันธ (Public Relations) สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery 

ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยคาสัมประสิทธิการถดถอย(B) ซ่ึงแสดงถึงระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตาม มีคา

เทากับ 0.214 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน 

ปจจัยการโฆษณา (Advertising) สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผานโมบาย

แอพพลิเคชั่น ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคาสัมประ
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สิทธิการถดถอย(B) ซ่ึงแสดงถึงระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตาม มีคาเทากับ 0.197 

แสดงวา ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน 

ปจจัยการสงเสริมการขาย (Sales Promotion) สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery 

ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในหัวขอการคนหาขอมูลขาวสาร 

(Information Search) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคาสัมประสิทธิการถดถอย(B) ซ่ึง

แสดงถึงระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตาม มีคาเทากับ 0.334 แสดงวา ตัวแปรอิสระมี

อิทธิพลตอตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน 

ตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม การตัดสินใจใช

บริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ในภาพรวมไดรอยละ 59 ท่ีเหลืออีกรอยละ 41 เกิด

จากปจจัยอ่ืนๆ  เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรตามมากท่ีสุดคือ ปจจัยการโฆษณา 

(Advertising) ปจจัยการสงเสริมการขาย (Sales Promotion) และ ปจจัยการตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food 

Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ของผูบริโภค พบวา ปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาด ท้ัง 5 

ดาน ไดแก การประชาสัมพันธ การโฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการ

ขาย มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในภาพรวม 

โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยการสงเสริมการขาย มากท่ีสุด รองลงมาเปนการประชาสัมพันธ การ

โฆษณา การตลาดทางตรง และการขายโดยพนักงานขาย ตามลําดับ และจากการศึกษาเพ่ิมเติมในแตละ

ดาน พบวา ในข้ันการตระหนักถึงปญหา ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกับการโฆษณา การสงเสริมการขาย 

เปนสิ่งท่ีผูบริโภคตระหนักถึงมากท่ีสุดในการเขาถึงปญหา เพ่ือกอใหเกิดความตองการใชบริการตอไป 

สําหรับข้ันการคนหาขอมูลขาวสาร เปนสิ่งท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดกับการโฆษณา การสงเสริม

การขาย ในการเขาถึงการคนหาขอมูลในสิ่งท่ีตนกําลังใหความสนใจ ในข้ันการประเมินทางเลือก เปนสิ่ง

ท่ีผูบริโภคสนใจถึงมากท่ีสุด ดานการประชาสัมพันธ การโฆษณา การสงเสริมการขาย เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการประเมินทางเลือกกอนการตัดสินใจซ้ือ ข้ันการตัดสินใจซ้ือ ท่ีผูบริโภคสนใจถึงมากท่ีสุดคือ การ

ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย สําหรับการตัดสินใจซ้ือหรือเลือกใชบริการ และสุดทายข้ันพฤติกรรม

หลังซ้ือ เปนสิ่งท่ีผูบริโภคสนใจมากท่ีสุดคือ การประชาสัมพันธ การขายโดยโดยพนักงานขาย การ
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สงเสริมการขาย ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัย พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต. (2560). ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะเชิงธุรกิจ 

จากการสรุปผลการวิจัยท่ีไดกลาวขางตน ผูวิจัยมีความคิดเห็น และขอเสนอแนะการศึกษา

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร คือเนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ซ่ึงมีสวนชวยในการวางแผนการตัดสินใจ

พัฒนาแผนการตลาด กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เพ่ือความสําเร็จทางการตลาดของธุรกิจและการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน

ใหกับธุรกิจ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ธุรกิจควรมีการสื่อสารผานโมบายแอพพลิเคชั่น ใหมีความ

สะดวก รวดเร็ว เสถียรภาพ เพ่ือมุงเนนไปยังกลุมเปาหมาย เพ่ือสรางการรับรูและมุงไปการตัดสินใจใช

บริการ Food Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในอนาคต ธุรกิจควรพิจารณาเลือก

พิจารณาการสงเสริมการขาย และการโฆษณาในการ ในองคประกอบนี้เปนประเด็นหลัก 

2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

เพ่ือใหผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนมากข้ึน ผูวิจัยขอเสนอประเด็นท่ีสามารถ

นําไปศึกษาเพ่ิมเติมในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ผานโมบาย

แอพพลิเคชั่นของผูบริโภคซ่ึงเปนการทําการวิจัยโดยการเก็บแบบสอบถามท่ีใชแบบสอบถามจาก 

Google Form ซ่ึงเปนการกระจากผานทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เทานั้น และดวย

ระยะเวลาท่ีจํากัด (1 เดือน 15 วัน) ชวงเดือนมีนาคม จนถึงกลางเดือนเมษายน และสภาวะท่ีเกิดโรค

ระบาด Covid-19 ทําใหการไดผลการตอบแบบสอบถามอาจไมกระจายตัวในดานความแตกตางทาง

ประชากรศาสตร เชน อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เทาท่ีควร อาจทําใหมีความคลาดเคลื่อนในการ

นําผลของงานวิจัยนั้นมาขยายผลได ดังนั้นหากผู ท่ีสนใจนําขอมูลผลการวินัยนี้ ไปอางอง หรือ

ประกอบการวิจัย ควรระมัดระวังขอมูลดานประชากรศาสตร และขอมูลเชิงสถิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

การวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยในดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลตอการการตัดสินใจใชบริการ Food 

Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่น เพ่ือใหไดมุมมองท่ีหลายหลายของการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในปจจัยการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการการตัดสินใจใชบริการ Food 

Delivery ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ซ่ึงอยูในกลุมของการบริการ Food Delivery แตยังมีอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวของคลายคลึงในแงของความสอดคลองของการใชบริการในดานอ่ืนๆ อาทิ อุตสาหกรรมการบริการ

รับสงบุคคล(Taxi) การบริการรับสงพัสดุ ตลอดจนการบริการจัดสงสินคาจากราน E-commerce ซ่ึงลวน

แลวแตสามารถทําการศึกษาแตกยอยลงไปในเชิงรายละเอียดไดอีกเปนจํานวนมาก เพ่ือใหธุรกิจสามารถ

นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการวางแผนกลยุทธ และขยายฐานลูกคาตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

 ความสามารถท่ีจะคงอยูและในการแขงขันในระบบการคาเสรีในยุคปจจุบันทวีความรุนแรงมาก

ข้ึน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในไทยสวนใหญใชประสบการณท่ีเคยใชในอดีตแลว

ประสบความสําเร็จ รวมท้ังใชความรูสึกในการตัดสินใจมาเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ  ซ่ึง

ผูประกอบการสวนใหญละเลยท่ีจะใชหลักวิชาการทางธุรกิจเขามาชวยวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการ

ตัดสินใจกําหนดกลยุทธในอนาคต  จึงสงผลใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเรามีการ

พัฒนาการท่ีชาลาหลังคูแขงและประสบความลมเหลวมากกวาประสบความสําเร็จ  ยิ่งในสถานการณท่ี

เขาสูธุรกิจไรพรมแดน ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมไดแขงขันเพียงธุรกิจภายในประเทศ

เทานั้น  แตยังตองเผชิญกับการแขงขันกับธุรกิจขามชาติจากท่ัวโลก  หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมไมมีการปรับตัวโดยใชหลักวิชาการเขามาปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ และบริหารจัดการอยางมืออาชีพ 

ซ่ึงจะทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะไมสามารถแขงขันอยูไดในปจจุบัน ท้ังนี้ ประเทศไทยมี

ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรอุดมสมบูรณท่ีนับไดวามีความไดเปรียบและเปนประโยชนอันสําคัญ

สําหรับการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้น หากผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมไดรับการสนับสนุนชวยเหลือทางดานวิชาการเพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธไมวาจะ

เปนดานการตลาด ดานการผลิต  ดานการทรัพยากรมนุษยและดานการเงิน ก็จะสามารถสราง

ความสามารถในการแขงขันใหเกิดข้ึนไดในอนาคต 

 

คําสําคัญ: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   ความสามารถในการแขงขัน  กลยุทธ  อุตสาหกรรม

อาหาร   
                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย., อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: thanoot_iam@utcc.ac.th 
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Abstract 

The ability to remain and to compete in today's free trade system is becoming 

more intense. Especially, the small and medium sized enterprises in Thailand use most 

of their experiences in the past. Including using the sense of decision making as a guideline 

for business operations. Most entrepreneurs neglect to use business principles to help 

analyze the environmental factors in making future strategic decisions. As a result, our 

small and medium-sized enterprises have slow development, lag behind competitors 

and have failed more successfully. Especially in the situation that goes into borderless 

business causing small and medium enterprises to not only compete in domestic 

businesses.  But still have to face competition with multinational businesses from around 

the world. If small and medium enterprises do not adapt by using technical principles to 

improve business operations and professional management which will make small and 

medium-sized enterprises not able to compete at present. In this regard, Thailand has 

abundant agricultural resources that are considered to be an advantage and a significant 

benefit for the business operation of small and medium enterprises. Therefore, if 

entrepreneurs, small and medium-sized enterprises receive technical support to use in 

the formulation of strategies, whether in Marketing, Production, Human Resources and 

Finance will be able to create the ability to compete in the future. 

 

Keywords: Small and medium Enterprise (SMEs), Competitive Ability, Strategy, Food 

Industry  
 

บทนํา 

ในยุคโลกาภิวัตนทุกองคกรธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันท่ียากลําบากจากองคกรท่ัวโลก ท้ังนี้ 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันไมแนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ในสถานการณ

เชนนี้ทุกองคกรธุรกิจมุงม่ันเพ่ือประสิทธิภาพท่ีเหนือกวาปรับปรุงความไดเปรียบในการแขงขันและ

ผลตอบแทนท่ีดีกวา โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะตองตอสูกับคูแขงท่ีมีทุนมหาศาล 

โดยเฉพาะวิสาหกิจดานการผลิตอาหารท่ีประเทศไทยนับเปนแหลงครัวโลกท่ีสําคัญแหลงหนึ่งของโลก
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โดยในแตละป ประเทศไทยไดสงออกผลิตภัณฑเหลานี้ในรูปแบบของอาหารสดอาหารเบื้องตนและ

อาหารก่ึงสําเร็จรูป ไดแก ผักผลไมเครื่องปรุงรสผลิตภัณฑอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มอินทรียเปนตน

ขณะเดียวกันคูแขงของไทยไดเริ่มเจาะตลาดเหลานี้เพ่ือหาประโยชน แนวโนมการบริโภคท่ัวโลกใหม 

อยางไรก็ตาม หากผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถดําเนินการตามแนวคิดการ

จัดการกลยุทธเปนหนึ่งในกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดในการปูทางเพ่ือความอยูรอดการพัฒนาและการ

เติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต (Chauhan and Singh, 2019) หนา 18  

 

ความสําคัญและปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย  

 ปจจุบันกิจการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย คิดเปนรอยละ 95 ของธุรกิจ

ท้ังหมดในประเทศไทย ซ่ึงมีการจางงานมากกวารอยละ 50 ของธุรกิจท้ังหมด ในขณะท่ีวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ในยุโรปมากกวารอยละ 99 ของท้ังหมด มีการจางงานถึงรอยละ  70% ของ

ธุรกิจในประเทศ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนตัวจักรขับเคลื่อนหลักของนวัตกรรมการจาง

งานและสังคมและทองถ่ิน ดังนั้น รัฐบาลหลายประเทศในยุโรปจึงกําหนดนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนวาระแหงชาติ (Klepić, 2019 หนา17) ท้ังนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมสาขาการผลิตอาหารมีความสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย เนื่องจาก

เปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่องมากมายท้ังอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา โดยมี

จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงอยูในอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 136,663 ราย คิดเปนรอยละ 

4.56 ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ังหมดของประเทศ มีการจางงาน 524,497 คน คิด

เปนรอยละ 4.31 ของการจางงานรวม โดยสามารถสรางรายไดผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมูลคา 

312,848 ลานบาท หรือมีสัดสวนรอยละ 33.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมฯในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม

ท้ังหมด อยางไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาการผลิตอาหารก็ยังมีปญหาหลาย

ประการ ซ่ึงเปนปญหาพ้ืนฐานของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีแทจริงและเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน

ดวย ไมวาจะเปนทักษะในการจัดการและการบริหารท่ีไมมีประสิทธิภาพ ไมมีความสามารถในดานการ

จัดการองคกร การเงิน การบัญชี การตลาด บุคลากร ซ่ึงถือเปนหัวใจหลักของ SMEs รวมถึงการขาด

แคลนบุคลากรและแรงงานท่ีมีฝมือ (Skilled Worker) ซ่ึงสงผลตอความสามารถในการแขงขันของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรอยละของปญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ดานการผลิตผลิตภัณฑอาหาร 

ประเภทของปญหาและอุปสรรค รอยละ 

1. สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 28.0 

2. ตนทุนในการผลิตสูงข้ึน 24.7 

3. คูแขงในอุตสาหกรรมมีจํานวนมากข้ึน 15.2 

4. การขาดแคลนเงินลงทุนและเงินหมุนเวียน 8.6 

5. สภาพตลาดอ่ิมตัวไมสามารถขยายฐานลูกคา 7.1 

6. การขาดความสามารถในการทําตลาด 4.1 

7. การขาดแคลนแรงงงาน 2.9 

8. อ่ืนๆ 9.4 

                 ท่ีมา: ศักดิ์ดา ศิรภิทัรโสภณ, 2559 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานการผลิตผลิตภัณฑอาหารนั้น

มีปญหาและอุปสรรคมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวถึงรอยละ 28.0 อุปสรรคอันดับท่ี 2 และ 3 รวมกัน

ถึงรอยละ 39.9ไดแก ตนทุนการผลิตในการสูงข้ึนและการแขงขันภายในตลาด ดังนั้น ผูประกอบการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานการผลิตและ

การตลาดอยางยิ่ง   

ความหมายของกลยุทธ         

 กลยุทธ ในภาษาอังกฤษมาจากรากศัพทภาษากรีกวา ‘Strategia’ มีความหมายวา ความคิดของ

แมทัพ ซ่ึงเปนศัพททางการทหาร โดยอาจกลาวไดวาจุดกําเนิดของกลยุทธท่ีใชในการบริหารในปจจุบัน

มาจากแนวคิดของทางทหาร ท้ังนี้  Pathak (2009) ไดใหคํานิยามวา การจัดการเชิงกลยุทธ คือกระแส

การตัดสินใจและการกระทําซ่ึงนําไปสูการพัฒนากลยุทธหรือกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือชวยใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรในลักษณะท่ีมีการแขงขัน  นอกจ ากนี้  Grant (2005) ไ ด นิ ย า ม เ ก่ี ย ว กั บ

ความหมายของกลยุทธ คือ สิ่งท่ีทําเพ่ือตอบโต หรือตอบสนองตอการปรับตัวหรือเคลื่อนไหวของคูแขง

ขัน จากรูปท่ี 1 จะเห็นไดวาการกําหนดรูปแบบของกลยุทธเกิดจากการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง

ปจจัยแวดลอมภายในและปจจัยแวดลอมภายนอกท่ีธุรกิจเผชิญอยู ดังนั้น ผูประกอบการจึงจําเปนตองให

ความสําคัญอยางยิ่งในการพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมท้ังสองประเภท 
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รูปท่ี 1 รูปแสดงความเช่ือมโยงระหวาง

“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม”และ“ปจจัย

แวดลอมในการดําเนินธุรกิจ”     ที่มา:  Grant (2005) หนา 9. 

 

ความสําคัญของกลยุทธ         

 Mackie (2008) ตั้งขอสังเกตวาการจัดการกลยุทธเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องและเปนวงจรและ

กําหนดวา“การจัดการเชิงกลยุทธหมายถึงชุดของกระบวนการ     ซ่ึงประกอบดวยการกําหนดกลยุทธ

การดําเนินกลยุทธการติดตามและควบคุม” นอกจากนี้ Grant (2005) ไดแนะนําวากลยุทธระยะยาว

สามารถชวยใหองคกรมี   ขอไดเปรียบในการแขงขัน หากไมมีกลยุทธองคกรใดๆ จะไมสามารถสํารวจ

และเพ่ิมประสิทธิภาพโอกาสทางการตลาดไดอยางเต็มท่ีและทําใหองคกรลมเหลวในระยะยาว กลยุทธท่ี

ครบถวนชวยใหองคกรสามารถใหบริการผลิตภัณฑ / บริการท่ีมีคุณภาพดีข้ึนแกลูกคาดวยความเอาใจใส

และความออนไหวเปนพิเศษ   ซ่ึงลูกคาพรอมท่ีจะจายในราคาท่ีสูงซ่ึงจะนําองคกรไปสูการปรับปรุง

ประสิทธิภาพทางการเงิน       ท้ังนี้ Arasa and K’Obonyo (2012), Owolabi and Makinde (2012) 

และ  Ridwan และ Marti (2012) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการวางแผนเชิงกลยุทธและผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจและผลศึกษาสรุปไดวามีความสัมพันธระหวางการวางแผนเชิงกลยุทธและผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอยางมาก  

แนวทางในการกําหนดกลยุทธในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน   

  การกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ     

 ในลําดับแรกนั้น ผูประกอบการสามารถใช Business Model Canvas ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีชวยให

ผูประกอบการมีกรอบในการวิเคราะหไดอยางครบถวนและรวดเร็วทําใหมองเห็นถึงองคประกอบโดยรวม

ขององคการและความสัมพันธของฝายตางๆภายในองคการของตนเอง    ธุรกิจสามารถทราบถึงวิเคราะห

ปจจัยแวดลอมท่ีสําคัญ ธุรกิจสามารถวิเคราะหจากรายละเอียดในรูปท่ี 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 

 

กลยุทธ 

ปจจัยแวดลอมภายใน 

• วิสัยทัศน 

• ทรัพยากรและความสามารถ 

• โครงสรางและการ

ดําเนินการภายในองคการ 

ปจจัยแวดลอมภายนอก 

• ธุรกิจคูแขง 

• กลุมลูกคาเปาหมาย 

• ผูคาวัตถุดิบ 
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How 
 

What 

 

          Who 

Money 
                            

                           รูปท่ี 2 รูปแสดงสวนประกอบท่ีสําคัญของ Business Model Canvas 
                      

1. What หมายถึง คุณคาท่ีสงมอบใหลูกคา โดยสวนประกอบนี้มีความสําคัญมาก เนื่องจากธุรกิจ

ตองสามารถคนหาคําใหไดวาสิ ่งใดบางคือคุณคาในสินคาและบริการที่ธุรกิจจะนําเสนอแกลูกคา

เปาหมาย และในขณะเดียวกัน ลูกคากลุมเปาหมายจะไดคุณคาอะไรจากการยอมจายคาสินคาให

ธุรกิจ คุณคาในสินคาและบริการของเราเขาไปแกปญหา หรือตอบโจทย หรือสงเสริมอะไรใหลูกคา 

2. Who หมายถึง กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจ มีคุณสมบัติอยางไร มีความตองการอะไร 

ธุรกิจจะรักษาความสัมพันธกับลูกคาไดอยางไรและธุรกิจตัดสินใจวาควรใชช องทางหลักใดที่

เหมาะสมมากท่ีสุด  

3. How หมายถึง กระบวนการภายในของธุรกิจที่ตระเตรียม จัดการ พัฒนาเพื่อใหตอบโจทย

สวนประกอบหลัก 2 สวนขางตนใหครบถวนสมบูรณใหได โดยกระบวนการภายในประกอบดวย การ

จัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การสื่อสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย การตลาด การบริการหลังการ

ขาย   

4. Money สวนประกอบนี้ ประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญ ไดแก   

 4.1 ตนทุน หมายถึง มูลคาของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการ ประกอบดวย 

ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนในการผลิต ตนทุนในการขาย ดอกเบี้ยจาย เปนตน   

 4.2 รายได หมายถึง ผลตอบแทนท่ีธุรกิจไดรับจากการขายสินคาหรือบริการท่ีเกิดจาก

ดําเนินงาน ประกอบดวย รายไดหลักจากการขายสินคาและบริการ รายไดจากการบริการหลังการขาย  

 หลังจากท่ีผูประกอบการทราบถึงองคประกอบโดยรวมขององคการและความสัมพันธของฝาย

ตางๆภายในองคการเรียบรอยแลว หลังจากนั้นผูประกอบการจึงจะสามารถทําการกําหนดกลยุทธ

การตลาดในลําดับตอไป                                     

กลยุทธการตลาด         

 กลยุทธการตลาดมีวัตถุประสงคหลัก ไดแก การมุงเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางสินคาและ

บริการของธุรกิจกับเงินคาสินคาหรือบริการของกลุมเปาหมาย ดังนั้น สิ่งสําคัญประการแรกท่ี

ผูประกอบการจะตองเขาใจถึงการสรางคุณคาใหเกิดข้ึนกับองคการของตนโดยการมุงเนนทรัพยากรท่ีมี

ตัวตนและไมมีตัวตนท่ีธุรกิจครอบครองอยู (Garcia. 2019  p.448) ซ่ึงจะเปนการสรางความโดดเดนและ
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ความแตกตางระหวางสินคาของธุรกิจและคูแขงใหเกิดข้ึน ในสายตาของกลุมลูกคาเปาหมา โดยธุรกิจ

สวนใหญมักจะใชประโยชนสูงสุดจากโอกาสท่ีเกิดจากการสรางความแตกตางใหกับสินคาและบริการของ

ตน แตในขณะเดียวกัน ผูประกอบการตองพึงตระหนักวา ความแตกตางท่ีธุรกิจจะสรางข้ึนมานั้นตองเกิด

จากการประเมินคุณคาในสายตาของกลุมลูกคาเปาหมายเทานั้น (Luecke, 2552หนา 77)  

ท้ังนี้ ผูประกอบการสามารถแปลงสภาพหรือสรางสรรคุณคาใหเกิดข้ึนภายในองคกรได  3 

ประเภท  ไดแก คุณคาของมูลคา (Value Equity)  คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) คุณคาของ

ความสัมพันธ (Relationship Equity)  (Strahinich, 2553 หนา 124)   

 - คุณคาของมูลคา (Value Equity)  หมายถึง คุณคาหลักพ้ืนฐานท่ีผูประกอบการจําเปนตอง

สรางข้ึนเพ่ือใหลูกคากลุมเปาหมายเกิดอุปสงคในสินคาหรือบริการท่ีธุรกิจนําเสนอ ซ่ึงจะสงผลใหสินคา

หรือบริการของธุรกิจมีมูลคาเกิดข้ึนในสายตาของลูกคากลุมเปาหมายและยินดีท่ีจายชําระคาสินคาใหแก

ธุรกิจ ไดแก อรรถประโยชนหลัก หนาท่ีการใชงาน รูปลักษณ เปนตน อยางไรก็ตาม คุณคาประเภท

ดังกลาวไมมีความยัง่ยืน เนื่องจากคูแขงสามารถลอกเลียนแบบในเรื่องของอรรถประโยชนหรอืรูปลักษณ

จากธุรกิจไดงาย    

- คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง คุณคาท่ีธุรกิจสรางข้ึนเพ่ือขยายภาพลักษณ

ของธุรกิจไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงจะทําใหเกิดความแตกตางจากคูแขง โดยการสรางความจงรักภักดี 

สรางความตอเนื่องของอุปสงคท่ีมีตอสินคาและบริการของธุรกิจ ท้ังนี้ คุณคาประเภทนี้มีความยั่งยืน

มากกวาคุณคาของมูลคา เนื่องจากเปนคุณคาท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกท่ีดีของลูกคากลุมเปาหมายและ

กอใหเกิดความจงรักภักดี ซ่ึงยากท่ีคูแขงจะมาลบลางความจงรักภักดีนี้    

 - คุณคาของความสัมพันธ (Relationship Equity) หมายถึง คุณคาท่ีธุรกิจสรางข้ึนเพ่ือสาน

สัมพันธกับกลุมลูกคาเปาหมายใหมากข้ึนกวาคุณคาท้ังสองท่ีกลาวมาขางตน ซ่ีงจะกอใหเกิดตนทุนในการ

เปลี่ยนไปใชสินคาอ่ืน (Switching Cost) ซ่ึงคุณคาประเภทนี้ถือวาเปนคุณคาท่ีมีความยั่งยืนถาวร คูแขง

ไมสามารถลอกเลียนแบบได การสรางความสัมพันธกับกลุมลูกคาเปาหมายสามารถสรางไดหลายวิธี  

หลังจากท่ีผูประกอบการสามารถสรางคุณคาใหเกิดข้ึนกับธุรกิจของตนแลว ข้ันตอนตอไปคือ การกําหนด

กลยุทธเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน โดยกลยุทธการตลาดท่ีผูประกอบการสามารถนําไปใชได

หลายประเภท ดังนี้        

กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development Strategy)     

 กลยุทธดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายสวนแบงตลาดใหเพ่ิมมากข้ึนโดยการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีอยู ใหมีความนาสนใจ ดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายใน
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ตลาดเดิม  ยกตัวอยาง เชน ผูประกอบการสามารถปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ  ออกแบบรูปราง

ผลิตภัณฑใหม ออกแบบบรรจุภัณฑใหดูทันสมัยมากข้ึน       

กลยุทธพัฒนาตลาดใหม (Market Development Strategy)      

 กลยุทธดังกลาวมีวัตถุประสงคเ พ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายสวนแบงตลาดใหมากข้ึน ซ่ึง

ผูประกอบการสามารถแสวงหาประโยชนจาก “คุณคาท่ีเกิดจากภาพลักษณในตราสินคา”ของตนเอง โดย

การสรางอุปสงคหรืออรรถประโยชนใหเกิดข้ึนกับกลุมลูกคาเปาหมายใหมใหใชสินคาหรือบริการท่ีธุรกิจ

จําหนายอยูแลว    

กลยุทธการรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration Strategy)     

 กลยุทธดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมสวนแบงตลาดและเพ่ิมสัดสวนกําไรใหกับธุรกิจ โดยธุรกิจ

จะทําการรวมกิจกรรมตางๆท่ีมุงสูตลาดหรือชองทางจัดจําหนายโดยตรงเพ่ือใหเขาใกลลูกคามากท่ีสุด

โดยไมตองผานตัวแทนจัดจําหนาย ซ่ึงจะทําใหธุรกิจทราบขอมูลของกลุมลูกคาเปาหมายแลวทําการ

วิเคราะหเพ่ือวางแผนตอไปในอนาคตแตท้ังนี้ หากผูประกอบการไมมีศักยภาพในการลงทุนชองทางจัด

จําหนายดวยทรัพยากรของตนเอง ผูประกอบการก็สามารถใชวิธีการเขาสูกลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจได  

กลยุทธดานการผลิต           

  เม่ือวิเคราะหปญหาในโครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมประเภทการผลิตผลิตภัณฑอาหาร จะพบวาปญหาดานตนทุนวัตถุดิบมีสัดสวนถึงรอยละ 90.7 

เพราะฉะนั้น แนวทางในการแกไขนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรจะกําหนดกลยุทธดานการ

ผลิตดังนี้      

1. กลยุทธการบูรณาการยอนหลัง (Backward Integration Strategy) หมายถึง การท่ี

ผูประกอบการทําการบูรณาการหรือรวมกิจกรรมตางๆในการดําเนินงานยอนกลับไปหาธุรกิจตนน้ํา 

(Upstream Business) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ“ลดตนทุนในกระบวนการการผลิต” ตั้งแตกระบวนการ

จัดซ้ือ กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ ดวยการเขาถึงผูคาวัตถุดิบของวัตถุดิบประเภทตางๆ ท่ี

ธุรกิจจําเปนตองใชในการผลิต แปรรูปหรือแมกระท่ังซ้ือมาขายไปก็ตาม ซ่ึงธุรกิจสามารถดําเนินแนวทาง

ในการปฏิบัติตามข้ันตอน ตอไปนี้     

1.1 การกําหนดผูรับผิดชอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง   

ผูประกอบการกําหนดบุคลากรภายในองคกร เพ่ือทําการคนหาขอมูลโดยการใชระบบ

สารสนเทศในการคนหารายชื่อผูคาวัตถุดิบ ซ่ึงการใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมีความสามารถในการ
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คนหารายชื่อผูคาวัตถุดิบไดเปนจํานวนมากและคาใชจายถูกมากเม่ือเทียบกันการคนหารูปแบบเกา เชน 

โทรศัพท เปนตน     

1.2 การกําหนดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางวัตถุดิบ   

 หลังจากท่ีผูประกอบการไดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพและราคาขายของวัตถุดิบแตละ

รายแลว วิสาหกิจจะสามารถตดสินใจไดอยางถูกตองวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป โดยการกําหนด

กลยุทธไดเปน 2 รูปแบบยอย คือ         

   1.2.1 กลยุทธการเปนเจาของแหลงวัตถุดิบเอง ผูประกอบการสามารถเลือก

กลยุทธนี้เพ่ือใหสามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบไดหลายรูปแบบเพ่ือใหวัตถุดิบท่ีมีระดับต่ําท่ีสุด ข้ึนอยูกับ

ความสามารถในการลงทุน    

1.2.2 กลยุทธการจัดซ้ือจากหนวยงานภายนอก หากผูประกอบการไมประสงคจะลงทุน

ในแหลงวัตถุดิบเอง ก็สามารถเลือกการจัดซ้ือวัตถุดิบจากภายนอกแทน ซ่ึงวิธีการดังกลาวก็มีท้ังขอดีปลด

ขอจํากัดแตกตางกัน ดังนี้   

- การประมูลซ้ือวัตถุดิบ        

 การประมูลซ้ือจะทําใหผูประกอบการจะมีระดับราคาวัตถุดิบท่ีต่ําท่ีสุดจากการประมูล แตราคา

วัตถุดิบท่ีประมูลในแตละครั้งจะมีผกผันไมแนนอนข้ึนอยูกับอุปทานในแตละชวง สงผลใหธุรกิจไม

สามารถกําหนดตนทุนในสวนของวัตถุดิบไดแนนอน      

  - การทําสัญญาซ้ือขายกับผูคาวัตถุดิบรายหรือกลุมเดียว     

 การทําสัญญาซ้ือขายในรูปแบบนี้    จะทําใหผูประกอบการมีอํานาจตอรองคอนขางมากในการ

กดดันให   ผูคาวัตถุดิบปรับปรุงคุณภาพและระดับราคาใหไดตามท่ีตองการ  เนื่องจากมีผูประกอบการ

ปริมาณการซ้ือจํานวนมาก  แตในขณะเดียวกัน ผูประกอบการจะตองมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ของวัตถุดิบดวยวาเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญาซ้ือขายหรือไม เนื่องจากผูคาวัตถุดิบเปนผูผูกขาดการ

ผลิตวัตถุดิบใหธุรกิจเพียงรายเดียวเทานั้น  

กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย       

 เม่ือผูประกอบการไดกําหนดกลยุทธการตลาดและกลยุทธการผลิตเรียบรอยแลว กลยุทธตอไปท่ี

ผูประกอบการจะตองกําหนดตอไป ไดแกกลยุทธทรัพยากรมนุษย เนื่องจากทรัพยากรมนุษยท่ีมเอก

ลักษณนับเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมท่ีทรัพยากรมนุษยเปนแหลงของความไดเปรียบในการแขงขันขององคการ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้  
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1. การสรรหาไมใชกิจกรรมธรรมดาตามนโยบายขององคกร หากแตการสรรหาจะถูกกําหนดจากอิทธิพล

ท้ังภายในและภายนอกองคกร ไมวาจะเปนดานธุรกิจหลักขององคกร วัฒนธรรมองคกร กฎเกณฑ

ขอบังคับทางดานบุคลากร รวมท้ังและสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดําเนิน

ธุรกิจ ท้ังนี้ ความสําเร็จของการสรรหาหมายถึงการท่ีองคกรสามารถเสาะหาพนักงานท่ีมีศักยภาพซ่ึงจะ

สงผลอยางมากตอคุณภาพของกระบวนการคัดเลือกบุคลากรในภายหลัง (Bekesi and Bekesi, 2017 

p.51) ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้    

1.1 การกําหนดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)     

  ผูประกอบการจะตองสามารถบรรยายลักษณะงานของกิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปนในการ

ดําเนินธุรกิจภายในองคการใหไดท้ังหมด โดยคําบรรยายลักษณะงานจะระบุถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ขอบเขตการทํางาน ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสรางของตําแหนงงานในองคกรและสาย

การบังคับบัญชา ดังตารางท่ี 2 

 

 ตารางท่ี 2  ตารางแสดงคําบรรยายลักษณะงาน 

งานหลัก/กจิกรรมหลัก 

(Key Result Areas / Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

(Expected Results) 

งานฝายตลาด 

-พบลูกคาหนาราน เพ่ือรับคําสั่งซื้อ 

-รับโทรศัพทลูกคาท่ีสั่งซื้อสินคา/บริการ 

 

-เพ่ิมยอดขายในแตละเดือน 

-ลูกคาไววางใจในสินคา 
 

 1.2 การกําหนดคุณสมบัติของงาน (Job Specification)     

 เม่ือผูประกอบการทราบถึงรายละเอียดของลักษณะงานชัดเจนแลว ผูประกอบการก็จะสามารถ

กําหนดคุณสมบัติและจํานวนของบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหแต

ละกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และในขณะเดียวกัน ก็เปนการประหยัดภาระคาใชจายของธุรกิจ

ดวย ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงคุณสมบัติของงาน   

ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) คุณลักษณะท่ีสําคัญสวนบุคคล (Personal 

Attribute) 

-มีความรูในดานการขาย 

-ไหวพริบในการขาย 

-มนุษยสัมพันธด ี -ซื่อสัตยอดทน ขยัน 

-ตรงตอเวลา 
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-พรอมท่ีจะเรยีนรูสิ่ง

ใหมๆ 

-การเจรจาตอรอง 

-มีใจรักในงาน และมุงมั่น 

วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า (Education Background) ปริญญาตรี (บรหิารธุรกิจบัณฑิต) 

ประสบการณในการทํางาน (Experiences) - มีประสบการณทางการขายไมนอยกวา 2 ป 

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดท้ัีงเขียน/พูด 
 

1.3 แหลงในการสรรหา        

  ผูประกอบการสามารถสรรหาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงท่ีตองการ ได 

2 แหลง คือ แหลงภายในจากพนักงานท่ีมีอยูแลวในองคกร และแหลงภายนอก เชน 

JOBTOPGUN.com JobTH.com เปนตน   

2. การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการของการเลือกผูสมัครท่ีจะทํางานใหกับองคกรในตําแหนงท่ีวางโดย

ดําเนินการผานวิธีการคัดเลือกในรูปแบบตางๆ (Bekesi and Bekesi 2017 p.53) วิธีการคัดเลือกท่ีนิยม

ใชในองคการท่ัวไป ไดแก การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ เปนตน    

3. การประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงาน ในดานตางๆ ซ่ึงจะสามารถ

คัดแยกพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพออกจากพนักงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ รูปแบบการประเมินผลท่ีไดรับ

ความนิยมไดแก  การกําหนดดัชนี้ชี้วัดหลัก (Key Performance Index: KPI) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใช

เปนเกณฑในการวัดประเมินผลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีผูประกอบการไดตั้งไวลวงหนา ท้ังนี้ การ

กําหนดดัชชี้วัดหลักสามารถกําหนดเปนฝายหรือรายบุคคลก็ได ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงดัชนีชี้วัดหลัก    

งานหลัก กิจกรรมหลัก/ภารกิจ ผลท่ีคาดหวัง ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 

กําหนดเปาหมายยอดขาย ตั้งเปาหมายรายเดือน สวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 ของยอดขาย 

การสงเสริมการตลาด การสงเสริมขายสินคา สรางความนาสนใจใหลูกคา รอยละ 15 ความนาสนใจ 

วางแผนและกลยุทธทาง

การตลาด 

วิเคราะหสภาพ              

การแขงขัน 

สรางความรับรูใหแกลูกคา รอยละ 20 ของลูกคาราย

ใหม  ท่ีเพ่ิมข้ึน 
  

กลยุทธการเงิน            

 กลยุทธการเงินจะชวยใหผูประกอบการทราบถึงความสมดุลระหวางรายไดจากการดําเนินธุรกิจ

และเงินท่ีตองใชไป โดยกลยุทธทางการเงินนั้น ผูประกอบการสามารถใชอัตราสวนทางการเงิน เพ่ือ
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วิเคราะหถึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและพยากรณถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสามารถแบงออกไดเปน  ประเภท ดังนี้    

ประเภทท่ี 1 อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงินของกิจการ (Liquidity ratio)  แสดงถึงสภาพ

คลองของกิจการวาสูงหรือต่ําเพียงดและมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นไดมากนอยเพียงใด  

ประเภทท่ี 2 อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio)  แสดงถึงปริมาณกําไร

ของกิจการตอยอดขายวาสูงหรือต่ําเพียงใด รวมถึงการวัดผลตอบแทนการลงทุนของผูถือหุนและการ

ลงทุนในทรัพยสิน   

ประเภทท่ี 3 อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย (Efficiency ratio) แสดงถึง การ

บริหารเงินทุนใหหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ      

ประเภทท่ี 4 อัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage ratio) แสดงถึงความสามารถ

ในการชําระหนี ้                                                                                                                            

การกําหนดกลยุทธดานตางๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย    

การกําหนดกลยุทธดานการตลาด        

 จากรายละเอียดในตารางท่ี  จะพบวารายรับสวนใหญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมา

จากการขายสินคาถึงรอยละ 68.3 ในขณะท่ีรายไดจากการรับจางเหมาผลินสินคามีเพียง รอยละ 18.9 

ซ่ึงจากตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอยนิยมขายสินคาในตราสินคาของ

ตนเอง ซ่ึงสงผลใหผูประกอบการตองมีความสามารถในการตลาดอยางยิ่งเพ่ือใหแขงขันอยูในตลาดได 

ดังนั้น กลยุทธท่ีผูประกอบการจําเปนตองใชคือการสรางความแตกตางโดยการใชกลยุทธพัฒนา

ผลิตภัณฑโดยการใสคุณคาลงในผลิตภัณฑอาหาร ผลไม ยกตัวอยาง เชน วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพปลอด

สารพิษตางๆ บรรจุภัณฑท่ีสามารถชวยยืดอายุการรับประทาน การขอเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ 

เชน เครื่องหมาย อย.เปนตน หรือแมกระท่ังการจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical 

Indications หรือ GI) ซ่ึงเปนการนําลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูในแหลงภูมิศาสตรตามธรรมชาติ ทําใหได

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะพิเศษท่ีมาจากพ้ืนท่ีดังกลาวซ่ึงทําใหเกิดความแตกตางจากผลิตภัณฑของ

คูแขง   และในขณะเดียวกัน ผูประกอบการสามารถใชกลยุทธพัฒนาตลาดควบคูกลยุทธการรวมตัวไป
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ขางหนา ในการหากลุมลูกคาเปาหมายเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม ยกตัวอยาง เชน เดิมผูประกอบการขาย

ผลผลิตใหกับพอคาสงท่ีมารับซ้ือโดยตรงจากสถานท่ีผลิต ซ่ึงทําใหไดราคาท่ีไมสูงนัก ผูประกอบการจึงทํา

สัญญากับพันธมิตรธุรกิจในการโฆษณาประชาสัมพันธไปยังกลุมลูกคาเปาหมายใหม เชน การขายบน

ออนไลนดวย ซ่ึงจะทําใหไดกลุมลูกคาเปาหมายท่ีหลากหลายมากข้ึน     

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรอยละของโครงสรางรายรับของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทการ

ผลิตผลิตภัณฑอาหาร 

ประเภทของรายรับ รอยละ 

1. รายรับจากการขายสินคา 68.3 

2. รายรับจากการรับจางเหมาทําการผลิตสินคา 18.9 

3. รายรับอ่ืนๆ 12.8 

               ท่ีมา: ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2559       

  จากตารางท่ี 2 ในสวนของรอยละของโครงสรางตนทุนดานการขายนั้น จะเห็นไดวา

รอยละของโครงสรางตนทุนดานการขายมีคาใชจายประเภทคาน้ํามันรถสูงสุดถึงรอยละ 24.1 หรือหนึ่ง

ในสี่ของตนทุนท้ังหมด ผูประกอบจึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการขายโดยใชกลยุทธการรวมตัวไป

ขางหนาโดนอาศัยพันธมิตรธุรกิจดานการจัดจําหนาย เชน ทําสัญญาจัดสงผลผลิตใหกับหางซุปเปอรมาร

เก็ตในตัวเมืองซ่ึงจะทําใหผูประกอบการมียอดขายท่ีแนอนตลอดท้ังป ในขณะเดียวกันก็จะไมถูกกดราคา

จากพอคาคนกลาง สงใหระดับราคาขายของผลิตสูงข้ึน      

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงรอยละของโครงสรางตนทุนดานการขายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทการผลิตผลติภณัฑอาหาร 

ประเภทของคาใชจาย รอยละ 

1.    คานํ้ามันรถ 24.1 

2.    หน้ีสูญ 16.4 

3.    คาเชาอาคารพรอมท่ีดิน 13.7 

4.    คาไฟฟา 10.9 

5. คาใชจายอ่ืนๆ 34.9 

         ท่ีมา: ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2559 
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การกําหนดกลยุทธดานการผลิต         

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวารอยละของโครงสรางตนทุนดานการผลิตนั้นสวนใหญเกิดจากตนทุน

วัตถุดิบถึงรอยละ 90.7 ผูประกอบการจึงควรใชกลยุทธการรวมตัวยอนหลัง โดยสามารถเลือกไดท้ังการ

ลงทุนเปนเจาของแหลงวัตถุดิบเอง ซ่ึงมีขอดีคือสามารถควบคุมวัตถุดิบไดตั้งแตตนน้ํา แตมีขอดอยคือตอง

ใชเงินลงทุนคอนขางสูง หรือผูประกอบการอาจเลือกการทําสัญญาซ้ือขายระยะยาวกับผูคาวัตถุดิบท่ีจะ

ชวยประหยัดเงินทุนใหกับธุรกิจ แตก็มีขอดอยในการควบคุมคุณภาพท่ีไมเปนตามท่ีธุรกิจตองการ และใน

บางปหากเกิดภัยธรรมชาติ ก็อาจจะสงผลใหวัตถุดิบมีระดับราคาสูงกวาปกติ ซ่ึงจะสงตอยอดขายและ

กําไรในท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงรอยละของโครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทการผลิตผลิตภัณฑอาหาร 

ประเภทของคาใชจาย รอยละ 

1.    ตนทุนวัตถุดิบ 90.7 

2. คาใชจายในกระบวนการผลติ 7.3 

3. คาใชจายอ่ืนๆ 2.0 

              ท่ีมา: ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2559 

 

การกําหนดกลยุทธดานการจัดการทรัพยากรมนุษย      

 จากตารางท่ี 1 แสดงถึงปญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอยในสวนของ

การขาดแรงงานมีเพียงรอยละ   ซ่ึงนับวามีสัดสวนนอยมาก แตหากผูประกอบการจะนํากลยุทธการ

จัดการทรัพยากรมนุษยมาใชในการดําเนินธุรกิจก็จะเปนเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ท้ังนี้  

ผูประกอบการสามารถใชกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยตั้งแตการกําหนดคําบรรยายลักษณะงานให

ชัดเจนวางานในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นมีภาระความรับผิดชอบมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะทําใหทราบถึง

แนวทางในการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติงานในงานนั้นๆ วาจําเปนตองทําการวางจางใหมหรือใช

บุคลากรเดิมแตตองจัดการฝกอบรมเพ่ิมเติม และในสวนของการประเมินผลนั้น ผูประกอบการ

จําเปนตองใหความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากการประเมินผลจะเปนเครื่องมือในการบงบอกถึง

ความสามารถในการทํางานในภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงหากบุคลากรคนใดมีผลการประเมินท่ีดี โดด

เดน ผูประกอบก็จําเปนตองรักษาและสงเสริมเพ่ิมศักยภาพในการทํางานตอไป แตในทางตรงกันขาม 
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หากบุคลากรคนใดมีผลการประเมินท่ีไมผานเกณฑ ผูประกอบการก็จะตองพิจารณาวาควรเพียงจะ

เพ่ิมเติมทักษะท่ีจําเปนหรือจะตองเปลี่ยนบุคลากรคนนั้นออกจากภาระงานนั้นเลย   

การกําหนดกลยุทธดานการเงิน        

 ผูประกอบการจําเปนตองมีการเก็บขอมูลอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหและ

ตัดสินใจเพ่ือ ไมกอใหเกิดการขาดสภาพคลอง รวมท้ังการมีตนทุนท่ีสูงเกินไปจนไมสามารถทําการแขงขัน

กับคูแขงได โดยธุรกิจสามารถใชงบกําไรขาดทุนเพ่ือใชเปนเกณฑในการตัดสนิใจโดยใชขอมูลในอดีตเพ่ือ

การตัดสินใจดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังตารางท่ี 4   จะเห็นไดวาจากงบกําไรขาดทุนนั้น จะแบงเปน 4 

สวนท่ีสําคัญ ดังนี้ รายได ตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และคาใชในการบริหาร หลังจากนั้น

ผูประกอบการจะตองเก็บขอมูลในแตละสวนและเทียบเปนสัดสวนรอยละเพ่ือเปนฐานในการประมาณ

การในเดือนตอไป โดยในสวนของรายไดนั้น ผูประกอบการจะกําหนดใหเทากับรอยละ 100 ทุกเดือน 

เพ่ือเปนฐานขอมูลในการกําหนดสัดสวนของคาใชจายท่ีเกิดข้ึน และเม่ือผูประกอบการทราบถึงสัดสวน

ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในเดือนนั้นๆ แลว ผูประกอบการก็จะสามารถประมาณการคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน

ในเดือนตอไป ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการหาแนวทางในการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนถัดไปได  

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการวิเคราะหงบกําไรขาดทุน 
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สรุป           

 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนตองใหความสําคัญตอการกําหนดกล

ยุทธในการดําเนินธุรกิจ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการตรวจสอบความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินธุรกิจ 

และทําใหผูประกอบการสามารถแกไขไดทันทวงที ไมกอใหเกิดความเสียหายแกกิจการ และใน

ขณะเดียวกัน การกลยุทธยังชวยเปนกรอบใหพนักงานทุกคนในองคกรทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรตั้งไวดวย  

 

ขอเสนอแนะ          

ภาครัฐโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคาร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน ควรจะตองบูรณาการการทํางานใหมีความสอดคลองกันใน

การกําหนดนโยบายในการสงเสริมความรูพ้ืนฐานและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในการ

ดําเนินธุรกิจใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางจริงจัง รวมท้ังมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสามารถแขงขันใน

ตลาดโลกได 
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ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับขอมูลทองเที่ยวของนกัทองเที่ยวกลุมเจนเนอเรช่ันวายที่

เดินทางทองเที่ยวประเทศญี่ปุนแบบอิสระ 

Factors Affecting Travel Information Adoption of Generation Y 

Independent Travelers Travelling to Japan 

 

วิชชุดา วัฒนาสันติกุล0

1 และเอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล1

2 

Witchuda Wattanasantikul1 and Ek-anong Tangrukwaraskul2 

 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยความเปนเหตุเปนผล ความนาเชื่อถือ และการรับรู

ถึงความสะดวกในการใชงานของแหลงขอมูล ท่ีมีผลตอการยอมรับขอมูลทองเท่ียวจากการคนหาขอมูล

ผานสื่อออนไลน โดยมีปจจัยการรับรูการใชประโยชนของแหลงขอมูลเปนตัวแปรสงผาน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนของนักทองเท่ียวชาวไทย

กลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีเดินทางไปทองเท่ียวประเทศญ่ีปุนแบบอิสระ และวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจง

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26- 27 ป มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท และมี

สถานภาพโสด สวนใหญคนหาขอมูลทองเท่ียวผานชองทาง Pantip Facebook และ Website ท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวโดยตรง มีความถ่ีในการเขาใชเฉลี่ย 2-4 ครั้ง/สัปดาห ใชระยะเวลาในคนหา

ขอมูลเฉลี่ย 30 นาที - 1 ชั่วโมง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเดินทางทองเท่ียวประเทศญี่ปุนครั้งแรก มี

วัตถุประสงคเพ่ือพักผอน โดยรวมเดินทางกับเพ่ือน สวนใหญตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวญ่ีปุนดวยตนเอง

สวนใหญเลือกเดินทางในภูมิภาค Kansai (เชนจังหวัด เกียวโต โอซากา ฯลฯ) ภูมิภาค Kanto (เชน

จังหวัด ไซตามะ โตเกียว คานากาวา ฯลฯ) และ Hokkaido ตามลําดับ สวนใหญเลือกเดินทางในฤดู

หนาว โดยเลือกไปสถานท่ีทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และสถานท่ีทองเท่ียว Landmarks และสวนใหญมี

                                                                        
1 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ดร.,อาจารยประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศญี่ปุนตอครั้งมากกวา 30,000 ข้ึนไป โดยเดินทาง 5-10 วัน/

ครั้ง และสวนใหญเลือกท่ีพักแบบ โรงแรม 

ผลการวิจัยพบวา ความเปนเหตุเปนผล ความนาเชื่อถือ และการรับรูถึงความสะดวกในการใช

งานของแหลงขอมูล มีผลและสามารถทํานายการยอมรับขอมูลจากการคนหาขอมูลทองเท่ียวบนสื่อ

ออนไลน ไดรอยละ 27 โดยปจจัยความเปนเหตุเปนผล มีอิทธิพลมากท่ีสุด 2) ความเปนเหตุเปนผล ความ

นาเชื่อถือ และการรับรูถึงความสะดวกในการใชงานแหลงขอมูล มีผลและสามารถทํานายการรับรูการใช

ประโยชนของแหลงขอมูล ไดรอยละ 55 และ 3) ความเปนเหตุเปนผล ความนาเชื่อถือ การรับรูถึงความ

สะดวกในการใชงาน และการรับรูการใชประโยชนของแหลงขอมูล มีผลและสามารถทํานายการยอมรับ

ขอมูลจากการคนหาขอมูลทองเท่ียวบนสื่อออนไลน ไดรอยละ 34 ซ่ึงสรุปไดวา การรับรูการใชประโยชน

ของแหลงขอมูลเปนปจจัยสงผาน  

 

คําสําคัญ: การยอมรับขอมูลทองเท่ียว นักทองเท่ียว เจนเนอเรชั่นวาย การทองเท่ียวแบบอิสระ 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to explore effect of the argument quality, source 

credibility and perceived ease of use, and mediation effect of perceived usefulness 

towards the online travel information adoption of Thai Generation Y independent 

travelers. Online survey was conducted from the sample of 400 generation Y 

independent travelers travelling to Japan. The data was analyzed using frequency 

distribution, percentage, mean, standard deviation, and regression analysis. 

Most of respondents are female with the age between 26-27 years. Most of them 

completed a bachelor’s degree. They are working as an employee at a private company. 

The average monthly income is 20,001-30,000 bath and they have a single status. They 

search for travel information through pantip, facebook, and website related to tourism 

particularly with the average frequency of access for 2-4 times per week and the average 

search duration is 30 minutes to 1 hour per one times. Most of respondents travel to 

Japan for the first time, the purpose is to relax on their vacation. They travel with group 
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of friends and made travel decision by themselves. Majority decided to travel to Kansai 

region (e.g. Kyoto, Osaka, etc.) Kanto region (e.g. Saitama, Tokyo, Kanagawa, etc.) and 

Hokkaido respectively. Most choose to travel in winter by choosing to visit natural 

attractions and Landmarks. Most of them have budget of more than 30,000 baht for the 

trip and planned to spend 5-10 days per visit. And the accommodation that most of 

respondents choose is the hotel. 

The results of the study show that 1) the argument quality, source credibility, and 

perceived ease of use have an effect and can predict the perceived usefulness 27%, 

where the augment quality has the strongest effect, 2) the argument quality, source 

credibility, and perceived ease of use have an impact and can predict the result of 

changes in perceived usefulness of the online travel information at 55%, and 3) the 

argument quality, source credibility, perceived ease of use, and perceived usefulness 

have an impact and can predict the travel information adoption 34%. This confirms the 

mediation effect of perceived usefulness on the travel information adoption. 

Keywords: Travel Information Adoption, Tourists, Generation Y, Free Independent Travel  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันนับวา “อุตสาหกรรมการทองเท่ียว” กลายเปนสวนหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

หลายประเทศท่ัวโลก เพราะไมเพียงแตสามารถเพ่ิมชองทางรายไดใหกับประเทศแตยังสรางอานิสงคตอ

ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียวหลายภาคสวน โดยขอมูลจากองคการการทองเท่ียวโลก (United 

Nation of World Tourism Organization: UNWTO) ระบุวา ในป 2562 นักทองเท่ียวท่ัวโลกยังคง

เดินทางไปประเทศตางๆเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องแตเปนการเติบโตท่ีชะลอตัวลงจากป 2561 อยางไรก็ตาม

ยังไมมีผลกระทบดานลบในภาพรวมตอการทองเท่ียวตางประเทศ (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 

2562) ในชวงตั้งแตป 2551 เปนตนมา พบวาคนไทยเดินทางไปตางประเทศมากข้ึนอยางตอเนื่อง (กอง

เศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา, 2560) จากปจจัยแวดลอมท้ังภายในและภายนอก และดวยตลาดการ

ทองเท่ียวท่ีเปดมากข้ึน รวมท้ังธุรกิจสายการบินท้ังสายการบินตนทุนต่ําและสายการบินท่ีใหบริการเต็ม
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รูปแบบตางใชกลยุทธดานราคามากระตุนใหเกิดการซ้ือเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้เงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนทําให

คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศถูกลง รวมถึงการยกเวนวีซาใหกับคนไทยในบางประเทศ 

ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนสงผลใหเกิดความตองการในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาว

ไทย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562) โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางไป

ทองเท่ียวมากท่ีสุดยังคงเปนประเทศญ่ีปุน จากสถิติการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทย พบวา 

ประเทศท่ีคนไทยเดินทางไปใชจายมากท่ีสุดเปนประเทศญ่ีปุน (กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา, 

2560) และจากรายงานขององคการสงเสริมการทองเท่ียวญี่ปุน (JNTO) พบวาในป 2561 มีนักทองเท่ียว

ชาวไทยเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุนจํานวนสูงถึง 1.13 ลานคน (องคการสงเสริมการทองเท่ียวของ

ประเทศญี่ปุน, 2561)  

ปจจุบันสังคมไดกาวเขาสูยุคการติดตอสื่อสาร อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญในการใช

ชีวิตประจําวัน ผูคนสามารถเขาถึงและแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางอิสระ สื่อสังคมออนไลน แอพพลิเคชั่น

บนมือถือสมารทโฟน กลายเปนชองทางสําคัญในการกระตุนใหคนเดินทางทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน และแนนอน

วาเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาแบบกาวกระโดดทําใหใหรูปแบบการทองเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยน

รูปแบบการทองเท่ียวจากแบบออฟไลน (Offline) มาสูออนไลน (Online) ชวยใหนักทองเท่ียวสามารถ

สืบคนขอมูลและสามารถวางแผนการทองเท่ียวของตนเองไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการคนหา

ขอมูลเรื่องสถานท่ีทองเท่ียว คนหาตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมท่ีพัก (ชลัมพ ศุภวาที, 2560) สงผลตอ

พฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีเริ่มนิยมเดินทางดวยตนเองมากข้ึน ชอบวางแผนดวยตนเอง ไมชอบถูกกําหนด

ดานเวลา สถานท่ี หรือกิจกรรมจากบริษัทนําเท่ียว จึงเกิดเปนรูปแบบการทองเท่ียวสวนบุคคล (Free 

Individual Traveler) หรือ FIT เปนนักทองเท่ียวท่ีมีการจัดการเดินทางทองเท่ียวดวยตนเอง ซ่ึงปจจุบัน

การเดินทางทองเท่ียวในลักษณะนี้ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากมีอิสระและสามารถจัดการ

รูปแบบการเดินทางไดดวยตนเอง เหมาะกับนักทองเท่ียวท่ีชอบความเปนสวนตัวสูง อาทิ นักทองเท่ียว

แบบแบกเป (Backpacker) นักทองเท่ียวกลุมเล็กๆ แบบกลุมเพ่ือน หรือแบบครอบครัว เปนตน (ชวัลนุช 

อุทยาน, 2550) 

เทรนดการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมมิลเลนเนียล หรือกลุมเจนเนอเรชั่นวาย (Gen y) ซ่ึง

เปนกลุมคนรุนใหมวัยนักศึกษาจนถึงวัยทํางานตอนตน (First Jobber) เปนกลุมเปาหมายสําคัญใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว เนื่องจากเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดสูง และมีการจับจายใชสอยใน

สัดสวนท่ีสูง นิยมเดินทางทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ ชอบคนหาประสบการณท่ีแปลกใหม เนน

อิสระ โดยตัดสินใจบนฐานขอมูลท่ีกวางขวาง รูจักใชประโยชนของเทคโนโลยี รวมท้ังใสใจสรางสมดุล
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ระหวางการใชชีวิตและการทํางาน ซ่ึงลักษณะเฉพาะดังกลาวของคนกลุมนี้นั้นทําใหนักทองเท่ียวรุนใหม 

มีพฤติกรรม และความตองการสินคาและบริการทางการทองเท่ียวท่ีตางจากคนรุนอ่ืนๆ (กองวิจัย

การตลาดทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2560) 

จากท่ีกลาวมาขางตน การพัฒนาของเทคโนโลยีทําใหนักทองเท่ียวสามารถใชอุปกรณเคลื่อนท่ี 

(Mobile Devices) ศึกษาคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวางแผนการเดินทางทองเท่ียวลวงหนาได 

และนักทองเท่ียวท่ีตองการทองเท่ียวดวยตัวเอง (FIT) จําเปนตองอาศัยขอมูลจากชองทางตาง ๆ เพ่ือ

นําไปวางแผนในการเดินทาง นักทองเท่ียวจึงตองพิจารณาถึงสาระสําคัญเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลวา

ขอมูลท่ีไดมานั้นมีความถูกตอง แมนยํา มากนอยเพียงใด และ ผูท่ีใหขอมูลทองเท่ียวนั้นมีความรู ความ

เชี่ยวชาญเก่ียวกับการทองเท่ียวหรือไม ยิ่งไปกวานั้นนักทองเท่ียวจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชนของ

ขอมูลวาขอมูลท่ีคนหามามีประโยชนตอการวางแผนการเดินทางทองเท่ียวของตนหรือไม  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับขอมูลทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวกลุมเจนเนอเรชั่นวายท่ีเดินทางทองเท่ียวแบบอิสระ โดยการนําแบบจําลองการยอมรับ

ขอมูลขาวสาร (Information Adoption Model: IAM) ท่ีแสดงถึงกระบวนการยอมรับขอมูล โดยมี

ปจจัยตางๆ เขามาเก่ียวของ มากําหนดตัวแปรเพ่ือเปนกรอบในการศึกษา โดยการนําทฤษฎี ELM 

(Elaboration Likelihood Model) มาวิเคราะหตัวแปรท่ีสงผลตอกระบวนความคิดในการพิจารณาสาร 

โดยมีการแบงแนวทางในการพิจารณาสารเปนสองแนวทาง ไดแก เสนทางสายหลัก ความเปนเหตุเปนผล

ของขอมูล เปนมิติท่ีผูรับสารมีการคิดพิจารณาขยายรายละเอียดของเนื้อหาจากสื่อตาง ๆ ดวยความคิด

แบบเปนเหตุและผล มีการวิเคราะห ไตรตรองขอมูล เพ่ือนํามาประกอบการวางแผนเดินทางทองเท่ียว 

และเสนทางสายรอง คือ มิติดานอารมณ เปนการพิจารณาสารดวยการใชอารมณและความรูสึก ซ่ึงผูรับ

สารเปนผู ท่ีไมมีทักษะความรู เ ก่ียวกับขอมูลจึงจําเปนตองพิจารณาสารจากความนาเชื่อถือของ

แหลงขอมูล และนําทฤษฎี TAM (Technology Acceptance Model) มาอธิบายถึงการรับรูการใช

ประโยชนไปจนถึงกระบวนการนําขอมูลไปใช และผูวิจัยยังไดนําตัวแปรของ TAM อีกตัวหนึ่งคือการรับรู

ถึงความสะดวกในการใชงานของแหลงขอมูลมาเปนตัวแปรในการศึกษาการยอมรับขอมูลการทองเท่ียว 

เนื่องจากการรับรูถึงความสะดวกในการใชแหลงขอมูลเปนสิ่งจําเปนท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ ถา

แหลงขอมูลนั้นมีการใชงานงาย ไมตองใชความพยายามมากในการเขาใช เชน การสมัครสมาชิก การกด

เขาดูเนื้อหา (One Click) จะสงผลตอการท่ีนักทองเท่ียวจะยอมรับขอมูลจากการใชแหลงขอมูลนั้นๆ มา

วางแผนในการเดินทางทองเท่ียว โดยผลการวิจัยนี้ผูประกอบการดานการทองเท่ียวสามารถนําผล
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การศึกษามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ และกลยุทธการตลาดออนไลน เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการแขงขันดานการทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพและตรงกลุมเปาหมายมากข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชขอมูลทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมเจนเนอเรชั่น

วายท่ีเดินทางไปทองเท่ียวประเทศญี่ปุนแบบอิสระ 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยความเปนเหตุเปนผล ความนาเชื่อถือ และการรับรูถึงความสะดวกในการใช

งานของแหลงขอมูล ท่ีมีผลตอการรับรูการใชประโยชนของแหลงขอมูล 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยความเปนเหตุเปนผล ความนาเชื่อถือ และการรับรูถึงความสะดวกในการใช

งานของแหลงขอมูล ท่ีมีผลตอการยอมรับขอมูลทองเท่ียวจากการคนหาขอมูลผานสื่อออนไลน โดยมี

ปจจัยการรับรูการใชประโยชนของแหลงขอมูลเปนตัวแปรสงผาน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับขอมูลขาวสาร (Information Adoption Model: IAM) 

แบบจําลองการยอมรับขอมูลขาวสาร (Information Adoption Model: IAM) เปนทฤษฎีท่ี

อธิบายถึงกระบวนการการยอมรับขอมูลของผูรับสาร โดยมีตัวแปรท่ีสําคัญท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาจากการ

ผสานกันระหวางทฤษฎีแบบจําลองการโนมนาวการคิดขยายโดยละเอียด (Elaboration Likelihood 

Model: ELM) และแบบจําลองการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance 

Model: TAM) ถูกสรางโดย Sussman และ Siegal (2003) ท่ีไดนําทฤษฎี ELM มาอธิบายตัวแปรท่ี

สงผลตอกระบวนการคิดไตรตรองถึงประโยชนของขอมูล และนําทฤษฎี TAM มาอธิบายการรับรูถึง

ประโยชนไปจนถึงกระบวนการนําไปใช (บงกชรัตน พบถาวร, 2558) 

โดยทฤษฎีการโนมนาวการคิดขยายโดยละเอียด (ELM) เปนแบบจําลองท่ีใหความสําคัญกับ

เสนทางในการโนมนาวใจตอผูรับสาร อธิบายถึงหลักสําคัญของกระบวนการโนมนาวใจใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือ ทัศนคติ โดยมองวาผูรับสารจะมีกระบวนการคิด วิเคราะห ไตรตรองตอสารท่ี

ไดรับในระดับท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การท่ีบุคคลรับขอมูลจากสื่อตางๆมาแลว จะมีแนวทางในการ

พิจารณาไตรตรองสาร 2 แนวทาง คือ พิจารณาจากคุณภาพและขอเท็จจริงของขอมูล เปนการคิดโดยใช

เหตุและผลเปนหลัก (Argument Quality) และอีกแนวทางคือการใชอารมณและความรูสึกในการ

ประมวลผลขอมูล โดยมองวาผูรับสารเปนผูไมมีทักษะความรูเก่ียวกับขอมูลจึงจําเปนตองพิจารณาขอมูล

จากความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล (Source Credibility) เพ่ือพิจารณาถึงการรับรูประโยชนของขอมูล 
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ซ่ึงตัวแปรท้ังสองนี้ เปนตัวสงผลตอเจตคติตอสิ่งตาง ๆ ของผูรับสารโดยตรง (Bhattacherjee and 

Sanford, 2006) 

ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เปนแบบจําลองท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการ

กระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) เปนแบบจําลองท่ีอธิบายถึงกระบวนการของบุคคล

เม่ือทําการตัดสินใจท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเกิดจากการรับรูแลวพิจารณาวาสิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีดีและมี

ประโยชนตอตนเอง สงผลใหบุคคลเกิดการยอมรับในสิ่งนั้น ซ่ึงกระบวนการการยอมรับการใชเทคโนโลยี

ของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับความเชื่อ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) และความ

ตั้งใจกระทํา (Intention) (ปริณดา แกวทอง, 2557) โดยแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี ระบวุา การท่ี

บุคคลจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยีท่ีนับเปนสิ่งแปลกใหม และตัดสินใจใชงาน สามารถเกิดไดจาก 1) 

ปจจัยการรับรูถึงความมีประโยชน (Perceived Usefulness) 2) การรับรูถึงความงายและความสะดวก

ในการใชงาน (Perceived Ease of Use) 3) ทัศนคติเก่ียวกับการใชงาน (Attitude towards using) 

และ 4) ความตั้งใจในการใชเทคโนโลยี (Behavior Intention)  

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับขอมูลทองเท่ียงของนักทองเท่ียวกลุมเจนเนอเรช่ันวายท่ีเดินทาง

ทองเท่ียวแบบอิสระ 

 1) ความเปนเหตุเปนผลของแหลงขอมูล (Argument Quality) คือ คุณลักษณะของขอมูลท่ีมี

คุณภาพ เปนขอมูลเชิงเหตุผล โดยท่ีคุณภาพของขอมูลนั้นจะตองพิจารณาจากความชัดเจน ความถูกตอง 

ครบถวนสมบูรณ มีการอัพเดตอยูเสมอของเนื้อหา ขอมูลนั้นถึงจะมีคุณภาพ (สุกัญญา เรืองสุวรรณ, 

2553) 

 2) ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล (Source Credibility) หมายถึง ความรูสึกไววางใจของผูรับ

สารท่ีมีตอขอมูลนั้นๆวาขอมูลท่ีไดรับมามีคุณภาพสามารถเชื่อถือได และขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือควรมา

จากบคุคลหรือองคกรท่ีมีความนาเชื่อถือ มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได (Cheung, 2014) 

 3) การรับรูถึงความสะดวกในการใชงานของแหลงขอมูล (Perceived Ease of Use) หมายถึง 

การท่ีผูใชงานรับรูวาแหลงขอมูลหรือการใชงานสื่อออนไลนนั้นมีความสะดวก ใชงานงาย ไมซับซอน เปน

ระดับท่ีผูใชงานสามารถเขาถึงระบบตางๆ ไดโดยไมตองอาศัยความพยายามมากนัก (Davis, 1989)  

 4) การรับรูการใชประโยชนของแหลงขอมูล (Perceived Usefulness) สามารถนิยามไดจาก

ประโยชนท่ีผูใชงานไดรับ เนื่องจากผูใชงานตางก็ตองการขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีจะสามารถชวยในการ

ตัดสินใจ กลาวคือ การท่ีบุคคลมีการรับรูและมีความเชื่อวาขอมูลท่ีไดรับมาจะเปนประโยชนและสามารถ

ชวยสนับสนุนในการตัดสินใจใหไดดียิ่งข้ึน (Cheung, 2014) 
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 5) การยอมรับขอมูลทองเท่ียวไปใชในการเดินทางทองเท่ียว (Travel Information Adoption) 

เปนกระบวนการท่ีผูรับสารมีความตั้งใจจะนําขอมูลท่ีไดรับจากสื่อออนไลน หรือขอความท่ีแสดงความ

คิดเห็นไปใชในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ (Shen et al., 2013) โดย Cheung et al. (2008) กลาว

วา การยอมรับขอมูลเปนกระบวนการท่ีบุคคลมีความเก่ียวพันกับขอมูลอยางมีความหมาย อันหมายถึง 

ผูบริโภคมีการยอมรับเนื้อหาสารท่ีไดรับ รวมถึงเชื่อวาสารนั้นจะสามารถนําไปใชประโยชนไดหลังจากท่ีมี

การประเมินสารอยางมีเหตุผลแลว ซ่ึงการยอมรับขอมูลเปนหนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสงผลตอ

พฤติกรรม (ปริณดา แกวทอง, 2557)  
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรสงผาน  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเปนเหตุเปนผลของ

แหลงขอมลู  

Argument Quality 

(Chung et al., 2015) 

ความนาเชื่อถือของ

แหลงขอมลู 

Source Credibility 

(Chung et al., 2015) 

การรับรูถึงความสะดวกใน

การใชงานของแหลงขอมูล 

Perceived Ease of Use 

(Chung and Koo, 2014) 

การรับรูการใชประโยชน

ของแหลงขอมูล  

Perceived Usefulness 

(Chung et al., 2015) 

การยอมรับขอมูลทองเท่ียว

ไปใชในการเดินทาง

ทองเท่ียว 

Travel Information 

Adoption 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมเจนเนอเรชั่นวายท่ีเกิดระหวาง 

พ.ศ. 2523-2540 มีอายุ 22-39 ป เดินทางไปทองเท่ียวประเทศญ่ีปุนแบบอิสระ (FIT – Free/Fully 

Independent Traveler) ซ่ึงไมทราบจํานวนตัวเลขนักทองเท่ียวท่ีแนนอน จากขอมูลขององคการ

ทองเท่ียวญ่ีปุน พบวาในปพุทธศักราช 2561 มีนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปประเทศญ่ีปุนประมาณ 

1,130,000 คน (องคการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศญี่ปุน, 2561) มีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชสูตรสําเร็จของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ไดจํานวน 400 คน โดยมีระดับความเชื่อม่ันอยูท่ี 

95% และสัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนไดเทากับ 5% 

เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสรางเครื่องมือ

จากการรวบรวมขอมูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนขอมูล

ในการสรางคําถาม โดยผานการหาคุณภาพเครื่องมือดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient 

Reliability) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงคาสัมประสิทธแอลฟาท่ีไดในการวิจัยครั้งนี้ ไมตํ่ากวา 0.7 

จึงถือวาแบบสอบถามชุดนี้อยูในเกณฑท่ีดีและมีความนาเชื่อถือ ท้ังนี้การแปลความหมายของระดับความ

เปนเหตุเปนผล ความนาเชื่อถือ การรับรูถึงความสะดวกในการใชงาน การรับรูการใชประโยชนของ

แหลงขอมูล และการยอมรับขอมูลทองเท่ียวจากการคนหาขอมูลบนสื่อออนไลนไปใชในการเดินทาง

ทองเท่ียว กําหนดมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึงสามารถแปลความหมายของคา

คะแนนเฉลี่ยแตละระดับดังนี้ (ธานินทร  ศิลปจาร,ุ 2553) เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหในการ

เขาไปเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง โดยผูวิจัยดําเนินการแจก

แบบสอบถามดวยตนเองและออนไลน ไดแก สนามบินสุวรรณภูมิ ระหวางวันท่ี 19 ธันวาคม-วันท่ี 24 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 150 ชุด สนามบินดอนเมือง ระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562-วันท่ี 4 

มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 150 ชุด และแจกแบบออนไลน ระหวางวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562-วันท่ี 

9 มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 100 ชุด โดยเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ เลือกนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางไปประเทศญี่ปุน สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลนี้ ผูวิจัยไดใชการคํานวณสถิติตางๆ ทํา

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอ และสรุปผลการวิจัยโดยใชการคํานวณคาสถิติตางๆ ดวยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใชอธิบายการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แจกแจงคารอยละ 

(Percentage) และวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการ
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วิจัย ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใชวิธี Enter ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัย  

ขอมูลท่ัวไป 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-27 ป มีการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี โดยสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท และมี

สถานภาพโสด  

พฤติกรรมการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพ่ือการทองเท่ียว 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคนหาขอมูลการเดินทางทองเท่ียวจากสื่อออนไลนผานชองทาง

อ่ืนๆ คือ Pantip.com ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีคนหาขอมูลการเดินทางทองเท่ียวจากสื่อ 

Facebook Fanpage สวนใหญคนหาจาก เพจเท่ียวญ่ีปุนดวยตนเอง และผู ท่ีผูตอบแบบสอบถาม                 

ท่ีคนหาขอมูลการเดินทางทองเท่ียวจากสื่อ Website คนหาจาก www.chillchilljapan.com โดยผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมดสวนใหญคนหาขอมูลสําหรับการทองเท่ียวเฉลี่ยตอสัปดาหเฉลี่ย 2-4 ครั้ง/สัปดาห 

และใชระยะเวลาคนหาขอมูลเฉลี่ย 30 นาที-1 ชั่วโมง/ครั้ง  

พฤติกรรมการทองเท่ียวประเทศญ่ีปุน 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการทองเท่ียวประเทศญ่ีปุนครั้งแรก ซ่ึงสวนใหญ

เดินทางทองเท่ียวในภูมิภาค Kansai Kanto และ Hokkaido ตามลําดับ โดยรวมเดินทางกับเพ่ือน และ

ตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวญ่ีปุนดวยตนเอง ท้ังนี้ชวงเวลาในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศญ่ีปุน           

สวนใหญ คือ ธันวาคม-กุมภาพันธ (ฤดูหนาว) โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทาง คือ พักผอน/ทองเท่ียว  

สถานท่ีเดินทางทองเท่ียวในประเทศญ่ีปุนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ สถานท่ี

ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และสถานท่ีทองเท่ียว Landmarks เชน โตเกียวทาวเวอร เปนตน สวนใหญมี

คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศญ่ีปุนตอครั้งมากกวา 30,000 ข้ึนไป โดยเดินทาง 5-10 วัน

ตอครั้ง สําหรับลักษณะท่ีพักในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศญ่ีปุนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ในครั้งนี้ คือ โรงแรม  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคนหาขอมูลบนส่ือออนไลนเพ่ือการทองเท่ียว 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการคนหาขอมูลบนสื่อออนไลนเพ่ือการ

ทองเท่ียวในภาพรวม จัดอยูในเกณฑเห็นดวย เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่งกับดานการรับรูการใชประโยชนของแหลงขอมูล รองลงมา คือ ผูตอบ
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แบบสอบถามเห็นดวยกับดานการรับรูถึงความสะดวกในการใชงานของแหลงขอมูล ผูตอบแบบสอบถาม

เห็นดวยกับดานความเปนเหตุเปนผลของแหลงขอมูล และผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับดานความ

นาเชื่อถือของแหลงขอมูล ตามลําดับ 

การยอมรับขอมูลจากการคนหาขอมูลทองเท่ียวบนส่ือออนไลน (Travel Information 

Adoption) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับขอมูลจากการคนหาขอมูล

ทองเท่ียวบนสื่อออนไลน ในภาพรวมจัดอยูในเกณฑเห็นดวยอยางยิ่ง เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียง

ตามลําดับ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่งวาใชสื่อออนไลนเพ่ือหาคําแนะนําดานการ

วางแผนทองเท่ียวหลังจากเลือกสถานท่ีได รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่งวา            

การใหขอมูลทองเท่ียวบนสื่อออนไลนชวยใหการวางแผนการเดินทางมีความสะดวกและราบรื่นข้ึน 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่งวาการใหขอมูลทองเท่ียวบนสื่อออนไลนชวยใหเลือกซ้ือสินคาและ

บริการไดงายข้ึน ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่งวาใชสื่อออนไลนเพ่ือคนหาและซ้ือบริการ           

การทองเท่ียว และผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่งวาการใหขอมูลทองเท่ียวบนสื่อออนไลน           

ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเพ่ือนรวมเดินทาง ตามลําดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1  ผล Multiple linear regression analysis ทดสอบความสัมพันธของความเปนเหตุ

เปนผล ความนาเชื่อถือ และการรับรูถึงความสะดวกในการใชงานของแหลงขอมูล กับการยอมรับขอมูล

จากการคนหาขอมูลทองเท่ียวบนสื่อออนไลน 

 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity  

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.727 0.226  7.632 0.00*   

AQ 0.241 0.064 0.219 3.739 0.00* 0.536 1.865 

SC 0.205 0.059 0.196 3.475 0.00* 0.579 1.728 

PEU 0.211 0.050 0.214 4.234 0.00* 0.717 1.394 

*P-Value < 0.05; R = 0.521; R2 = 0.272; Adjusted R2 = 0.266; S.E. = 0.554;  

Durbin-Watson = 2.088; F = 49.215; Sig. = 0.00 
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a. Dependent Variable: การยอมรับขอมูลจากการคนหาขอมูลทองเที่ยวบนส่ือออนไลน (ADT) 

b. Predictors: (Constant), การรับรูถึงความสะดวกในการใชงาน (PEU), ความนาเชื่อถือ (SC), ความเปนเหตุเปนผล (AQ) 

 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับขอมูล

จากการคนหาขอมูลทองเท่ียวบนสื่อออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 คือ ความเปนเหตุเปนผล 

ความนาเชื่อถือ และการรับรูถึงความสะดวกในการใชงานของแหลงขอมูล โดยมีคา R Square เทากับ 

0.27 หรือสามารถทํานายผลการเปลี่ยนแปลงรอยละ 27  

 

ตารางท่ี 2 ผล Multiple linear regression analysis ทดสอบความสัมพันธของความเปนเหตุ

เปนผล ความนาเชื่อถือ และการรับรูถึงความสะดวกในการใชงานของแหลงขอมูล กับการรับรูการใช

ประโยชนของแหลงขอมูล 

 

a. Dependent Variable: การรับรูการใชประโยชน (PU) 

b. Predictors: (Constant), การรับรูถึงความสะดวกในการใชงาน (PEU), ความนาเชื่อถือ (SC), ความเปนเหตุเปนผล (AQ) 

 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูการใช

ประโยชนของแหลงขอมูลอยางมีนัยสถิติสําคัญท่ี 0.05 คือ ความเปนเหตุเปนผล ความนาเชื่อถือ และ

การรับรูถึงความสะดวกในการใชงานของแหลงขอมูล โดยมีคา R Square เทากับ 0.55 หรือสามารถ

ทํานายผลการเปลี่ยนแปลงรอยละ 55  

 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity  

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.729 0.161  4.516 0.00*   

 AQ 0.242 0.046 0.242 5.273 0.00* 0.536 1.865 

 SC 0.354 0.042 0.372 8.422 0.00* 0.579 1.728 

 PEU 0.252 0.036 0.281 7.083 0.00* 0.717 1.394 

*P-Value < 0.05; R = 0.743; R2= 0.552; Adjusted R2 = 0.549; S.E. = 0.395;  

Durbin-Watson = 1.950; F = 162.89; Sig. = 0.00 
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ตารางท่ี 3 ผล Multiple linear regression analysis ทดสอบความสัมพันธของความเปนเหตุ

เปนผล ความนาเชื่อถือ การรับรูถึงความสะดวกในการใชงาน และการรับรูการใชประโยชนของ

แหลงขอมูล กับการยอมรับขอมูลจากการคนหาขอมูลทองเท่ียวบนสื่อออนไลน 

 

a. Dependent Variable: การยอมรับขอมูลจากการคนหาขอมูลทองเที่ยวบนส่ือออนไลน (ADT) 

b. Predictors: (Constant), การรับรูการใชประโยชน (PU), การรับรูถึงความสะดวกในการใชงาน (PEU), ความนาเชื่อถือ (SC), ความเปน

เหตุเปนผล (AQ) 

 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับขอมูล

จากการคนหาขอมูลทองเท่ียวบนสื่อออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 คือ ความเปนเหตุเปนผล 

ความนาเชื่อถือ การรับรูถึงความสะดวกในการใชงาน และการรับรูการใชประโยชนของแหลงขอมูล 

ตามลําดับ โดยมีคา R Square เทากับ 0.34 หรือสามารถทํานายผลการเปลี่ยนแปลงรอยละ 34 ซ่ึงสรุป

ไดวา การรับรูประโยชนของแหลงขอมูลเปนปจจัยสงผาน  

 

อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสามารถอนุมานไดวา 

กอนท่ีนักทองเท่ียวกลุม Gen y จะยอมรับขอมูลทองเท่ียวจากการคนหาขอมูลบนสื่อออนไลนเพ่ือนํา

ขอมูลท่ีไดไปใชในการทองเท่ียวนั้น ข้ันแรกคือขอมูลจะตองมีประโยชนตอการทองเท่ียว เนื่องจาก

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity  

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.409 0.221  6.380 0.00*   

AQ 0.135 0.063 0.123 2.129 0.03* 0.501 1.996 

SC 0.050 0.061 0.048 0.822  0.41 0.491 2.038 

PEU 0.101 0.050 0.103 2.006 0.04* 0.637 1.571 

PU 0.437 0.067 0.398 6.521 0.00* 0.448 2.234 

*P-Value < 0.05; R = 0.585; R2 = 0.342; Adjusted R2 = 0.336; S.E. = 0.527;  

Durbin-Watson = 2.128; F = 51.413; Sig. = 0.00 
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นักทองเท่ียวคาดหวังวาขอมูลท่ีตนไดทําการคนหามาจะชวยใหตัดสินใจหรือวางแผนการเดินทางใหไดดี

ยิ่งข้ึน โดยประโยชนของขอมูลจะนิยามไดจากการรับรูของตัวนักทองเท่ียว กลาวคือ นักทองเท่ียวมีการ

รับรูและมีความเชื่อวาขอมูลท่ีตนคนหามาจะมีประโยชนและสามารถชวยสนับสนุนในการตัดสินใจได         

ในการคนหาขอมูลทองเท่ียวนักทองเท่ียวมักจะหาขอมูลในหลายๆชองทางเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกัน  

โดยในแตละชองทางมีการนําเสนอเนื้อหาการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไปตามแบบฉบับของผูเขียน

ขอมูล ซ่ึงการท่ีนักทองเท่ียวจะยอมรับขอมูลการทองเท่ียวในแตละสื่อนั้นได นักทองเท่ียวจะพิจารณา

จากตัวขอมูล โดยขอมูลจะตองมีการอัพเดตทันตอเหตุการณ มีการแกไขปรับปรุง หรือคิดเนื้อหาใหมๆ 

ใหสอดคลองกับสถานการณในเวลานั้นๆ ขอมูลตองมีความชัดเจนครอบคลุมเนื่องจากผูอานขอมูลอาจจะ

ยังไมเคยไปทองเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆหรืออาจจะไปครั้งแรกทําใหไมมีขอมูลท่ีเพียงพอตอการวางแผนการ

เดินทางทองเท่ียว ดังนั้น ความชัดเจนของขอมูลท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมครบถวนจะทําใหนักทองเท่ียว

ตัดสินใจนําขอมูลไปใชในการวางแผนการเดินทางทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานความนาเชื่อถือ

ของแหลงขอมูลก็เปนสิ่งสําคัญ โดยความนาเชื่อถือมาจากผูเขียนขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบไดและมี

ความรู ความเชี่ยวชาญในดานแหลงทองเท่ียวนั้นๆ และการเขาใชงานแหลงขอมูลถาแหลงขอมูลนั้น

สามารถใชงานไดงาย ไมซับซอนสะดวก อาทิเชน ไมตองสมัครสมาชิกก็สามารถเขาไปอานเนื้อหาตางๆได 

จะเพ่ิมความรูสึกดานบวกใหนักทองเท่ียวเกิดอยากใชงานแหลงขอมูลนั้น และเม่ือทุกอยางรวมเขา

ดวยกันท้ังในดานขอมูล ความนาเชื่อถือ การใชงานงาย จะทําใหนักทองเท่ียวรับรูถึงประโยชนในการ

คนหาขอมูล และขอมูลนั้นสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือวางแผนในการทองเท่ียวได แตไมใชทุกคนท่ีจะ

เชื่อในขอมูลท่ีตนคนหามาเนื่องจากนักทองเท่ียวบางคนยังมีขอกังขาในขอมูลท่ีอาจจะยังไมเชื่อวาขอมูล 

ท่ีไดรับนั้นตรงกับความเปนจริงหรือไม เชน รูปถายท่ีสวยเกินความเปนจริง ดังนั้นผูเขียนขอมูล 

(Content Creator) จําเปนท่ีจะตองสรางเนื้อหาใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียว Gen Y เพ่ือให

นักทองเท่ียวไดใชประโยชนจากขอมูลนั้นมาวางแผนการเดินทางการทองเท่ียวของตน 
 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาพบวา กอนการเดินทางทองเท่ียว กลุม Gen y อาศัยการคนควาขอมูลจาก

แหลงตาง ๆ เพ่ือทําการตัดสินใจ โดยสวนใหญคนควาขอมูลจาก Pantip Facebook และ Website ท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวโดยตรง ตามลําดับ เนื่องจากคนกลุมนี้ใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเปนประโยชน 

มีการอัพเดท ใหขอมูลท่ีชัดเจน และมาจากประสบการณจริงของผูใหขอมูล เพ่ือจะนําขอมูลท่ีไดไปใช

ประโยชนหรือไปอางอิงเพ่ือวางแผนการเดินทางทองเท่ียว แตถาหากคนกลุมนี้รูสึกวาขอมูลท่ีไดรับมานั้น

ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดหรือไมตรงกับความตองการ พวกเคาจะหยุดการคนหาทันที แมวาสื่อนั้น
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จะมีขอมูลมาก มีความนาเชื่อถือ และเขาใชงานไดงาย ดังนั้นคนท่ีมารีวิว (Reviewer) หรือนักรีวิว 

(Creator) เก่ียวกับการทองเท่ียว ควรเนนเนื้อหา (Content) ท่ีเปนประโยชนตอนักทองเท่ียวใหไดมาก

ท่ีสุด เชน การคมนาคมของประเทศปลายทาง วิธีการเดินทางดวยรถไฟฟาใตดิน การแนะนํา

แอพพลิเคชั่นสําหรับการเดินทางทองเท่ียว เบอรสายดวน เปนตน และเนื้อหาจะตองมีความ

ตรงไปตรงมา เขียนขอมูลอยางชัดเจน ถูกตองครบถวน อีกท้ังนักรีวิวควรทําการรีวิวขอมูลหลาย ๆ 

ชองทาง ซ่ึงอาจมีท้ัง blog, Twitter, Instagram ฯลฯ ท่ีนักทองเท่ียวจะสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมได ท้ัง

ในรูปแบบขอมูลท่ีเปนประโยชน ทันสมัย รูปภาพตรงกับความเปนจริง และวิดีโอท่ีสามารถถายทอด

เรื่องราวการทองเท่ียวไดเปนอยางดี เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ เพราะนักทองเท่ียวกลุมนี้สวนใหญเดินทาง

ทองเท่ียวเปนครั้งแรก จึงตองมีการหาขอมูลจากสื่อตาง ๆ เขามาบูรณาการรวมกัน เพ่ือวางแผนการ

ทองเท่ียวใหงายและดีท่ีสุดในการทองเท่ียวของเขา  
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สวนประสมทางการตลาด4C’s ที่มีผลตอการ 

ตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคช่ัน Line man

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 Marketing Mix 4C’s Factors affecting decision making to using Services   

Line man Application for consumers in Bangkok 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ1.ศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่น

ไลนแมน  ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร  2 .ศึกษาสวนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีมีผลตอการ

ใช บริการแอพพลิเคชั่นไลนแมนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  3.ศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 4C’s และการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน ของผูบริโภค  

ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือผูบริโภคท่ีเคยใชบริการแอพพลิเคชั่น Line manในเขต 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน  โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi -stage - 

Sampling)เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชวิเคราะห ไดแก  คารอยละ คาแจกแจงความถ่ี  

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

 ผลของการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาด4C’s ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

แอพพลิเคชั่นไลนแมน ไดแก  ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกสบาย ดานการสื่อสาร สวน

ประสมทางการตลาด4C’s ท่ีไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน ไดแก ดาน

ความตองการของผูบริโภค 

 

ความสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด4C’s, การตัดสินใจใชบริการ ,แอพพลิเคชั่นไลนแมน 
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Abstract 

The purpose of this study are to 1. Study consumer behavior of decision 

making in using services Line man application for consumers in Bangkok. 2 .Study 

marketing mix 4C’s Factors with affecting with decision making for using services Line 

man application for consumers in Bangkok. 3. Study the relationship marketing mix 

4C’s Factors and the decision making using services Line man application for 

consumers in Bangkok. The sample is the consumer Who ever use Line man 

application in Bangkok 385 people and use the multi-State –stage –Sampling method. 

The research instrument is questionnaire. The statistics use is the analysis are 

percentage frequency, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

    The study indicated that marketing mix 4C’s  Factor affecting to the decision 

making to using Services Line man are consumer cost, convenience  and 

communication. 

The marketing mix 4C’s  Factor were not  affecting to the decision making to 

using Services Line man is Consumer wants and needs. 

 

Keywords: Marketing mix 4C’s Factors, decision making in using service, Line man 

application 

 

 

บทนํา 

   ในปจจุบันนี้ประเทศไทยเปนยุคThailand 4.0 เปนการเขาสูยุคดิจิ ทัล (Digital) ท่ี มี

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการใชชีวิตประจําวันของคน โดยผานสื่อสังคมออนไลน (Social 

network) เพ่ิมข้ึนเพราะชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย การพัฒนานําแอพพลิเคชั่น 

(Application) เขามาอยูในมือถือสมารทโฟนเพ่ือรองรับการใชงานของผูบริโภค จากการสํารวจ

พฤติกรรมของผู ใช อินเทอร เน็ตในป พ.ศ. 2561 สํารวจโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือสพธอ. พบวาคนไทยใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ย 10ชั่วโมง 5นาที

ตอวัน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2560 3ชั่วโมง 41นาทีตอวัน โดยพบวา (Generation Y) อายุ17-36ป เปน

กลุมท่ีใชอินเทอรเน็ตสูงถึง10ชั่วโมง 22นาทีตอวัน การใชสมารทโฟนเขาแอพพลิเคชั่นท่ีใชงานมาก

ท่ีสุดโดยเรียบเรียงลําดับจากความนิยม ไดแก YouTube (รอยละ98.8) Line (รอยละ98.6) 

Facebook (รอยละ96.0) Facebook Messenger (รอยละ88.4) , พันทิป ซ่ึงเปนชุมชนออนไลน
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หนึ่งเดียวของประเทศไทย (รอยละ64.2) Twitter (รอยละ43.0) และWhat app (รอยละ10.6)(

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, องคการมหาชน, 2561) 

ปจจุบันการใชชีวิตของคนทํางานในกรุงเทพเทพมหานครตองมีการใชชีวิตแบบเรงรีบ 

แขงขันกับเวลา เนื่องจากพบปญหาท่ีมีการจราจรท่ีหนาแนน ทําใหการเดินทางไปในสถานท่ีตาง ๆ มี

ความลําบาก และใชเวลานาน และตองไปทานอาหารท่ีรานท่ีมีคิวยาวมากตามรานอาหาร ทําให

เสียเวลาและทําใหเขาทํางานไมทันตอเวลา ทําใหธุรกิจตองมีการปรับตัวโดยเฉพาะกลุมธุรกิจอีคอม

เมิรช (E-commerce) และธุรกิจสั่งอาหารออนไลน (Food Delivery) เ พ่ือชวยอํานวยความ

สะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว ชวยมาแกไขในเรื่องของการใชเวลาในการเดินทางของผูบริโภค 

(ศูนยวิจัยกสิกรไทย , 2559) 

   เนื่องจากสภาพการแขงขันทางธุรกิจประเภท บริการสงอาหารออนไลน ( Online Food 

Delivery) มีการแขงขันท่ีสูงข้ึนเพราะในปจจุบันมีผูใหบริการหลายรายไดแก Line man , grab, 

food panda, get จึงทําใหสวนประสมทางการตลาด 4C’s มีผลตอการพัฒนาธุรกิจออนไลน เพราะ 

4C’s คือกลยุทธทางการตลาดท่ีมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับยุคเทคโนโลยีท่ีไมจําเปนตองมีหนา

รานก็สามารถเพ่ิมความรวดเร็วและมีความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค ไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ

จากสวนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และกิจกรรม

ทางการตลาดซ่ึง แนวคิดสวนประสมทางการตลาด4P’s ยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของผูบริโภคไดโดยมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยท่ีไมคํานึงถึงตนทุนของผูบริโภค ถาผูบริโภคมีหนารานทํา

ใหมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหไมสามารถเขาถึงผูบริโภคไดดีเทาท่ีควร 

   จากปญหาดังกลาว สวนประสมทางการตลาด4C’s ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

แอพพลิเคชั่นไลนแมน ซ่ึงเปนธุรกิจใหมท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการผูบริโภคและเปนธุรกิจ

ท่ีมีการเติบโต ทําใหมีประโยชนท่ีผูประกอบการจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงในธุรกิจเพ่ือใหทราบถึง

ความตองการของผูบริโภค 

        

วัตถุประสงคของการศึกษา 

     1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน ของผูบริโภคเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่น

ไลนแมน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาด 4C’s และการตัดสินใจใชบริการ

แอพพลิเคชั่นไลนแมน ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix 4C’s)                                                                                                                                                                                            

Lauterborn (1990) ไดใหความหมายเก่ียวกับสวนประสมทางตลาดวาเปนองคประกอบท่ี

ใชในการทําการตลาดและทําใหเกิดความไดเปรียบในคูแขงขันจะเนนไปทางความตองการของ

ผูบริโภค ดานคาใชจายในการใชบริการของผูบริโภค ดานความสะดวกในการใชงานและในดานการ

สื่อสาร มีดังตอไปนี้                       

1) ความตองการของผูบริโภค (Consumer wants and needs) จะพัฒนาสินคาหรือทํา

การผลิตสินคาหรือบริการใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคจะตองมีความแปลกใหมและ

เพียงพอตอผูบริโภคโดยจะดูถึงความตองการของผูบริโภคเปนหลัก  ซ่ึงจะมีความแตกตางจากเดิมท่ีมี

การผลิตสินคาเปนจํานวนมากโดยท่ีไมไดดูถึงความตองการของผูบริโภค 

2) ตนทุนของผูบริโภค (Cost to satisfy) เขาใจถึงเรื่องตนทุนของผูบริโภคท่ีจะเสียไปในการ

ใชบริการในแตละครั้ง โดยตนทุนนั้นไมไดรวมถึงคาของเงินท่ีใชไปในการบริการเพียงอยางเดียว

เทานั้นรวมท้ังตองดูในเรื่องของคาใชจายและคาในการเดินทางของผูบริโภค ตนทุนของผูบริโภคท่ีใช

ซ้ือสินคาหรือบริการของแตละคนซ่ึงมีความแตกตางกัน 

3) ความสะดวกสบาย (Convenience to buy) จะคํานึงถึงไปในเรื่องความสะดวกสบาย

ของผูบริโภคในการซ้ือสินคาในแตละครั้งจะตองเนนไปในเรื่องความสะดวกสบายนั้นยังรวมไปถึงใน

การซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเน็ตและทางโทรศัพท เพ่ือชวยผูบริโภคในเรื่องของการตัดสินใจซ้ือ

สินคาไดงายข้ึน 

4) การสื่อสาร (communication) จะตองใหมีการสื่อสารขาวสารขอมูลของสินคาท่ีมีความ

ถูกตองและมีความนาสนใจ เนื่องจากในปจจุบันนี้ผูบริโภคจะเลือกในมีการรับฟงและไมมีการรับฟง 

หรือมีการสนใจสินคาหรือไมมีความสนใจสินคา ดังนั้นจึงผูบริโภคตองมีการสื่อสารท่ีมีการกระตุนทํา

ใหเกิดการดึงดูดและสนใจในสินคา  

แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

ปริญ ลักสิตานนท (2544) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําใดของบุคคล

หนึ่งท่ีของโดยตรงกับการจัดหาสินคาและการใชสินคาและรวมถึงกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ

สินคาและเปนสวนหนึ่งในการกําหนดใหมีการกระทําซ่ึงกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือสินคาสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนกอนคือลักษณะทางพฤติกรรมผูบริโภคซ่ึงผูบริโภคจะมีการใชจิตวิทยาในการขัดเกลาทาง

คานิยม 

แนวคิดการตัดสินใจใชบริการ 

มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) กลาววา กระบวนการตัดสินใจ

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน  เริ่มจากการรับรูความตองการ การคนหาขอมูลและการเปรียบเทียบสินคา
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ในเรื่องราคาและคุณภาพ  สุดทายจะตัดสินใจสินคาท่ีตรงตอความตองการจึงจะตัดสินใจซ้ือและมี

การปะเมินความพึงพอใจวามีการกลับมาซ้ือสินคาซํ้าอีกครั้งหรือไม 

  1)  การรับรูความตองการ (Need recognition) เม่ือผูซ้ือรับรูถึงความตองการก็จะเกิดการ

กระตุนจากท่ีเกิดจากความรูสึกจากภายในและภายนอก 

2)  การคนหาขอมูล (Information Search) มีการรวบรวมขอมูลรายละเอียดของการ

บริการจากหลังการขายและมีการพิจารณาในการเลือกชองทางเชน ทางสื่อโฆษณา ทางเว็บไซต  

ทางเฟสบุค ทางอินตราแกรม 

 3)  การประเมินทางเลือก (Evaluation of alterative)การประเมินจากตราสินคาหรือจากการซ้ือ

สินคาจะมาจากแรงจูงใจ   คานิยม รูปรางของสินคาหรือบริการ   ราคา คุณภาพ และความ

ปลอดภัยของสินคาหรือบริการ 

4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ผูบริโภคจะเลือกสินคาท่ีตัวเองชื่นชอบท่ีสุดใน

การท่ีผูบริโภคไดมีการเปรียบเทียบสินคาท่ีตัวเองมีความพ่ึงพอใจแลว 

5) กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ ( Post purchase behavior) ผูบริโภคจะมีประสบการณ

และทัศนคติท่ีมีตอสินคาหรือบริการ ถาเกิดความพึงพอใจจะซ้ือซํ้า ถาไมมีความพึงพอใจจะเลิกซ้ือ

สินคาไปเลย จะไมมีการซ้ือซํ้าอีก 

 

กรอบความคิดวิจัย 

   

     ตัวแปรตน                                          ตัวแปรตาม 

 

 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตามตัวแปรตัวแปร 

 

 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 

ประชากรกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ  ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการแอพพลิเคชั่น Line manใน

เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

  ปจจัยสวนประสมทาง 

การตลาด 4C’s 

- ความตองการผูบริโภค 

- ตนทุนของผูบริโภค 

 -ความสะดวกสบาย 

 - การสื่อสาร 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจใชบริการ 

Line   man  

ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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จากการคํานวณของคอแครน (Cocharn,1977) ระดับความเชื่อม่ัน95%จึงไดกลุมจํานวนตัวอยาง 

385 ตัวอยาง 

 

 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางโดยจะใช วิธีสุมหลายข้ันตอน (Multi -stage -

Sampling)  กรุงเทพมหานครมีท้ังหมด 50เขต จะมีการสุมเลือก 4เขตดังนี้ 1.เขตบางรัก 2.เขต

คลองเตย 3. เขตลาดพราว 4.เขตพญาไท 

ข้ันตอนท่ี1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู ท่ี เคยใชบริการ

แอพพลิเคชั่น Line man 

ข้ันตอนท่ี2 การสุมแบบโควตา (Quota Sampling) มีการกําหนดเพศชายและหญิงอยางละ

เทากัน 50% ในจํานวนของกลุมตัวอยาง 

ข้ันตอนท่ี3 การสุมตัวอยางอยางแบบสะดวก (Covenience Sampling) แจกแบบสอบถาม

ใหกับผูท่ีใหความรวมมือในการทําแบบสอบถามและมีการสงคืนใหกับผูแจกแบบสอบถาม  

ระยะเวลาเก็บแบบสอบถาม ในวันท่ี 1 – 14 ธันวาคม 2562 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและไดแบงแบบสอบถามแบงออกเปน 3 

สวน ดังนี้ 

      สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม(จํานวน 5ขอ)  จะเปนแบบการ

เลือกตอบ(Check List)  ประกอบไปดวย  เพศ อายุ   สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได

ตอเดือน  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน (จํานวน 5ขอ) จะ

เปนแบบการเลือกตอบ(Check List)  

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับสวนประสมทางตลาด4C’ ประกอบดวย   ดานความตองการของ

ผูบริโภค (จํานวน 4ขอ)  ตนทุนของผูบริโภค (จํานวน 3ขอ) ความสะดวกสบายของผูบริโภค จํานวน

(จํานวน 5ขอ) การสื่อสาร และการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นLine man (จํานวน 5ขอ) โดยใช

วิธีการประเมินคา 5ระดับ (Rating Scale) 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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สวนท่ี1 เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถ่ี (Frequency) และรอย

ละ (Percentage) 

          สวนท่ี2 เก่ียวกับพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่น Line man วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) 

สวนท่ี3 เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 4C’s และการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่น 

Line man วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

S.D) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน  (lnferential Statistics) 

วิเคราะหขอมูลแบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีมีนัยสําคัญ 0.05 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงผลความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4C’sท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

แอพพลิเคชั่น ไลนแมน  

  

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

ปจจัย B Std. Error Beta   

ด า น ค ว า ม

ตองการ 

-0.020 0.053 -0.018 -0.368 0.713 

ดานตนทุน 0.173 0.044 0.187 3.946 0.000** 

ด า น ค ว า ม

สะดวกสบาย 

0.227 0.063 0.202 3.616 0.000** 

ด า น ก า ร

ส่ือสาร 

0.351 0.058 0.319 6.062 

 

0.000** 

**หมายเหตุ หมายถึง ระดับนัยสําคัญ0.005** 

  จากตารางพบวา  ดานความตองการของผูบริโภค พบวา คา  Sigเทากับ 0.713 ซ่ึงมีคาสูง

กวา 0.05แสดงวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4C’s ดานความตองการ ไมสงผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน  ดานตนทุนของผูบริโภค พบวาคา   sigเทากับ 0.000 แสดงวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4C’s สงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน  ดาน

ความสะดวกสบาย พบวาคา sig 0.000 แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางตลาด4C’s ดานความ

สะดวกสบาย สงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน  ดานการสื่อสาร  คา sigเทากับ 
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0.000 ปจจัยสวนประสมทางตลาด4C’ดานการสื่อสารสงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่น

ไลนแมน      

 

อภิปรายผล 

1.ดานความตองการผูบริโภค ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพงา วีระโยธิน(2560) และไม

สอดคลองกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 4C’s (Borden 1964 อางในนุสรา เรืองสม ,2558 

เพราะปจจุบันมีบริการรับสงอาหารมีการแขงขันท่ีสูง ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกเพ่ิมข้ึนในการใชบริการ  

2.ดานตนทุนของผูบริโภค ผลการศึกษา พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในเรื่องการลด

ตนทุนและประหยัดเวลาในการเดินทาง มีการสงเสริมการตลาดเปนสิ่ง ท่ีทําใหผูใชบริการ

แอพพลิเคชั่นไลนแมน ใชบริการอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของแนวคิดสวนประสมทาง

การตลาดของไรวินทร มนธาตุผลิน (2558) และ สอดคลอง กับวิจัยของ (ศุภนันท วัฒนธวิจิตร )ท่ีได

ศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการ แอพพลิเคชั่น Grab food เพ่ือบริการรับสงอาหาร(Food 

delivery) ของพนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ราคามีผลตอการซ้ือสินคาหรือบริการ การ

ใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน มีสวนลดราคาตั้งแตแรกท่ีเริ่มใชบริการ คาบริการแอพพลิเคชั่นมี

ราคาท่ีเหมาะสมกับสิ่งท่ีผูบริโภคไดรับในการใชบริการแอพพลิเคชั่นไลนแมน 

3. ดานความสะดวกสบาย การบริการออนไลนมีความเหมาะสมกับผูใชในทุกเวลาและทุก

สถานท่ี  เม่ือมีการซ้ืออาหารระยะเวลาในการสั่งซ้ือมีความรวดเร็ว และสอบถาถามหรือแจงปญหา

เพราะในปจจุบันผูบริโภคตองการความสะดวกสบาย จึงเลือกสิ่งท่ีสามารถอํานวยความสะดวกสบาย

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธนรัตน ศรีสําอาง (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครตอการใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานเว็บไซตและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานเว็บไซต พบวา พฤติกรรมท่ีมีผลการใชบริการสั่งอาหารเดลิ

เวอรี่ผานเว็บไซต สิ่งท่ีจะพิจารณาในการเลือก คือตองมีชื่อเสียงของแบรนดเพราะมีความรูจักโดย

เหตุผลสวนตัวคือ มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว 

4.ดานการสื่อสาร ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา มีชองทางขาวสารในการเขาถึงผูบริโภคได

งาย และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด เชน มีกิจกรรมการสงเสริมทางการตลาด มีการ

โฆษณาผานทางสื่อท่ัวถึงกับผู ท่ีใชบริการแอพพลิเคชั่น Line man สอดคลองกับ งานวิจัยของ 

ปุณณัตถ  คลังเพชร (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการโมบายแอพพลิเคชั่นจัดสงอาหารของผูบริโภควัยทํางาน ”Gen Y” ในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบวาดานประชาสัมพันธและดานกระบวนการใช งานแอพพลิเคชั่นและพฤติกรรมใชแอพพลิเคชั่น

จะมีความถ่ีในการสั่งอาหารผานโมบายแอพพลิเคชั่นและการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารผานโมบาย

แอพพลิเคชั่นมีจากการรับรูทางจากคําแนะนํา และมีการรีวิว เปนเนื้อหาแบบสั้นบนโซเซียลมีเดีย 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาในครั้งนี้ 

1.ดานตนทุนของผูบริโภค  แอพพลิเคชั่น Line man ควรจะมีการปรับเปลี่ยนราคาในการ

ใหบริการท่ีมีราคาถูก เพราะผูบริโภคสวนใหญจากการสอบถามใหความคิดเห็นวามีราคาในการ

ใหบริการท่ีมีราคาแพง 

2.ดานความสะดวกสบาย แอพพลิเคชั่นไลนแมน มีการใหบริการท่ีครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

มีรูปแบบในการแสดงรายการอาหาร เปนหมวดหมูและมีรายละเอียดของราคาอาหารและผูบริโภค

สามารถแจงพิกัดสถานท่ีจัดสงสินคาได 

3.ดานการสื่อสาร แอพพลิเคชั่นไลนแมน มีรูปแบบประชาสัมพันธท่ีมีความทันสมัยและ

ผูบริโภคเขาถึงไดไดงาย มีการพัฒนาท่ีมีการพัฒนารูปแบบประชาสัมพันธใหมีความทันสมัยใหมี

ความสมํ่าเสมอและจัดทําโฆษณาใหเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือกระตุนทําใหผูบริโภคใชบริการเพ่ิมข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในครั้งตอไป 

          1. งานวิจัยนี้งานวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพียง

อยางเดียว ดังนั้นครั้งตอไปควรจะใชวิธีการสัมภาษณควบคูไปดวย 

 2. การศึกษาครั้งตอไปควรท่ีจะขยายพ้ืนท่ีในการเก็บแบบสอบถามในตางจังหวัดเพ่ือเพ่ิม

จํานวนกลุม ตัวอยางเพ่ือทําใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ความชอบตอ Youtuber ที่สงผลตอการเปดรับสื่อ Youtuber และการเปดรับสื่อและ

เลือกแหลงทองเที่ยวตามคําแนะนําของ Youtuber 

Impact of tourists’ likeness toward Youtuber on tourists’ tourism media 

exposure and traveling as Youtuber’s recommendation 

 

ทิพยสุดา ชวยสําราญ0

1 และโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ1 2 

Thipsuda Chuysamran1 and Rojanasak Chomvilailuk2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ศึกษาความชอบของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ Youtuber ซ่ึงมาจากลักษณะตางๆ ของ 

Youtuber ประกอบดวย ความนาดึงดูดใจ ความนาไววางใจ และความเชี่ยวชาญของ Youtuber รวมท้ัง

ลักษณะความคลายคลึงกันของพฤติกรรมระหวาง Youtuber กับนักทองเท่ียว และทดสอบผลกระทบ

ของความชอบของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ Youtuber ดังกลาวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเปดรับ

สื่อและเลือกเดินทางทองเท่ียว ณ แหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber โดยใชระเบียบวิธีวิจัย

เชิงปริมาณ ดวยการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวคนไทยท่ีเคยดูคลิปวิดีโอแนะนํา

สถานท่ีทองเท่ียวผานชองทาง Youtube ในชวงเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากชวงวันท่ีเก็บแบบสอบถาม 

จํานวน 384 ตัวอยาง และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน และ

ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ซ่ึงมีพฤติกรรมเคยดูคลิปวิดีโอแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวผาน

ชองทาง Youtube สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-29 ป ท้ังเพศชายและหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,001 – 30,000 บาท และความชอบของนักทองเท่ียวตอ Youtuber 

ในดานความนาไววางใจของ Youtuber และความคลายคลึงกันในเรื่องพฤติกรรมของนักทองเท่ียวกับ 

Youtuber มีผลตอการเปดรับสื่อและเลือกทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเปนผลมาจากลักษณะความเปนผูนําและเปนผูมีประสบการณจริงในการ

ทองเท่ียวของ Youtuber รวมถึงการท่ี Youtuber นําเสนอท้ังขอดีและขอเสียของสถานท่ีทองเท่ียว และ

                                                      
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: thipsuda.chuysamran@gmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: rojanasak_cho@utcc.ac.th 
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จากลักษณะความคลายคลึงกันของพฤติกรรมในการเลือกกิจกรรมท่ีทําในสถานท่ีทองเท่ียวนั้น ๆ รวมท้ัง

การเลือกท่ีพัก และชวงอายุท่ีใกลเคียง ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: Youtuber, ความชอบ, การเปดรับสื่อ, การตัดสินใจทองเท่ียว            

 

Abstract  

The objective of this study is to find the likes of Youtuber from the attractive 

characteristics of Youtuber, the liking of tourists to Youtuber from trust in Youtuber, and 

the likes of Youtuber's tourists with expertise.  Of Youtuber and the likes of tourists 

towards Youtuber, derived from the similarities in the behavior of tourists in Youtuber 

that affect behavior. The exposure of the Youtube travel media and the selection of 

tourist attractions according to Youtuber's recommendations using quantitative research 

methods.  (Quantitative research) by collecting 384 questionnaires from the sample 

group, collecting data from the sample who used to watch video clips suggesting tourist 

destinations via Youtube during the period not more than 3 months from the date of the 

survey not exceeding  3 months prior to the date of collecting questionnaires  And data 

were analyzed using descriptive and inferential analysis methods.  And hypotheses were 

tested by using multiple regression analysis, found that most of the sample were both 

male and female Between the ages of 20-29 years, have a bachelor's degree. The average 

monthly income is between 15,001 - 30,000 baht. The behavior of media exposure, 

Youtube travel guides and the selection of tourist destinations according to Youtuber 

recommendations, with the emphasis on trust, influential Youtuber or leader.  Youtuber 

with real travel experience as well as telling the advantages and disadvantages of tourist 

attractions  And from the similarities in the behavior of tourists in Youtuber, such as 

choosing activities to do in that location, choosing accommodation  Including the age 

range that is similar to the target group. 

 

Keywords: Youtuber, Inclination, Exposure, Travel Decision 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทยมีการใชอินเทอรเน็ตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวง 5 ปท่ีผานมา จํานวนผูใช

อินเทอรเน็ตเติบโตอยางกาวกระโดด ณ ป 2560 พบวา มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 45,189,944 คน 

เทียบกับป 2555 ซ่ึงมีจํานวนผูใชท้ังสิ้น 23,056,712 คน คิดเปนอัตราการเติบโตถึงรอยละ 96.0 (ศูนย

ขอมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม, 2560 ) ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีผลกระทบตอพฤติกรรม

และการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไปอยางมาก รวมถึงกลุมนักทองเท่ียว โดยมีการเปดรับสื่อและเลือกแหลง

ทองเท่ียว และเลือกทํากิจกรรมตางๆ  ณ สถานท่ีทองเท่ียวตามคําแนะนําท่ีไดจากสื่อนั้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง พบวา รูปแบบการใชงานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ท่ีมีจํานวนผูใชงานมากท่ีสุด คือ 

YouTube (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2561) ดังนั้น สรุปไดวาพฤติกรรมของกลุม

นักทองเท่ียวผูใชอินเทอรเน็ตผานสื่อสังคมออนไลน Youtube มีความนาสนใจในการศึกษาเปนอยางยิ่ง 

การศึกษาของอมิกา เหมมินทร (2557) เรื่อง “พฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ี

ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

รูปแบบการสรางเครือขายสังคมออนไลนผานอินเทอรเน็ต ผูใชเปนผูสื่อสารเก่ียวกับเรื่องราว รูปภาพ 

รวมถึงวิดีโอ เพ่ือเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของตนกับผูอ่ืน และแบงปนใหผู อ่ืนท่ีอยูใน

เครือขายสังคมออนไลนไดรับรู ขณะท่ี รัฐญา มหาสมุทร (2559) พบวาผูใชสื่อสังคมออนไลนใหความ

สนใจในเนื้อหาจากผูสรางเครือขาย ซ่ึงมีอิทธิพลในโลกออนไลนมากกวาโฆษณาจากสื่อ และผูสราง

เครือขายหรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ผูทรงอิทธิพล (Influencer) นั้นๆ สวนใหญเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกโดด

เดน เปนเอกลักษณ และมีความจริงใจตอการนําเสนอเนื้อหา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศศิมา อุดม

ศิลป (2557) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาดโดยใชผูทรงอิทธิพลออนไลนในธุรกิจ

รานอาหาร กลาววา ผูบริโภคใหความสําคัญการรีวิวรานอาหารท่ีผูทรงอิทธิพลออนไลนไดนําเสนอความ

เปนตัวตนของบุคคล และเนื้อหาในการนําเสนอ สงผลใหอยากไปใชบริการรานนั้น ๆ ท่ีไดผานการรีวิวิว 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความชอบของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ 

Youtuber กับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเปดรับสื่อและเลือกเดินทางตามคําแนะนําของ 

Youtuber โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสรางสมมติฐานและ

กรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 

  1. บทบาทของส่ือสังคมออนไลนกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
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ปจจุบันสื่อสังคมออนไลน (Social Media) โดยเฉพาะอยางยิ่ง YouTube มีบทบาทตอการดําเนินชีวิต

ของผูบริโภคมากข้ึนเรื่อย ๆ หรืออาจกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูบริโภค โดยสงผลถึง

แรงจูงใจ การรับรู และพฤติกรรมของผูรับสื่อหรือผูบริโภค ท้ังนี้ คุณสมบัติสําคัญของสื่อสังคมออนไลน

คือ ไมมีคาใชจาย (Free) ใชงานงาย (Easy to use) ใชประโยชนในการสื่อสารขอความและสารสนเทศ

ไดทุกรูปแบบ ท้ังขอความ ภาพถาย วีดิทัศนและเสียง (จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2560) ซ่ึงงานวิจัยของ 

ฐิติภา สัมพันธพร (2556) พบจากกรณีศึกษาภาพยนตเรื่อง “ATM เออรัก..เออเรอ” มีรูปแบบของการ

สื่อสารการตลาดผานสังคมออนไลน 3 ประเภท ไดแก ยูทูป เฟซบุกเพจ และทวิตเตอร โดยกลยุทธท่ีถูก

นํามาใชคือ การใหขอมูล การเตือนความจํา และการโตตอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิพิม อังศุสิงห 

(2557) พบวา เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลน ดานการใหขอมูลสินคาของ

ราน Pimpong Bakery Homemade สงผลตอการเลือกซ้ือเบเกอรี่ผานชองทางออนไลน เนื่องจาก

ลูกคาเกิดความเชื่อถือในตัวสินคาและทําใหตัดสินใจซ้ือไดเร็วข้ึน 

2. พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 

การสื่อสารถือเปนหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญของการใชชีวิตประจําวัน ซ่ึงในการสื่อสารนั้นยอมตองมี

สื่อกลางในการสื่อสารเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคท่ีตองการ โดยนักทองเท่ียวสามารถรูจักและรับรูแหลง

ทองเท่ียวไดโดยผานกระบวนการรับรูได 4 ข้ันตอน คือ การเลือกเปดรับ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ 

การเลือกจดจํา (ชุติมา มากสังข, 2562) ยิ่งไปกวานั้น งานวิจัยของ สีตลา เขมะภาตะพันธ (2558) พบวา 

นักทองเท่ียวชาวจีนนิยมเปดรับสื่อเก่ียวกับการทองเท่ียวประเทศไทยผานสื่อประเภทบุคคลมากท่ีสุด 

ท้ังนี้กระบวนการเลือกสรรและรับสื่อประเภทบุคคลสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชนเดียวกับงานวิจัยของดวงใจ จิวะคุณานันท (2561) พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญจะมี

การเปดรับขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวในประเทศไทยผานสื่อออนไลน และจากการรีวิวของนักรีวิว

ประเภท Macro-influencers ซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ดังนั้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวขอท่ี 1 และ 2 สรุปไดวา การสื่อสารหรือรับขาวสารผานสื่อสังคม

ออนไลนนาจะมีผลตอการเลือกสรรหรือเปดรับสื่อและการเลือกแหลงทองเท่ียว รวมท้ังการเลือกทํา

กิจกรรมตางๆ ของนักทองเท่ียว 

3. การเลือกสถานท่ีทองเท่ียว 

   การเลือกสถานท่ีทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมีข้ัปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจ (ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2557) ซ่ึงข้ันตอนในการท่ีตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวนั้นก็เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของตนเอง โดยมีแรงจูงใจ หรือสิ่งกระตุนภายนอก ท้ังดานสวนประสมการตลาด ดาน
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กระบวนการจิตวิทยาและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ สงผลใหเกิดการตอบสนองและตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

(Kotler and Keller, 2012) โดยงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2557) พบวาเหตุผลในการตัดสินใจ

การเลือกแหลงทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมีปจจัยหลักๆ คือ ความนาสนใจในแหลงทองเท่ียว ความคุมคา

ตอเวลาและคาใชจายท่ีเสียไปในการทองเท่ียว อรรถพงศ ศรีตะลาลัย (2557) พบวา ปจจัยทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวตลาดโบราณนักทองเท่ียวชาวไทย คือ ดานผลิตภัณฑ

และบริการ ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวไทยไดใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ แหลงทองเท่ียวมีความนาสนใจ 

สวยงาม นอกเหนือจากนี้งานวิจัยของ อิสระพงษ พลธานี และอุมาพร บุญเพชรแกว (2562) ท่ีไดศึกษา

เรื่อง พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักทองเท่ียวชาวยุโรปในการตัดสินใจเดินทางมา ทองเท่ียวจังหวัด

ภูเก็ต พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวจังหวัดภูเก็ต สวนใหญมาจากการตัดสินใจจากการหา

ขอมูลมาจากอินเทอรเน็ตในดานขอมูลของแหลงทองเท่ียว การเดินทาง และคาใชจาย โดยนักทองเท่ียว

ใหความเห็นวาเปนอีกชองทางท่ีใหขอมูลไดอยางแมนยํา กลาวโดยสรุปคือ นักทองเท่ียวเลือกแหลง

ทองเท่ียวและเลือกทํากิจกรรมตางๆ ณ แหลงทองเท่ียว จากปจจัยตางๆ เก่ียวกับสวนประสมการตลาด

ของแหลงทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียวไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับปจจัยตางๆ ผานสื่อสังคมออนไลน 

ดังนั้น หากมี Youtuber โดยเฉพาะอยางยิ่ง Youtuber ผูทรงอิทธิพล (Influencer) ใหขอมูลขาวสาร

โดยการรีวิว และแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวนาจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกแหลง

ทองเท่ียวของนักทองเท่ียว คําถามสําคัญคือ ทําไมนักทองเท่ียวจึงใหความสําคัญหรือเชื่อคําแนะนําของ 

Youtuber ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมในหัวขอถัดไป เพ่ือแสดงวา ความชอบของ

นักทองเท่ียวตอ Youtuber นาจะมีผลตอการเปดรับสื่อ (รายละเอียดในหัวขอท่ี 2) และเลือกแหลง

ทองเท่ียว 

4. ความชอบของนักทองเท่ียวตอ Youtuber กับการเปดรับส่ือและการเลือกแหลงทองเท่ียว 

      ทัศนคติ  (Attitudes) หมายถึงมุมมองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในดานดีและไมดี สวนใหญเปนความรูสึก

ทางดานอารมณ สงผลใหเกิดการตอบสนองตางๆ ท่ีแตกตางกันไป สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ 

ไดแก ทัศนคติเชิงบวก หมายถึง การท่ีบุคคลมีการตอบสนองดวยชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเชิงลบ 

หมายถึง การท่ีบุคคลมีการตอบสนองดวยความไมชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ทัศนคติท่ีเปนกลาง หรือไมได

รูสึกบวกหรือลบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจากงานวิจัยของรัฐญา มหาสมุทร (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง กล

ยุทธการสื่อสารของผูทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลนท่ีมีผลตอทัศนคติของกลุมผูติดตามพบวา 

กลยุทธการสื่อสารออนไลนของผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลน ตองมีการใชภาษาท่ีงายตอการเขาใจ ตอง

เปนเรื่องท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณตรงในการนําเสนอขอมูลอยางตรงไปตรงมา มีการ
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นําเสนอท้ังขอดีและขอเสียเพ่ือเปนการประกอบการตัดสินใจใหกับกลุมรับสารหรือผูติดตามสื่อสังคม

ออนไลน เชนเดียวกับงานวิจัยของ ณัฏฐหทัย เจิมแปน (2558) พบวา การใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในดาน

ความดึงดูดใจ (Attractive) ดานความเหมือนกับกลุมเปาหมาย (Similarity) ดานความไววางใจ 

(Trustworthiness) และดานความเคารพ (Respect) ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในการโฆษณามีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ สกอต ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จากงานวิจัยเก่ียวกับ

ความชอบตอผูทรงอิทธิพล ซ่ึงสําหรับงานวิจัยนี้คือ Youtuber และงานวิจัยในหัวขอท่ี 1-3 ทําใหผูวิจัย

สรุปสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ วิเคราะหและสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 (H1)   ความชอบของนักทองเท่ียวตอความนาดึงดูดใจของ Youtuber มีผลตอ

การเปดรับสื่อและเลือกแหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber มากข้ึน  

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความชอบของนักทองเท่ียวตอความนาไววางใจของ Youtuber มีผลตอ

การเปดรับสื่อและเลือกแหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber มากข้ึน 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความชอบของนักทองเท่ียวตอความเชี่ยวชาญของ Youtuber มีผลตอการ

เปดรับสื่อและเลือกแหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber มากข้ึน  

สมมติฐานท่ี 4 (H4) ความชอบของนักทองเท่ียวตอความคลายคลึงกันของพฤติกรรมระหวาง

นักทองเท่ียวกับ Youtuber มีผลตอการเปดรับสื่อและเลือกแหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ 

Youtuber มากข้ึน  

จากสมมติฐานนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 

       ความชอบของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ Youtuber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

ความนาดึงดูดใจในตัว Youtuber 

ความนาไววางใจในตัว Youtuber 

การเปดรับสื่อและเลือกแหลง

ทองเท่ียวตามคําแนะนําของ 

Youtuber มากข้ึน 

H2 

ความเช่ียวชาญของ Youtuber H3 

H4 

ความคลายคลึงของพฤติกรรมระหวาง

นักทองเท่ียวกับ Youtuber 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ จากกลุมตัวอยางผูท่ีเคยดูคลิปวิดีโอเก่ียวกับคําแนะนําสถานท่ี

ทองเท่ียวผานชองทาง Youtube ไมเกิน 3 เดือนยอนหลังกอนวันท่ีเริ่มเก็บแบบสอบถาม เพ่ือตัดสินใจ

เก่ียวกับการทองเท่ียวของตนเอง กอนวันท่ีเริ่มเก็บแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดคํานวณจํานวนตัวอยาง 

โดยใชหลักการคํานวณจํานวนตัวอยางสําหรับกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน โดยใชสูตรของ 

Cochran (1977) กําหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95% ซ่ึงไดเปนจํานวนตัวอยางตามแนวทางนี้ท้ังหมด 384 คน ตัวอยาง ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ี

ผานคําถามการคัดกรองและมีขอมูลคําตอบท่ีครบครบถวนสมบูรณไดท้ังหมด 366 ชุด คิดเปนจํานวน 

95.31% จากท้ังหมด 384 ชุด 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ โดยมี

ทบทวนวรรณกรรมขอมูลจากวิทยานิพนธ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายงานการประชุม และขอมูลจากสื่อ

อิ เล็กทรอนิกส  และใช เครื่ อง มือในรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามลํา ดับ 

3. วิธีการสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล โดยสุมเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient 

sampling) โดยใชคําถามคัดกรอง (Screening questions) วาเปนผูเคยดูคลิปวิดีโอแนะนําสถานท่ี

ทองเท่ียวผานชองทาง Youtube ไมเกิน 3 เดือนยอนหลังกอนวันท่ีเริ่มเก็บแบบสอบถาม เพ่ือการ

ตัดสินใจเรื่องการทองเท่ียวของตนหรือไม ผูถูกสุมถามตอบวา เคย ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางนั้นๆ ท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติท่ีใชสําหรับการวิเคราะหขอมูล และ

ทดสอบสมมติฐานดวยขอมูลสถิติเชิงพรรณนา และขอมูลสถิติเชิงอนุมาน 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

          ผลการศึกษา พบวา ผูวิจัยไดทําการสุมและอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยกับกลุมตัวอยาง

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 ตัวอยาง มีกลุมตัวอยางท่ีผานคําถามคัดกรอง กลาวคือ เปนผูเคยดูคลิป

วิดีโอเก่ียวกับคําแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวผานชองทาง Youtube ไมเกิน 3 เดือนยอนหลังกอนวันท่ีเริ่ม

เก็บแบบสอบถาม เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการทองเท่ียวของตนเองจํานวนท้ังหมด 366 ตัวอยาง คิดเปน

จํานวนรอยละ 95.31 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษาเปน 4 สวน ไดแก 1. ขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2. ขอมูลความคิดเห็นท่ีมีตอ Youtuber ของผูตอบแบบสอบถาม 3. ผล
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การทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 4. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

1. สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุม พบวากลุมตัวอยางอยูในชวงอายุ 20-

29 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาอยู ท่ีระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 

15,001 – 30,000 บาท เปดรับขาวสารการรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวผานชองทาง Youtuber จาก I Roam 

Alone เปดรับชมการรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวจาก Youtuber 1-3 ครั้ง / สัปดาห ใชระยะเวลาท่ีเปดรับชม

การรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวจาก Youtuber จํานวนนอยกวา 1 ชั่วโมงและชวงเวลาท่ีเปดรับชมการรีวิว

สถานท่ีทองเท่ียวจาก Youtuber คือ 20.01 – 24.00 น. 

2. ความชอบของผูตอบแบบสอบถามตอ Youtuber  

ความชอบตอ Youtuber ดานความดึงดูดใจ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในเรื่องของทักษะใน

การพูดใหขอมูล นาฟง ละเอียด ชัดเจน ใชภาษาเขาใจงาย มีผลตอความดึงดูดใจ มากท่ีสุด ( x =  4.59, 

S.D. = 0.607) รองลงมาคือ เรื่องบุคลิกภาพของ Youtuber ทํารูสึกใกลชิดเหมือนเพ่ือนหรือคนรูจัก 

( x =  4.29, S.D. = 0.688) เรื่อง Youtuber ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมสรางความนาสนใจ ดึงดูดใจ ( x =  4.24, 

S.D. = 0.697) เรื่องกิริยามารยาทท่ีดี และการแตงกายเหมาะสมของ Youtuber เปนท่ีดึงดูดใจ ( x =  

4.14, S.D. = 0.739) และเรื่องหนาตาและรูปรางของ Youtuber สรางความ ดึงดูดใจ ( x =  4.01, S.D. 

= 0.706) ตามลําดับ 

ความชอบตอ Youtuber ดานความไววางใจ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยท่ี Youtuber ท่ีเปน

ผูทรงอิทธิพลหรือผูนํา มากท่ีสุด ( x =  4.97, S.D. = 0.711) รองลงมาคือ คุณจะรูสึกเชื่อถือ Youtuber 

ท่ีเปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยมของคนดูในชอง Youtube ( x =  4.90, S.D. = 0.795)  เรื่องมีการบอกท้ัง

ขอดี ขอเสีย ของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไปรีวิว ( x =  4.25, S.D. = 0.690) และคุณเชื่อถือ Youtuber ท่ีมี

ประสบการณจรงิในการทองเท่ียว ( x =  4.23, S.D. = 0.736) ตามลําดับ 

ความชอบตอ Youtuber ดานความเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยตอ Youtuber ท่ี

สามารถสรุปเนื้อหาท้ังหมดไดอยางกระชับชัดเจน มากท่ีสุด ( x =  4.50, S.D. = 0.614) รองลงมาคือ มี

การลําดับเรื่องราวไดเปนอยางดี ทําใหสามารถเขาใจไดงาย ( x =  4.49, S.D. = 0.596) มีขอมูลเนื้อหา

ในการรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวครบถวน รอบดาน เชน การเดินทาง ท่ีพัก คาใชจาย เปนตน ( x =  4.35, 

S.D. = 0.622)  และ Youtuber ท่ีมีทักษะความรูเฉพาะดานของตัวเอง เชน ดานภาษาทองถ่ิน ดาน

มนุษยสัมพันธท่ีดี เปนตน ( x =  4.18, S.D. = 0.673) ตามลําดับ  
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    ความชอบตอ Youtuber ดานความคลายคลึงกับนักทองเท่ียว กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย

ตอในเรื่องของ Youtuber ท่ีมีรูปแบบการทองเท่ียวใกลเคียงกับคุณ เชน การเลือกกิจกรรมท่ีไปทําใน

สถานท่ีนั้น ๆ การเลือกท่ีพัก เปนตน มากท่ีสุด ( x =  4.07, S.D. = 0.768) รองลงมาคือ สนใจ 

Youtuber ท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle) คลาย ๆ กับคุณ ( x =  3.80, S.D. = 0.871) และ

สนใจ Youtuber ท่ีมีชวงอายุใกลเคียงกัน ( x =  3.61, S.D. = 0.900) ตามลําดับ 

3. การเปดรับและการเลือกแหลงทองเท่ียวตาม Youtuber  

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในเรื่องการรีวิวของ Youtuber สงผลใหคุณตัดสินใจเลือกสถานท่ี

ทองเท่ียวไดงายข้ึน มากท่ีสุด ( 𝐱𝐱 =  4.23, S.D. = 0.655) รองลงมาคือ เรื่องความสนใจท่ีจะเปดรับชม

การรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวของ Youtuber ในครั้งตอไป มากท่ีสุด ( 𝐱𝐱 =  4.17, S.D. = 0.609) รองลงมา

คือคุณมีความตองการท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวตามรีวิวของ Youtuber ( 𝐱𝐱 =  4.06, S.D. = 0.694) และ

สุดทายคือมีความสนใจท่ีจะแนะนําคนรอบขางใหรับชมการรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวของ Youtuber ในครั้ง

ตอไป ( 𝐱𝐱 =  3.99, S.D. = 0.686) 

ตารางท่ี 1 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบภายหลังการหมุนแกน Varimax  

ตัวแปรของความชอบตอ Youtuber ที่สงผลตอการ

เปดรับสื่อ Youtuber และการเลือกแหลงทองเที่ยว

ตามคําแนะนําของ Youtuber 

Factor Loading 

1 2 3 4 5 

- สามารถสรุปเนื้อหาทัง้หมดไดอยางกระชับชัดเจน 

(IndA3_4) 

.819     

- ขอมูลเนื้อหาในการรีวิวสถานที่ทองเที่ยวครบถวน 

รอบดาน เชน การเดินทาง ที่พกั คาใชจาย เปนตน 

(IndA3_2) 

.803     

- มีการลาํดับเร่ืองราวไดเปนอยางดี ทาํใหสามารถ

เขาใจไดงาย (IndA3_3) 

 .834    

- คุณมีความตองการที่จะเดินทางไปทองเที่ยวตามรีวิว

ของ Youtuber (DepB3) 

 .783    

- คุณมีความสนใจทีจ่ะแนะนาํคนรอบขางใหรับชมการ

รีวิวสถานทีท่องเที่ยวของ Youtuber ในคร้ังตอไป 

(DepB2) 

 .658    
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- คุณสนใจ Youtuber ท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

(lifestyle) คลาย ๆ กับคณุ (IndA4_2) 

  .857   

- คุณสนใจ Youtuber ท่ีมีรูปแบบการทองเท่ียวใกลเคียง

กับคุณ เชน การเลือกกิจกรรมท่ีไปทําในสถานท่ีน้ัน ๆ การ

เลือกท่ีพัก เปนตน (IndA4_3) 

  .794   

- คุณสนใจ Youtuber ท่ีมีชวงอายุใกลเคียงกัน 

(IndA4_1) 

  .745   

- คุณเช่ือถือและไววางใจ Youtuber ท่ีมีการบอกท้ังขอดี 

ขอเสีย ของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไปรีวิว (IndA2_2) 

   .782  

- คุณเช่ือถือและไววางใจ Youtuber ท่ีมีประสบการณจริง

ในการทองเท่ียว (IndA2_1) 

   .730  

- หนาตาและรูปรางของ Youtuber สรางความ ดึงดดูใจ 

(IndA1_1) 

    .738 

- Youtuber ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมสรางความนาสนใจ ดึงดดู

ใจ (IndA1_3) 

    .690 

- กิริยามารยาทท่ีดี และการแตงกายเหมาะสมของ 

Youtuber เปนท่ีดึงดูดใจ (IndA1_2) 

    .631 

จากตารางผูวิจัยไดทําการตั้งชื่อองคประกอบแบงตามกลุมท่ีผานเกณฑดังนี้ กลุม Factor 1 คือ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอ Youtuber ดานความเชี่ยวชาญ, กลุม Factor 2 คือ การเปดรับและการเลือกแหลง

ทองเท่ียวตาม Youtuber, กลุม Factor 3 คือ ความคิดเห็นท่ีมีตอ Youtuber ดานความคลายคลึงกับ

นักทองเท่ียว กลุม Factor 4 คือ ความคิดเห็นท่ีมีตอ Youtuber ดานความไววางใจ และกลุม Factor 5 

คือ ความคิดเห็นท่ีมีตอ Youtuber ดานความดึงดูดใจ 
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4. ผลการวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของตัวแปร 

 ตารางท่ี 2 แสดงตัวแปรและคา Reliability 

ตัวแปรของความชอบตอ Youtuber ที่สงผลตอการเปดรับสื่อ 

Youtuber และการเลือกแหลงทองเที่ยวตามคําแนะนําของ 

Youtuber 

จํานวนคําถาม Cronbach’s Alpha 

ความชอบตอ Youtuber 

 1. ดานความดึงดูดใจ 3 .572 

 2. ดานความไววางใจ 2 .789 

 3. ดานความเชี่ยวชาญ 3 .815 

 4. ความคลายคลึงของพฤติกรรมระหวางนักทองเที่ยว

กับ Youtuber 

3 .780 

ผลการทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยตรวจสอบผลจากวิธี Cronbach’s Alpha 

Coefficient ซ่ึงผลการวิเคราะหตองมีคาความนาเชื่อถือมากกวา 0.7 ข้ึนไป ถือวายอมรับได  

(Cronbach, 1951 as cite in Nunnally, 1978) โดยผลการวิเคราะหตัวแปรมีขอสรุปดังนี้ ดานความ

ไววางใจ ความเชี่ยวชาญ และดานความคลายคลึงกับนักทองเท่ียว มีคา Reliability อยูท่ี .789 .815 

และ .780 ตามลําดับถือเปนขอมูลท่ีผานเกณฑและยอมรับได สวนดานความดึงดูดใจ มีคา Reliability 

อยูท่ี .572 ถือเปนขอมูลท่ีต่ํากวาเกณฑ ผูวิจัยจึงตัดขอคําถามในดานนี้ออก 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรอิสระของความชอบ 

Youtuber ของนักทองเท่ียวพบวา ความไววางใจในตัว Youtuber และ ความคลายคลึงของพฤติกรรม

ระหวางนักทองเท่ียวกับ Youtuber และลักษณะพฤติกรรมท่ีมีความคลายคลึงกับนักทองเท่ียวในตัว 

Youtuber มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยลักษณะท่ีนาดึงดูดใจและความเชี่ยวชาญไมมีมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t p-value Tolerance VIF 

คาคงที่ (Constant) 1.779*** .289  6.569 .000   

ลักษณะทีน่าดึงดูดใจ 

(X1) 
0.065 0.052 0.063 1.259 0.209 0.887 1.127 

ความไววางใจ 

(X2) 
0.203*** 0.044 0.240*** 4.617 0.000 0.807 1.239 

ความเชี่ยวชาญ 

(X3) 
0.088 0.053 0.084 1.654 0.099 0.857 1.166 

ความคลายคลึงของ

พฤติกรรมระหวาง

นักทองเที่ยวกับ 

Youtuber (X4) 

0.208*** 0.038 0.268*** 5.444 0.000 0.906 1.104 

*** p-value 0.001 

 

สรุปผลการศึกษา  

สมมติฐานท่ี 1 ความชอบของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ Youtuber อันมาจากลักษณะท่ีนาดึงดูดใจ

ของ Youtuber สงผลตอการเปดรับสื่อ  Youtuber และการเลือกแหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ 

Youtuber (H1) ผลการศึกษาพบวา ลักษณะท่ีนาดึงดูดใจของ Youtuber มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.209 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ พรศิริประเสริฐ (2555) 

พบวาขอมูลดานความคิดเห็นตอศิลปนเกาหลีท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานครวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาลักษณะทางดานรูปลักษณของศิลปนอยูในเกณฑ

ระดับมาก คือ หนาตาดี รูปรางดี และทรงผมดูดี แตปจจัยเหลานั้นไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง

ของผูบริโภค ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ รัฐญา มหาสมุทร (2559) ท่ีอธิบายไววาการถายภาพอาหารหรือ

สถานท่ีทองเท่ียวดวยมุมสวยๆ เพียงมุมเดียวประกอบกับบทความท่ีอธิบายถึงภาพถายนั้นก็สามารถ
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ดึงดูดใจใหกับกลุมผูติดตามคลอยตามและเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการตาง ๆ 

ได 

สมมติฐานท่ี 2 ความชอบของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ Youtuber อันมาจากความไววางใจในตัว 

Youtuber สงผลตอการเปดรับสื่อ Youtuber และการเลือกแหลงทองเท่ียวตามและการเลือกแหลง

ทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber (H2) ผลการศึกษาพบวา ความไววางใจในตัว Youtuber มี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.000 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ จิดาภา 

ทัดหอม (2558) ท่ีไดสรุปวา ปจจัยดานความไววางใจสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทาง

เฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเม่ือลูกคาสามารถเห็นสินคาจริงและอีกท้ังผูขายยัง

ไดอธิบายหรือสาธิตวิธีการใชงานจึงเปนการเพ่ิมความไววางใจและม่ันใจในการดสินใจซ้ือสินคา และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พงศกร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2558) ท่ีพบวา ความไววางใจ เปนปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานท่ี 3 ความชอบของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ Youtuber จากความเชี่ยวชาญในตัว 

Youtuber สงผลตอการเปดรับสื่อ  Youtuber และการเลือกแหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ 

Youtuber (H3)  ผลการศึกษาพบวา ความเชี่ยวชาญของ Youtuber มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.099 

ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ณัฏฐหทัย เจิมแปน (2561) ท่ีไดสรุปไววา ความชํานาญเชี่ยวชาญของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ไมมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ สกอต ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2561) ทัศนคติดานเนื้อหาตอยูทูบเบอร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารนอกบาน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ในดานปจจัยความเปนผูเชี่ยวชาญของบิวตี้

บล็อกเกอรสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมความงามของผูบริโภค 

สมมติฐานท่ี 4 ความชอบของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ Youtuber อันมาจากลักษณะพฤติกรรมท่ีมี

ความคลายคลึงกับนักทองเท่ียวในตัว Youtuber สงผลตอการเปดรับสื่อ  Youtuber และการเลือก

แหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber (H4) ผลการศึกษาพบวา ลักษณะพฤติกรรมท่ีมีความ

คลายคลึงกับนักทองเท่ียวในตัว Youtuber มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.000 ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ จอมขวัญ บุญทศ (2562) ท่ีได

สรุปวาการรับรูในการรับชม Youtuber รีวิวสถานท่ีทองเท่ียวดานความคลายคลึงมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการของการใช Youtuber ในการรีวิวสถานท่ีทองเท่ียว เชนเดียวกับงานวิจัยของ 

ภัสราพร รัตนชาติ (2557) ท่ีกลาววาพรีเซนเตอรท่ีมีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง เชน อายุ เพศ 
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บุคลิกลักษณะ และรูปแบบการดําเนินชีวิตจะทําใหเกิดความรูสึกเปดรับตราสินคา รูสึกคุนเคยกับตรา

สินคาเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 

ขอเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้ 

จากผลการศึกษาพบวา ดานความไววางใจในและความคลายคลึงของพฤติกรรมระหวาง

นักทองเท่ียวกับ Youtuber สงผลใหการเปดรับสื่อและเลือกแหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ 

Youtuber มากข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดขอเสนอแนะในเชิงทฤษฎี และขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ

การตลาด ดังนี ้

 

1. ขอเสนอแนะเชิงเชิงทฤษฎี 

 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องความชอบตอ Youtuber ท่ีสงผลใหการเปดรับสื่อและเลือกแหลง

ทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber มากข้ึน ผูวิจัยเห็นวาควรเพ่ิมเติมในสวนของการศึกษาแนวคดิ

และทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาขอมูล (Information Seeking Behavior) และแนวคิด

เก่ียวกับผูบริโภคยุคดิจิตอล (Digital Consumer) เพ่ือทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

2. ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการทางการตลาด 

2.1. จากผลการศึกษาดานความดึงดูดใจของ Youtuber แมจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคา

ความเฉลี่ยในดานนี้มีผลไปในทางท่ีเห็นดวยไดแกเรื่อง ทักษะในการพูดใหขอมูล นาฟง หนาตาและ

รูปรางของ Youtuber รวมถึงกิริยามารยาทท่ีดี เปนสิ่งท่ีดึงดูดใจใหแกผูบริโภคสื่อ นักการตลาดก็ยังควร

ท่ีจะเลือกหาและคัดสรรการใช Youtuber เพ่ือสรางความดึงดูดใจของผูบริโภคสื่อเปนข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให

ขอมูลสงไปยังกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด 

2.2. ผลการศึกษาดานความไววางใจของ Youtuber ในดานนี้มีนัยทางสถิติท่ีสําคัญ สงผลใหเกิด

สงผลใหการเปดรับสื่อและเลือกแหลงทองเท่ียวตามคําแนะนําของ Youtuber มากข้ึน โดย Youtuber 

ท่ีเปนผูทรงอิทธิพลหรือผูนํา Youtuber ท่ีมีประสบการณจริงในการทองเท่ียว รวมถึงมีการบอกท้ังขอดี 

ขอเสีย ของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไปรีวิว นักการตลาดควรเลือกใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีเปนท่ีรูจัก และรูสึก

คุนเคยกับการรีวิวและแนะนําในสถานท่ีทองเท่ียวในชองทาง Youtube เพราะเม่ือผูบริโภคสื่อไดรับชม

คลิปวิดิโอ ผูบริโภคสื่อจะมีความสนใจในการท่ีจะเลือกดูเปนอันดับตน ๆ  

2.3. ผลการศึกษาดานความเชี่ยวชาญของ Youtuber แมจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคาความ

เฉลี่ยในดานนี้ยังมีผลไปในทางท่ีเห็นดวย ไมวาจะเปนในเรื่อง Youtuber ท่ีสามารถสรุปเนื้อหาท้ังหมดได

อยางกระชับชัดเจน มีทักษะความรูเฉพาะดานของตัวเอง ซ่ึงในทางดานนักการตลาดอาจจะเลือก 
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Youtuber ท่ีมีคุณสมบัติดานความเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่งไว เพ่ือท่ีจะดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค 

และยังลดความกังวลใจท่ีสงผลตัดสินใจในการเลือกแหลงทองเท่ียวไดไดมากยิ่งข้ึน 

2.4. ผลการศึกษาดานความคลายคลึงของพฤติกรรมระหวางนักทองเท่ียวกับ Youtuber ในดาน

นี้มีนัยทางสถิติท่ีสําคัญ และยังคาความเฉลี่ยในดานนี้ยังมีผลไปในทางท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง ไดแก 

Youtuber ท่ีมีรูปแบบการทองเท่ียวใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย เชน การเลือกกิจกรรมท่ีไปทําในสถานท่ี

นั้น ๆ การเลือกท่ีพัก ดังนั้นนักการตลาดควรท่ีจะเลือก Youtuber ท่ีมีความใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย 

เพ่ือท่ีจะไดรับความสนใจในการรับชม จนนําไปสูการตัดสินใจท่ีจะเลือกทองเท่ียว 
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แนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2) เพ่ือจัดทํากลยุทธสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม 179 ชุด จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยสามอันดับแรกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่อง หลักสูตรมีคุณภาพ 

รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องหลักสูตรท่ีสนใจ และปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องหลักสูตร

ทันสมัย และไดจัดทํากลยุทธในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนใน 

เขตกรุงเทพมหานคร คือ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและทันสมัย 

อยางตอเนื่องและประชาสัมพันธหลักสูตรใหตรงกับกลุมเปาหมาย โดยมีเปาหมายคือจํานวนผูเรียน
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Abstract 

The objectives of this study are to 1)  study marketing mix factors affecting the 

decision to study at the bachelor’ s degree level in private universities in Bangkok.  

2)  develop strategies to increase the numbers of students for private universities.  Data 

were collected using 179 questionnaires from undergraduate students in private 

universities in Bangkok.  We found that the top three factors affecting the decision to 

study at the bachelor degree level in private universities in Bangkok were all quality of 

the product dimension including, high quality courses, interesting curriculums, and 

cutting-edge courses respectively. We also have suggested a strategy accordingly. That is 

the developing of curriculum and teaching process and do public relation to the target. 

The goal of the product is increase the numbers of enrolment. 

 

Keywords:  Marketing mix, Decision making, Private university, Bangkok 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา การวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุ

บํารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรท่ีไดรับอนุญาตใหเปดสอนนั้น หลังจากไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว จะสงหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

พิจารณารับรองคุณวุฒิ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถบรรจุเขารับราชการในอัตราเงินเดือนเทียบเทา

กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย แบงออกเปน มหาวิทยาลัย มี

จํานวน 42 แหง สถาบัน มีจํานวน 11 แหง วิทยาลัย 19 แหง 

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวนท้ังสิ้น 16 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  
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 ปจจุบันการแขงขันกันของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรุนแรงมาก มหาวิทยาลัย

ตางนํากลยุทธตางๆ มาใชเพ่ือการแขงขันไมวาจะเปนการใหทุนการศึกษา การใหผอนชําระคาเลาเรียน 

การประชาสัมพันธทางการโฆษณาผานทางสื่อตางๆ เปดหลักสูตรใหมๆ ท่ีตรงกับความตองการของตลาด 

เพ่ือดึงดูดใหนักเรียนเขามาเรียน สาเหตุประการหนึ่งของปญหาดังกลาวเกิดจากจํานวนประชากรในวัย

เรียนนอยลงเพราะอัตราการเกิดลดลง ดังท่ีเพจลงทุนแมนไดเขียนบทความเรื่องวิกฤตมหาวิทยาลัย วา 

อัตราการเกิดของประชากรเปนสวนหนึ่ง ท่ีทําใหอัตราการเขามาลงทะเบียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ลดลงในชวงระหวางป 2505 – 2525 จํานวนเด็กเกิดใหมของไทยเฉลี่ยอยูท่ี 1,000,000 – 1,200,000 

คนตอป อยางไรก็ตาม หลังจากป 2525 จํานวนเด็กเกิดใหมของไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ป 

2530 จํานวนเด็กเกิดใหมของไทยเทากับ 884,043 คน ป 2550 จํานวนเด็กเกิดใหมของไทยเทากับ 

797,588 คน ป 2560 จํานวนเด็กเกิดใหมของไทยเทากับ 702,755 คน จะเห็นไดวาอัตราการเกิดใหม

ของเด็กไทยลดลงเรื่อยๆ ซ่ึงจะสงผลกับนักเรียนท่ีจะมาสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาในอนาคตอยาง

แนนอน ซ่ึงถือวาเปนปญหาใหญท่ีแกไขไดลําบาก(ลงทุนแมน, 2562)  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยของรัฐก็

ไดออกนอกระบบราชการ และจําเปนตองหารายไดเองบางสวนเพราะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาลลดลง ทําใหมหาวิทยาลัยตองรับนักศึกษามากข้ึน 

การลดลงของจํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีผลกระทบทําใหรายไดซ่ึงเปนคาธรรมเนียมดาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง  

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาของนักศึกษาแตละคนแตกตางกัน 

นอกจากนี้ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ

ท่ีจะศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเรียนตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

เอกชนในเขตกรุงเทพมหาคร  

วัตถุประสงคของการศึกษาคือ เพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ 

การตัดสินใจเลือกกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2) เพ่ือจัดทํากลยุทธสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และคาดวาประโยขนท่ีไดรับจาก

การศึกษาในครั้งนี้ คือ 1)ทราบสวนประสมทางการตลาดท่ีทําใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนใน

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2)ไดกลยุทธท่ีจะใชในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
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1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ไดกลาวถึงองคประกอบ 7 ประเภทของสวนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจบริการ ดังนี ้
1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงแนวคิดโดยรวมของวัตถุและกระบวนการ ซ่ึงใหคุณคา

แกลูกคาผลิตภัณฑ นิยมใชกัน ในความหมายอยางกวางขวางเพ่ือสื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ  

2 ประเภท คือ สินคาและบริการ ผูขายสินคา จะตองใหความสนใจกับผลประโยชนและคุณคาท่ีลูกคาจะ

ไดรับ  

2) ราคา (Price) ราคาเปนตัวกําหนดรายไดของกิจการมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ

ความสําเร็จของการดําเนนิกิจกรรมทางการตลาดของกิจการ ราคาเปนสวนประสมทางการตลาดบริการ

ประเภทเดียวท่ีสามารถสรางรายไดใหแก กิจการมีอิทธิผลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณคาและ

คุณภาพของการบริการท่ีนําเสนอ ราคามีผลกระทบตอการสราง ภาพลักษณของการบริการ 

การกําหนดราคาตองสอดกับกลยุทธการตลาดอ่ืนๆ และการตัดสินใจในดานราคามีผลกระทบตอทุกๆ 

สวนของสวนประสมทางการตลาดบริการ ไม ว าจะเปนการเลือกชองทางการจัดจํ าหนาย 

การสงเสริมการตลาด และพนักงานผูใหบริการเปนตน 

3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดจําหนายผูบริหาร

กิจการจะตองคํานึงถึง หลักเกณฑสําคัญ 2 ประการคือ ประการท่ีหนึ่งคือการเขาถึงไดงายและ 

ความสะดวกในการซ้ือสินคาหรือรับบริการ ประการท่ีสองคือความพรอมท่ีจะใหบริการหมายถึงความ

พรอมในการใหบริการแกลูกคา ซ่ึงจะทําใหลูกคาสามารถซ้ือ สินคาหรือรับบริการไดชองทาง 

การจัดจําหนายเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศสถานท่ีในการนําเสนอบริการ ใหกลูกคา ซ่ึงมีผล

ตอการรับรูของลูกคาในดานคุณคาและคุณประโยชนของการบริการ  

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) รูปแบบการสงเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ

สามารถกระทําไดในทุกรูปแบบท้ังการประชาสัมพันธ การโฆษณาการ ลดแลกแจกแถมโดยมี

วัตถุประสงค ท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงลูกคา การประชาสัมพันธ เ พ่ือสรางภาพลักษณจะเปน 

การบริการท่ีเจาะกลุมลูกคาระดับสูง สวนการเนนราคาคอนขางตํ่า จะเปน การบริการท่ีตองเจาะกลุม

ลูกคาระดับกลางและกลุมลูกคาระดับลาง  

5) บุคคล(People) ปจจัยทางดานบุคคลท้ังหมดท่ีมีสวนรวมในการสงมอบบริการซ่ึงจะมี

ผลกระทบตอการรับรูของลูกคาดวย ซ่ึงในท่ีนี้ไดแก ทรัพยากรบุคคลของกิจการ ลูกคาและลูกคาคนอ่ืนๆ

ท่ีอยูในสถานบริการแหงนั้นดวย 
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6) กระบวนการในการใหบริการ (Process) ข้ันตอนหรือกระบวนการในการใหบริการ

รวมถึงวิธีการทํางานซ่ึงเก่ียวของกับการผลิตและนําเสนอบริการใหกับลูกคา 

7) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่ งแวดลอมท่ีเ ก่ียวของกับ 

การใหบริการ สถานท่ีท่ีลูกคา และกิจการมีปฏิสัมพันธกันและองคประกอบท่ีจับตองไดตางๆ ซ่ึงทําหนาท่ี

ชวยอํานวยความสะดวกหรือสื่อสารบริการนั้นลูกคาจะเลือกใชบริการจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพดังนั้น

นัการบริการควรจะมีคุณภาพตามท่ีลูกคาพบเห็น  

 2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

Greedisgoods (2560a) ไดกลาววา SWOT Analysis คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

องคกร เพ่ือคนหา จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนภายในและภายนอกองคกร เพ่ือนําไป

วิเคราะหและหาวิธีการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเปนอยู โดยแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอก 

 ปจจัยภายใน คือ ปจจัยทีองคกรสามารถควบคุมได ถาหากเกิดปญหาก็สามารถจะ

แกไขไดเอง และถาเปนเรื่องดีบริษัทก็จะไดประโยชนแตเพียงผูเดียว ปจจัยภายในประกอบดวย 

จุดแข็ง (Strength) คือ สิ่งท่ีเปนจุดเดนขององคกรท่ีองคกรณ อ่ืนไมมีหรือมีนอยกวา และทําให 

องคกรไดเปรียบคูแขง เชน เงินทุนมาก บุคคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีสูตรของผลิตภัณฑท่ีผู อ่ืนไม

สามารถลอกเลียนแบบได จุดออน (Weak) สิ่งท่ีเปนปญหา จุดบกพรองขององคกร ท่ีเสียเปรียบคูแขง 

แตสามารถแกไขหรือทําใหดีข้ึนได เชนการแบงงานไมชัดเจน ตนทุนสูงกวาคูแขง  

 ปจจัยภายนอก คือ ปจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร ท่ีองคกรไมสามารถ

ควบคุมได และสงผลกับองคกรท้ังในดานดีและดานไมดี ประกอบดวย โอกาส (Opportunity) คือ สิ่งท่ี

เกิดข้ึนและสงผลดีกับองคกร อุปสรรค (Treat) คือ สิ่งท่ีเปนปญหาจากภายนอกขัดขวางการทําธุรกิจของ

เรา แตเราไมสามารถไปจัดการกับปญหานั้นได แตปญหานั้นจะสงผลกับธุรกิจของเราในดานลบ  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พัชราภรณ  เสนาศูนย และธีระ ฤทธิรอด (2561) ไดศึกษากลยุทธการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มี

ผู สนใจ ศึกษาต อระดั บปริญญาโท สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเครื่ อ งกล คณะวิ ศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน คิดเปนสัดสวนรอยละ 52 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
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ศึกษาตอในระดับปริญญาโท คือ ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กลยุทธการเพ่ิมจํานวน

การเขาศึกษาตอ ประกอบดวย 5 โครงการ คือ 1) โครงการประชาสัมพันธเชิญชวนศิษยเกาศึกษาตอเพ่ือ 

พัฒนางาน 2) โครงการคายวิศวกรรมศาสตร EN-ME Grad. Camp  

3) โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา 4+1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร  

4) โครงการวิจัยรวม ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ 5) โครงการสงเสริมการเปดหลักสูตรโครงการพิเศษ 

ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร โดยใชงบประมาณ 651,600 บาท และ

คาดวาปการศึกษา 2560 จะสามารถเพ่ิมจํานวนผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ไมนอยกวารอยละ 10 จากจํานวนการเขาศึกษาปการศึกษา 2559 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหาน วิธีการเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เปนการเลือกตัวอยางจากความสะดวกในการไปแจกแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยท่ีสามารถหาคนไปแจก

แบบสอบถามได จํานวน 3 แหง นอกจากนั้นใชการแจกแบบสอบถามทางออนไลนโดยใช google form 

รวมท้ังสิ้น 200 คน  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 เก็บรวมรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยังตัวผูตอบโดยตรงและแจกแบบสอบถามทาง

ออนไลนโดย Google form แบบสอบถามท่ีใชสอบถาม จํานวน 200 ชุด โดยขอคําถามจะแบงเปน 3 

สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน  

5 ขอ ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ เพศ ชั้นปท่ีศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว อาชีพของ

ผูปกครอง และระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยคําถามท่ีเก่ียวของกับปจจัย

ทางดานการตลาดบริการ ท้ัง 7 ดาน ไดแก องคประกอบดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดาน
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กระบวนการ โดยขอมูลสวนนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา(Rating Scale) ซ่ึงสามารถ

แบงระดับความมีอิทธิผลออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 5   หมายถึง  มีอิทธิพลอยางยิ่ง 

 4   หมายถึง  มีอิทธิพลมาก 

 3   หมายถึง  มีอิทธิพลปานกลาง 

 2   หมายถึง  มีอิทธิพลนอย 

1 หมายถึง  ไมมีอิทธิพลเลย 

 เกณฑการประเมิน ผูวิจัยใชหลักการแบงชวงการแปลผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น

(Class interval) โดยแบงคะแนนท่ีสูงสุดเปน 5 ระดับ จากคะแนนเฉลี่ยท่ีไดรับจากแบบสอบถาม 

คะแนนท่ีสูงสุด คือ 5 และ คะแนนต่ําสุดคือ 1  

สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เปนลักษณะคําถามปลายเปด 1 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาไดประมวลผลขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ไดแบบสอบถามกลับมา 179 คน  

พบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 98 คน คิดเปน

รอยละ 54.75  กําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 41.34  รายไดรวมของครอบครัว

ต่ํากวา 50,000 บาท จํานวนจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 41.34  อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 80 คน

คิดเปนรอยละ 44.69 ระดับการศึกษาของผูปกครองคือปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 36.87  

 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกกเขาศึกษาตอระดับปริญญา

ตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ 

              ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลคา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1.เปนมหาวิทยาลัยเอกชนทีมีชื่อเสียงมานาน 

เปนท่ีรูจัก 

2.เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีดารามาเรียน 

3.เปนมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนหลากหลาย

สาขาวิชา 

4.เปนมหาวิทยาลัยท่ีสังคมยอมรับเม่ือจบ

การศึกษา 

5.เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความนาเชื่อถือ 

6.เปนมหาวิทยาลัยสําหรับคนรุนใหม 

7.หลักสูตรทันสมัย 

8.หลักสูตรเปนท่ีตองการของตลาด 

9.หลักสูตรมีคุณภาพ 

10.มีหลักสูตรท่ีโดดเดน 

11.มีหลักสูตรท่ีตรงกับความถนัดของตนเอง 

12.มีหลักสูตรท่ีสนใจ 

13.เปนมหาวิทยาลัยทีมีอัตราการไดงานสูง

หลังจากจบการศึกษา 

 

4.13 

 

3.26 

4.06 

 

3.98 

 

4.11 

4.10 

4.14 

4.09 

4.18 

4.13 

4.11 

4.16 

3.92 

 

0.82 

 

1.29 

0.86 

 

0.86 

 

0.80 

0.81 

0.83 

0.84 

0.79 

0.82 

0.86 

0.76 

0.86 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปจจัยดานราคา 

1.คาเลาเรียนเหมาะสมไมแพงเกินไป 

 

3.81 
 

1.05 
 

มาก 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

1.ตั้งอยูในบริเวณ ทําเลดี สะดวกในการเดินทาง 

2.เพ่ือนสนิทเรียนตอท่ีมหาวิทยาลัยแหงนี้ 

3.ผูปกครองแนะนําใหเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแหงนี้ 

 

3.88 

3.27 

3.34 

 

1.05 

1.44 

1.28 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลคา 

4.ผูปกครองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

แหงนี้ 

5.ครูแนะแนวท่ีโรงเรียนแนะนํา 

6.รุนพ่ีแนะนําใหเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแหงนี้ 

2.52 

 

2.83 

3.04 

1.42 

 

1.43 

1.35 

นอย 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
1.ใชวิธีการประชาสัมพันธหลายชองทาง เชน 

เว็บไซต โบรชัวร เปนตน 

2. Open House ของมหาวิทยาลัย 

3.จากการท่ีมหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธท่ี

โรงเรียน 

 

3.52 

 

3.01 

2.94 

 

1.32 

 

1.37 

1.42 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปจจัยดานบุคคล 

1.เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีอาจารยท่ีมีชื่อเสียง 

 

3.64 
 

1.01 
 

มาก 
ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

1.เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีอุปกรณการเรียนการสอน

ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

2.เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานท่ีมีบรรยากาศรมรืน 

สวยงาม 

 

4.13 

 

4.07 

 

0.77 

 

0.85 

 

มาก 

 

มาก 

ปจจัยดานกระบวนการ 

1.จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรมีความเหมาะสม 

 

3.99 
 

0.81 
 

มาก 
 

จากตารางพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หากพิจารณาถึงปจจัยยอยท้ัง 27 ปจจัยนั้น 

พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกโดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑใน

เรื่อง หลักสูตรมีคุณภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่อง มีหลักสูตรท่ีสนใจ ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่อง 

หลักสูตรทันสมัย  ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่อง มีหลักสูตรท่ีโดดเดน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในเรื่อง

เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

นอกจากนี้หากพิจารณาปจจัยในแตละดานสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้  
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักสูตรมีคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.18 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีสนใจ (คาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.76) และ หลักสูตรมีความทันสมัยมีคาเฉลี่ยเปนอันดับสาม(คาเฉลี่ย 4.14 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.83)   

ปจจัยดานราคา กลุมตัวอยางเห็นวาคาเลาเรียนเหมาะสม ไมแพงเกินไป อยูในระดับมาก     

(คาเฉลี่ย 3.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.37)   

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตัวเลือกท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ตั้งอยูในบริเวณทําเลดี สะดวก

ในการเดินทาง (คาเฉลี่ย 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05)  ซ่ึงมีอิทธิพลอยูในระดับมาก 
รองลงมา คือคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือผูปกครองแนะนําใหเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแหงนี้            

(คาเฉลี่ย 3.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.28) และอันดับสาม คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ เพ่ือน

สนิทเรียนตอท่ีมหาวิทยาลัยแหงนี้ (คาเฉลี่ย 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.44)   

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การใชวิธีการประชาสัมพันธหลายชองทาง เชน เว็บไซต โบร

ชัวร เปนตน มีอิทธิพลกับนักศึกษาในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32)สวนตัว

เ ลื อ ก ท่ี มี อิ ท ธิ พล กับ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บป าน กล า ง  คื อ  Open House ขอ งมห า วิ ท ย า ลั ย 

(คาเฉลี่ย 3.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32) และ จากการท่ีมหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธท่ีโรงเรียน 

(คาเฉลี่ย 2.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42) 

 ปจจัยดานบุคคล คือ อาจารยมีชื่อเสียง มีอิทธิพลกับการตัดสินใจของนักศึกษาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01) 

 ปจจัยดานสภาพแวดลอม มีอิทธิพลกับนักศึกษามากท้ังสองตัวเลือก โดยตัวเลือกท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดไดแก เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.13 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77) รองลงมาคือ เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานท่ีมีบรรยากาศรมรืน สวยงาม         

(คาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85) 

 ปจจัยดานกระบวนการ คือ จํานวนหนวยกิตมีความเหมาะสม มีอิทธิพลกับการเลือกเรียนของ

นักศึกษาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81) 

จากผลการศึกษาและการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของทําใหได จุดแข็ง จุดออน โอกาสลุปสรรค 

ดังนี้ 

จุดแข็งของมหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก เปดสอนหลายสาขาวิชา มีอุปกรณการเรียนการสอน

เพียงพอ มีหลักสูตรท่ีตรงกับท่ีตองการเรียน มีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจัก มีความนาเชื่อถือ มีหลักสูตรท่ีโดด



 

1920 
 

เดน มีหลักสูตรท่ีผูเรียนสนใจเรียน หลักสูตรมีคุณภาพ ตั้งอยูในชุมชนท่ีมีการเดินทางสะดวก มีหลักสูตร

ทันสมัย มีบรรยากาศรมรืน่ สวยงาม 

จุดออน คือ คาเทอมแพง 

โอกาส คือ มีกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหหลักสูตรเริ่ม

ลาสมัย 

อุปสรรค คือ มหาวิทยาลัยแขงขันกันมากยิ่งข้ีนท้ังรัฐและเอกชน คานิยมของนักเรียนและ

ผูปกครองเปนรองมหาวิทยาลัยของรัฐ การยอมรับคุณภาพบัณฑิตยังเปนรองมหาวิทยาลัยของรัฐ  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค และวิเคราะหเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ

สามารถนํามาเปนแนวทางในการแกปญหาไดดังนี้ 
1) ปญหาจํานวนนักศึกษาลดลงเพราะอัตราการเกิดลดลง ปญหานี้เกิดข้ึนกับทุกสถาบัน 

การศึกษาไมเวนแตมหาวิทยาลัยของรัฐก็ตองประสบกับปญหานี้เชนกัน แตจากผลการศึกษาแสดงใหเห็น

วาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและทันสมัยเปนปจจัยทําใหนักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัย

จึงตองพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอเพ่ือปองกันไมให

จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรลดลง และจะตองประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักของลูกคาท่ีเปน

กลุมเปาหมาย 

2) ปญหามหาวิทยาลัยของรัฐรับเด็กมากข้ึนทําใหเด็กมีทางเลือกมากข้ึน จากผลการศึกษา

พบวา นักศึกษามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะมีหลักสูตรท่ีตรงกับท่ีตรงกับความตองซ่ึงอาจจะไมมี

เปดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล อีกท้ังยังมีหลักสูตรท่ีโดดเดนเฉพาะดาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะมี

การวิเคราะหสถานการณปจจุบันอยูอยางตอเนื่องวาขณะนี้อะไรคือสิ่งท่ีเด็กยุคใหมตองการเรียน เพ่ือจะ

ไดนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดทําหลักสูตรใหม 

3) หาทุนสนับสนุนการศึกษา แกปญหาโดยการหาทุนสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงทุนการศึกษาท่ีให

มีหลายประเภท อาจจะเปนทุนการศึกษาแบบใหเรียนฟรี ตลอด สําหรับคนท่ีเรียนดี หรืออาจะเปนทุน

แบบครึ่งหนึ่ง คาเทอมจะไดใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยของรัฐแตสิ่งอํานวยความสะดวกและความทันสมัย

มีมากกวา  
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ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก 

แนวทางท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและประชาสัมพันธหลักสูตร

ใหตรงกับกลุมเปาหมาย มีขอดี คือ 1)หลักสูตรมีคุณภาพทันสมัยทําใหเปนท่ีตองการของตลาด 2) ได

จํานวนผูเรียนมากข้ึน ขอเสียคือ มีคาใชจายในการประชาสัมพันธเพราะตองเขาไปใหถึงกลุมเปาหมาย

อยางแทจริง  งบประมาณสําหรับแนวทางนี้ข้ึนอยูกับคาลงทะเบียนของหลักสูตรท่ีอาจารยไปอบรมและ

จํานวนอาจารยท่ีไปอบรมและงบประมาณดานพัฒนาอาจารยท่ีแตละมหาวิทยาลัยกําหนดไว  

แนวทางท่ี 2  จัดทําหลักสูตรใหม ขอดีคือ ทําใหมีหลักสูตรท่ีทันสมัยตรงกับความตองการของ

ผูเรียน ขอเสียอาจจะตองใชงบประมาณในการทําวิจัยตลาด และใชเวลาในการประชาสัมพันธหลักสูตร

อยางตอเนื่องและท่ัวถึงกลุมลูกคาจริงๆ ถาหลักสูตรไมเดนจริงอาจจะทําใหมีจํานวนนักศึกษาต่ํากวา

จุดคุมทุนได  คาใชจายสําหรับแนวทางนี้ ประกอบไปดวย คาทําการวิจัย คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการ

วิพากษหลักสูตร คาเอกสาร ซ่ึงคาใชจายเหลานี้ข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีแตละมหาวิทยาลัยกําหนด 

แนวทางท่ี 3  ใหทุนการศึกษา ขอดี 1) มีนักเรียนมาเรียนมากข้ึน และจากการใหทุนก่ึงหนึ่ง จะ

ทําใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 2) การใหทุนเต็มจํานวนกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีนั้น ถึงแมจะ

มีคาใชจายเกิดข้ึน แตก็สงผลดีกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ยิ่งถาเด็กไปแขงขันแลวไดรางวัลกลับมาก็

จะสรางชือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได และเม่ือจบไปทํางานก็จะสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยไดและ

เปนท่ียอมรับของสังคมภายนอก ขอเสียถามีนักเรียนไมมากพออาจจะขาดทุนได งบประมาณสําหรับ

แนวทางนี้ ข้ึนอยูกับประเภททุนและจํานวนทุน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑคือหลักสูตรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาเรียนใน

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอยุในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผล

การศึกษาของ พัชราภรณ  เสนาศูนย และธีระ ฤทธิรอด (2561) ท่ีไดศึกษากลยุทธการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโท คือ ดานหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอน 

จากการเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย พบวาหากทําหลักสูตรใหมตองใชเวลาในการทําใหเปนท่ีรูจัก 

ทําใหคนเห็นวามีคุณภาพ ซ่ึงตางจากหลักสูตรเดิมท่ีมีอยูแลวท่ีคนท่ัวไปไดรับรูวามีคุณภาพ และจาก
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ผลการวิจัยก็ไดชี้ใหแห็นแลววาผูเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของหลักสูตรเปนอันดับหนึ่ง สวนการให

ทุนการศึกษาก็มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนเชนกันแตก็ยังนอยกวาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น

ผู ศึกษาจึงเลือกแนวทางท่ี1 คือ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และ

ประชาสัมพันธใหตรงกับกลุมเปาหมาย เนื่องจากผูพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคืออาจารยใน

หลักสูตรดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนก็ควรจะพัฒนาศักยภาพอาจารยโดยการ

สงเสริมใหอาจารยไปฝกอบรมความรูใหมๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายวิขาท่ีอยูในหลักสูตรใหทันสมัยและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ขณะเดียวกันก็ตอง

ทําการประชาสัมพันธหลักสูตรใหตรงกับกลุมเปาหมาย ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอโครงการจํานวน 2 โครงการ 

คือ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะ 

จะเห็นไดวาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและทันสมัยและตรงกับความตองการของผูเรียนมีผลตอการ

ตัดสินใจอยางมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง การศึกษานี้ผูวิจัยไดเสนอกลยุทธเพ่ือใชในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย

และโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร  โดยโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยนั้น หลักสูตรตองศึกษา

ขอมูลจากนายจางวาความรูในเรื่องใดบางในปจจุบันท่ีนักศึกษาควรเรียนรูในสายงานอาชีพนั้นๆ 

หลักสูตรตองทําวิจัยเก่ียวกับความตองการของตลาด และสงเสริมใหอาจารยไปฝกอบรมความรูใหมๆ 

เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงคาใชจายในสวนนี้ข้ึนอยูกับคาธรรมเนียม

ของหลักสูตรท่ีไปอบรม และจํานวนครั้งท่ีไปอบรม  สวนโครงการท่ีสองนั้นใชการประชาสัมพันธใหถึง

กลุมเปาหมายโดยการไปประชาสัมพันธในโรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายท่ีมีนักเรียนท่ีกําลังจะจบชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสถานศึกษาท่ีมีนักศึกษาท่ีกําลังจะจบระดับปวช.แลวใหอาจารยและรุนพ่ีเขา

ไปประชาสัมพันธหลักสูตร คาใชจายในการประชาสัมพันธหลักสูตรจะเปนคาเอกสารท่ีจะนําไปแจก

ใหกับนักเรียน และคาเดินทางซ่ีงข้ึนอยูกับระเบียบการเบิกจายคาเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงของนักศึกษาท่ี

ชวยไปประชาสัมพันธของแตละมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว ดัชนีชี้วัดความสําเร็จคือ จํานวนนักศึกษาเขา

ใหมเพ่ิมข้ึน ปจจัยท่ีกอใหเกิดความสําเร็จไดแก อาจารยตองพรอมท่ีจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ทีมงานท่ี

มีประสิทธิภาพ การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การประเมินเวลาและตนทุนของโครงการท่ีสอดคลองกับ

บริบทของโครงการ การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ การไดรับงบประมาณท่ีเพียงพอ การแกปญหาอยางมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีแผนฉุกเฉิน คือ ถาหากจํานวนนักศึกษาเขาใหมในปถัดไปไมเพ่ิมข้ีนก็ควรจัดทํา

หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Reskill หรือ Upskill ใหกับลูกคาภายนอก 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

 2. ควรใชการสัมภาษณประกอบดวยเพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 
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ปญหาและแนวทางการแกไขจํานวนลูกคาสินเช่ือรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท  

ของธนาคารออมสินสาขาเจริญนครไมเปนไปตามเปาหมาย 

Problems and solutions for retail credit customers not over 200,000 baht. 

Of the Government Savings Bank, Charoen Nakhon Branch,  

does not meet the target 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพ่ือใหทราบสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกไขจํานวน

ลูกคาสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ใหเพ่ิมมากข้ึนตามเปาหมาย โดยสุมตัวอยางเปาหมาย

ลูกคาท่ียังไมเคยใชบริการสินเชื่อ จํานวน 50 ตัวอยางโดยมีการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวย

วิธีการทําแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปจจัยสวน

ประสม ทางการตลาด (4Ps) ผลการศึกษา พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานความพึงพอใจของ

ลูกคา มีผลตอการเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือ ดานบริการ พนักงานมีมารยาทดี มีพนักงานจํานวน

เพียงพอ และสามารถใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถัดมา คือดานความตองการ ดานความพึงพอใจ จาก

การศึกษาพบวา ปญหาจํานวนลูกคาสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ไมเปนไปตามเปาหมาย 

คือ การบริการขอใชบริการสินเชื่อของธนาคาร มีข้ันตอนท่ีซับซอนหลายข้ันตอน ซ่ึงอาจทําใหลูกคาไม

สะดวกในการใชบริการ มีคาธรรมเนียมตางๆ ในการขอสินเชื่อ ดังนั้นธนาคารมีแนวทางในการชักชวนให

ลูกคาสนใจ โดยธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียมในการจัดทําสัญญากูยืม สัญญาละ 150 บาท ใหกับลูกคา 

เพ่ือจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการขอสินเชื่อเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสามารถเห็นผลรวดเร็วตอทางเลือกอ่ืน 

 

คําสําคัญ: สินเชื่อรายยอย,จํานวนลูกคา,การจัดทําสงเสริมการขาย 
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Abstract 

 The purpose of this research In order to know the cause of the problem and 

solutions to the number of retail credit customers not more than 200,000 baht in 

accordance with the target. By sampling the target of 50 customers who have never used 

credit services with the average standard deviation By means of a questionnaire to 

analyze the data with mean and standard deviation about marketing mix factors (4Ps). 

The study found that marketing mix factors in customer satisfaction Affects the selection 

of the service the most, namely the service staff, good manners Have enough staff And 

able to give recommendations clearly. Next is the needs. Satisfaction According to 

studies, it has been found that The problem of the amount of retail credit customers not 

over 200,000 baht which does not meet the target is the bank's loan request service. 

There are many complex steps. Which may cause customers inconvenience in using the 

service There are various fees. In requesting a loan Therefore, the bank has guidelines for 

persuading customers to be interested In which the bank will waive the fee for 

establishing a loan contract of 150 baht per contract for customers in order to encourage 

more customers to use the loan service Which can see results quickly with other 

alternatives 

 

Keywords: Retail loans, number of customers, sales promotion 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

   เพ่ือหาปญหาและแนวทางการแกไขจํานวนลูกคาสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท 

ของธนาคารออมสินสาขาเจริญนครไมเปนไปตามเปาหมาย 

 โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา คือ 

 1. พนักงาน และทางธนาคาร สาขาเจริญนคร จะตองมีการจัดบูธ เพ่ือออกประชาสัมพันธใหกับ

ลูกคาภายนอก จึงทําใหเกิดคาใชดานตนทุน เชน คาสถานท่ีการจัดบูธเพ่ือประชาสัมพันธ 
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 2. เม่ือทางธนาคารออมสินมีจํานวนลูกคาสินเชื่อรายยอยนอยลง รายไดท่ีไดรับจากดอกเบี้ยและ

คาธรรมเนียมลดลงตามไปดวย 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

    เพ่ือนําขอมูลผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผน ในการดําเนินงานใหจํานวนลูกคา

สินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ของธนาคารออมสินสาขาเจริญนคร เพ่ิมปริมาณมากข้ึนและ

เปนไปตามเปาหมายท่ีไดรับ อีกท้ังสามารถทําใหธนาคารออมสินมีรายไดในดานดอกเบี้ย และ

คาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ (The Related Theory) 

1. แผนผังกางปลา หรือเรียกเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  

สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงญี่ปุน (JIS) ไดนิยามความหมายของผังกางปลานี้วา "เปนแผนผังท่ี

ใชแสดงความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีเปนไปไดท่ีสงผลกระทบใหเกิด

ปญหาหนึ่งปญหา” 

 เม่ือไรจึงจะใชแผนผังสาเหตุและผล 

 - เม่ือตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา 

 - เม่ือตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอ่ืน ๆ เพราะวาโดย

สวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเทานั้น แตเม่ือมีการ ทําผังกางปลาแลว จะทําใหเรา

สามารถรูกระบวนการของแผนกอ่ืนไดงายข้ึน 

 - เม่ือตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะชวยใหทุก ๆ คนใหความสนใจในปญหา

ของกลุมซ่ึงแสดงไวท่ีหัวปลา 

2. ทฤษฎีปริมาณเงินใหกูยืม 

 เกิดจากการพัฒนาแนวความคิดมา จากทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักคลาสสิคของ Fisher  

คือการนําตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความจริงใน ระบบเศรษฐกิจ มาใชในการวิเคราะห พบวาอัตราดอกเบี้ย 

ท่ีแทจริงนั้นไมไดเกิดจากการออมแตเกิด จากการปลอยเงินกู ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดย 
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อัตราดอกเบ้ีย 

ปริมาณเงินใหกู 

∆M 
S(Sa + ∆M) 

Q

 

O 
D(H + I) 

Sa 

E 

H 

i 

I 

อุปสงคตอเงินกู (Demand for Loanable Funds) และอุปทานของเงินใหกู (Supply for Loanable 

Funds)  

 อุปทานของเงินใหกูมีแหลงท่ีมาสองแหลงดวยกัน ไดแกเงินออม (saving: S) และการเพ่ิมข้ึน

ของปริมาณเงิน (money supply - ∆M) อันไดแก การขยายสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย  ดังนั้น 

การวิเคราะหของทฤษฎีนี้จึงเปนลักษณะของทฤษฎีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร “flow concept” 

 สวนในดานอุปสงคของเงินขอกูท่ีสําคัญ ไดแก การลงทุน (invest: I) และการถือเงินไวในมือ 

(hoarding: H) การถือเงินชนิดนี้อาจจะมีคาเปนลบ ซึ่งเรียกวา “dishoarding” อันเกิดจากประชาชน

นําเอาเงินที่ถือไวในมือในรอบปที่ผานๆมา ออกมาเปนเงินทุนพรอมท่ีจะใหกู หรือเกิดจากประชาชนลด

สัดสวนของการถือเงินท่ีออม แตนําไปใหกูแทน อันมีผลทําใหเงินทุนเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน ดังนั้นทฤษฎี

ปริมาณเงินใหกูจึงแสดงไดดังสมการตอไปนี้ 

Sa + ∆M = H + I ……………… (4-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู  

แหลงท่ีมา: วเรศ อุปปาติก, 2544, หนา 97 

 จากภาพ เสน H ทอดลงจากซายไปขวา แสดงถึงการถือเงินสดอยูในมือนั้นมีคาเสียโอกาสใน

ตัวเอง ถาหากอัตราดอกเบี้ยสูงข้ึนถึงระดับหนึ่ง คาของ H จะติดลบ ซึ่งเรียกวา “dishoarding” เสน I แสดง

ถึงความตองการเงินทุนเพ่ือการลงทุน ในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยสูงปริมาณความตองการเงินทุนจะนอย 

และอัตราดอกเบี้ยต่ําลงปริมาณความตองการเงินลงทุนจะเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เสนI จึงเปนเสนทอดลงจากซาย
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ไปขวา สงผลใหเสนอุปสงคของเงินกูรวม (total demand for loanable fund: D) จึงเปนเสนทอดลง

จากซายไปขวาเชนเดียวกัน 

สวนเสน ∆M จะมีความชันอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับ “money supply function” กับนโยบาย

การเงินของระบบเศรษฐกิจแหงนั้น ซ่ึงนโยบายการเงินและอุปทานของเงินตอบสนองอัตราดอกเบี้ยในเชิง

บวก เสน ∆M จะทอดข้ึนจากซายไปขวา แตถาเปนกรณีอ่ืนแลว อัตราดอกเบี้ยจะไมมีผลตอเสน ∆M ดังท่ี

แสดงไวในภาพ สวนเสนเงินออม Sa มีความสัมพันธกับอัตราดอกเบี้ยในเชิงบวก  ดังนั้น เสน Sa จึงทอด

ข้ึนจากซายไปขวา สงผลใหเสนอุปทานของเงินใหกูท้ังหมด (total of loanable fund: S) เปนเสนทอด

ข้ึนจากซายไปขวาดวย ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดยจุดตัดของเสน S และ D ดังในภาพ อัตรา

ดอกเบี้ยดุลยภาพคือ Oi และปริมาณเงินกูดุลยภาพคือ OQ1 

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกูดังท่ีกลาวขางตนยังมิใชทฤษฎีการอธิบายระบบเศรษฐกิจรวม แตเปน

ทฤษฎีท่ีอธิบายเฉพาะสวนของการตลาดสินเชื่อเทานั้น ดังนั้นเพ่ือท่ีจะทําใหทฤษฎีปริมาณเงินใหกูมี

ความเปนจริง จําเปนตองขยายความอุปสงคของเงินกู (Borrowings: B) ซ่ึงสวนใหญมิใชเพ่ือการลงทุน

เทานั้น แตยังเพ่ือการบริโภคของประชาชนและการกูยืมของภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกูยืมของ

รัฐบาลมีผลกระทบตออัตราดอกเบี้ยอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นทฤษฎีปริมาณเงินใหกูในดานอุปสงคของ

เงินกูนั้นจําเปนตองคํานึงถึงการกูของรัฐบาล (Bg) ของผูบริโภค (Bc) ของธุรกิจ (Bb) เพ่ือท่ีพักอาศัย (Bh) 

และเพ่ือการเก็งกําไร (Bs) ดังนั้นจึงทําใหสมการทฤษฎีปริมาณเงินใหกูปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึนไดดังนี้ 

S + ∆M = H + I + Bg + Bc + Bb + Bh + Bs …………. (4-2) 

3. การประเมินและการพิจารณาสินเช่ือโดยวิธี 6 Cs Policy 

 ทุกครั้งในการขอสินเชื่อ สถาบันการเงินจะใหผูขอสินเชื่อกรอกใบสมัครขอสินเชื่อ เอกสาร

ประกอบ และหนังสือยินยอมเพ่ือใชในการเรียกดูขอมูลเครดิตของผูขอสินเชื่อ ผูขอสินเชื่อจะเปนลูกคาท่ี

เม่ือรับเงินกูไปแลว จะมีความสามารถในการจายคืนไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงสถาบันการเงินเกือบทุกราย

มักจะใชหลัก 6 Cs ในการประเมินเครดิตของผูขอสินเชื่อ ซ่ึง 6 Cs ท่ีวานี้ประกอบดวย 

 

 3.1. Character คือ อุปนิสัยของลูกคาเปนปจจัยสําคัญขอแรกของการพิจารณาตัวผูกูวามี

ประวัติท่ีไมดีทางดานการเงินหรือไมหากเปนลูกคาเกาของธนาคารก็จะดูไดจาก ผลการติดตอกับทาง

ธนาคารท่ีผานมาวาปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือขอตกลงท่ีมีไวกับธนาคารดีหรือไมหรืออาจสืบจากวงการธุรกิจ

ไมวาจะเปน SUPPLIERS หรือ CUSTOMER ของลูกคาในตลาดวาเปนอยางไร 
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 3.2 Capacity คือ ความสามารถในการจายชําระหนี้คืน เปนตนวา ผูขอสินเชื่อมีงานการท่ี

ม่ันคงหรือไมและมีอายุการทํางานมานานเทาไรในบริษัทท่ีทําอยูในปจจุบัน ความสามารถของผูขอสินเชื่อ

ท่ีจะสามารถชําระหนี้ไดในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงปจจัยในขอนี้แสดงถึงความม่ันคงของรายไดท่ีจะ

นํามาชําระหนี้ในอนาคต 

 

 3.3 Capital คือ เงินทุน หรือสินทรัพย หรือเงินฝากของผูขอสินเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สินเชื่อท่ีใชเพ่ือการประกอบธุรกิจจะใหความสําคัญในปจจัยนี้มาก สถาบันการเงินจะพิจารณาเฉพาะ

เงินทุนหรือสินทรัพยของผูขอกูในขณะท่ีพิจารณาสินเชื่อนั้นๆ แตแหลงเงินทุนนี้จะเปนแหลงเงินสํารอง

สําหรับการชําระหนี้ของผูกูในกรณีท่ีเกิดปญหากับรายไดของผูกูข้ึน 

 

 3.4 Conditions คือ ปจจัยท่ีเปนเง่ือนไขอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอรายได เปนตนวาเศรษฐกิจ อาชีพ 

หรือเง่ือนไขในการกู ซ่ึงสถาบันการเงินก็จะตองคํานึงถึงสิ่งนี้ในการพิจารณาสินเชื่อ อาชีพบางอาชีพมี

ความม่ันคงในรายได และการงาน เชน การรับราชการ การกูรวมก็เปนเง่ือนไขหนึ่งในการพิจารณา

สินเชื่อเชนกัน 

 

 3.5 Collateral คือ หลักประกันท่ีเปนทรัพยสินซ่ึงผูกูจะนํามาจํานํา หรือจํานองเพ่ือใหสถาบัน

การเงินมีความม่ันใจและลดความเสี่ยงหากผูขอสินเชื่อไมชําระหนี้ตามกําหนด ก็สามารถนํามาขาย

ทอดตลาดไดตามท่ีกฎหมายกําหนด อาทิเชน สินเชื่อท่ีอยูอาศัย เปนตน  

 

 3.6 Country คือ สิ่งท่ีวิเคราะหถึงเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ วาเศรษฐกิจภายในประเทศเปน

อยางไรมองไปตอถึงสภาวะการเมืองของประเทศ เจาหนาท่ีสินเชื่อควรใชวิเคราะหประกอบในการออก

สินเชื่อ 

 

 4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Maketing Mix) 

 คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนอง
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ความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุก

สิ่งทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาด

แบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังทีรู่จักกันวาคือ “4 Ps” อนัไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด

จําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552: 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัว

แปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย

เครื่องมือดังตอไปนี้ 

 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายสูตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การใชหรือ

การบริโภคท่ีสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 

616) ประกอบดวยสิ่งท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ

และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด การกําหนดกล

ยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product 

Differentiation) หรือความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

(2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปราง

ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ(Product 

Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตาง และมีคุณคาในจิตใจ

ของลูกคาเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑ มีลักษณะ

ใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน(New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน (5) กลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสาย

ผลิตภัณฑ (Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนท่ีตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ/บริการ หรือเปนคุณคาท้ังหมด

ท่ีลูกคารับรูเพ่ือใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการคุมกับเงินท่ีจายไป (Armstrong and 

Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถัด

จาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ

ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผู

กําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง (1) คุณคาท่ีรับรูในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับ
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ของลูกคาในคุณคาของผลิภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของ (3) การ

แขงขัน(4) ปจจัยอ่ืน ๆ 

การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับองคกร และสงเสริม

การตลาด เ ก่ี ยว กับผลิ ตภัณฑ  บริ การ  หรื อ  ความ คิด  ท่ีต อ ง มีการจ าย เ งิน โดยผู อุ ป ถัมภ

รายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33) กลยุทธในการโฆษณาจะเก่ียวของกับ (1) กลยุทธการ

สรางสรรคงานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยุทธ

สื่อ (Media strategy) 

การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคลเพ่ือ

พยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการดวยการขายแบบเผชิญหนาโดยตรง

หรือใชโทรศัพท (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขาย

เพ่ือใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) งานใน

ขอนี้จะเก่ียวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย(Personal selling strategy) (2) การ

บริหารหนวยงานขาย (Sales force management) 

3. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เปนสิ่งจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุนใหเกิดการ

ซ้ือหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เปนเครื่องมือกระตุนความ

ตองการซ้ือท่ีใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 

2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคล

อ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย  

4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย

สถาบันและกิจกรรมใช เ พ่ือเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยัง การจัดจําหนายจึง

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความ

เก่ียวของกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการสําหรับการใชหรือบริโภค (Kotler and Keller. 2009 : 

787) หรือหมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ และกรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด  

 

 การกระจายตั วสิ นค า  หรื อการสนับสนุนการกระจายตั วสินค าสู ตลาด (Physical 

distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน 
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และการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป การกระจายตัวสินคาท่ีสําคัญ

มีดังนี้  (1) การขนสง (2) การเก็บรักษาสินคา และการคลังสินคา (3) การบริหารสินคาคงเหลือ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ บริการ 

(Service Mix) ของ Philip Kotler ไววาเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงจะ ไดสวนประสม

การตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึง ประกอบดวย  

 

 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของ มนุษยได 

โดยท่ัวไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตอง ไดและจับตองไมได  

 2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบ ระหวาง

คุณคา (Value)  ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น แลวจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น การกําหนดราคา

การใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใน

การนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและ คุณประโยชนของบริการท่ี

นําเสนอ ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลท่ีตั้ง (Location) และชองทาง ในการนําเสนอบริการ 

(Channels) 

4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการ ติดตอสื่อสาร

ให เชน การจัดโปรโมชั่น โฆษณา ประชาสัมพันธ 

5. ดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงตองอาศัย การคัดเลือก 

การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได เหนือ คูแขงเปนความสัมพันธ

ระหวางเจาหนาท่ีผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร   

6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

ใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวมไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาด เรียบรอย การเจรจา

ตองสุภาพออนโยนและการใหบริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ี ลูกคาควรไดรับ   

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบ วิธีการ และ ข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานดานการบริการ  ท่ีสามารถนําเสนอใหกับผูบริโภคหรือมาใชบริการได อยางถูกตองครบถวน 

รวดเร็ว และทําใหเกิดความประทับใจ  

 



 

 

1933 

 

ตารางสรุปทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชในแตละหัวขอในบทท่ี 3-5 

(Table of related theory and researches) 

ช่ือผูวิจัย งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ทฤษฎีงานวิจัย 

นพรุจ นภาคณาพร การปลอยสินเชื่อไมเปนไปตามเปาหมาย

และกําหนดกลยุทธในการแขงขัน 

กรณีศึกษาธนาคาร T เพ่ือรายยอย จํากัด 

 

ทฤษฎีสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing 

Mixed) ใชในการทํา

แบบสอบถามเก็บขอมูล 

วรวรรณ ศิลมัฐ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาแกลง จังหวัดระยอง 

 

ทฤษฎีกางปลา (Fish Bone 

Diagram) ใชในการหา

สาเหตุและปญหา 

สุนันทา พรมมาศ ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการปลอย

สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

 

การประเมินและการ

พิจารณาสินเชื่อโดยวิธี 6 Cs 

Policy ใชในการพิจารณา

อนุมัติวงเงินสินเชื่อ 

พิมพลภัชญ พัฒนชัย ปจจัยท่ีมีผลตอเงินกูยืมของธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกูยืม 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เนนการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ ผูวิจัยจะใชวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจก

แบบสอบถามในกลุมลูกคาท่ีไมเคยใชบริการ 

 

กลุมตัวอยาง (จํานวนกลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง) 

 กลุมตัวอยางท่ีเขามาใชบริการกับทางธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร กรุงเทพมหานคร และผู

ท่ีเก่ียวของ โดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยางจากผูท่ีมาเขาใชบริการธนาคารออมสิน 

สาขาเจริญนคร โดยเลือกจากกลุมลูกคาท่ียังไมเคยใชบริการดานสินเชื่อรายยอย เพ่ือใหทราบถึงปญหา

และสาเหตุของการไมใชบริการสินเชื่อรายยอยของธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร  โดยกอนแจก



 

 

1934 

 

แบบสอบถาม จะทําการตรวจสอบขอมูลลูกคาในระบบวาไดมีการใชบริการสินเชื่อรายยอยของธนาคาร

หรือไม หากยังไมเคยใชบริการ จึงจะขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 เลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมลูกคาท่ียังไมเคยใชบริการสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน 

สาขาเจริญนคร กรุงเทพมหานคร และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม  ท่ีสรางข้ึนจาก

การศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบงออกเปน 4 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยมีคําถามแบบปลายปดหลายตัวเลือก ผูตอบสามารถเลือกตอบ

ไดเพียงคําตอบเดียว และสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 คําตอบ (Multiple Choices) 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามประเมินความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลตอ

การตัดสินใจใชบริการสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ของธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร 

มีลักษณะคําถามเปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

ตอนท่ี 3 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการใชบริการสินเชื่อรายยอยวงเงิน

ไมเกิน 200,000 บาท ของธนาคารออมสิน รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการใชบริการตาง ๆ โดยมี

ลักษณะคําถามแบบปลายปดหลายตัวเลือก 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลดานประชากรศาสตร ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยใชบริการท้ังหมด 50 คน สวนใหญ

เปนเพศชาย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 54  และเปนเพศหญิง 23 คน คิดเปนรอยละ 46 ผูท่ีมีอายุ

ระหวาง 26-30 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34 รองลงมา คือ อายุระหวาง 20-35 ป คิดเปนรอย

ละ 28 ดานการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 36 รองลงมา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 13 คน คิดเปนรอยละ 26 อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับ

ราชการจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34 รองลงมา คือพนักงานบริษัทเอกชน 15 คน คิดเปนรอยละ 

30 และสวนของดานรายไดสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 10,001-15,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

32 รองลงมาคือรายได < หรือ = 10,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 26 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแสดงผลการวิเคราะหขอมูล
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เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการใหบริการพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ ดังนี้ พนักงานมีจรรยาบรรณ และความซ่ือสัตย อยูในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 รองลงมา คือ มีพนักงานคอยติดตามชวยเหลือในดานการใหคําปรึกษาอยาง

ตอเนื่อง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.14 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานความตองการของลูกคา

พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ ดังนี้ อัตรา

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารอ่ืนๆ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.48 รองลงมา คือ สามารถใชผูประกอบ

อาชีพเดียวกันคํ้าประกันการขอสินเชื่อไดอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.30  

 4. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานดานการสงเสริมการตลาด

ดานความพึงพอใจของลูกคาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

โดยเรียงลําดับ ดังนี้ ข้ันตอนในการขอสินเชื่อไมยุงยากซับซอน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.04 

รองลงมา คือ เง่ือนไขในการขอสินเชื่อชัดเจน เขาใจงาย ไมมีเง่ือนไขมากจนเกินไปอยูในระดับปานกลาง 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.02  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 

200,000 บาท ของธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร มากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี

สวนประสมทาง การตลาด 4Ps (The Four Ps of The Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดวย  

 1. ผลิตภัณฑ (Product)  

   

ธนาคารควรออกผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุมโดยธนาคารควร

พิจารณาวงเงินท่ีใหกู สามารถใหมากกวาปจจุบันนี้ไดหรือไม อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามารถใหลูกคาเลือกได

หรือไม ข้ันตอนการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารในแตละชนิดมีเง่ือนไขคอนขางซับซอน การอนุมัติสินเชื่อ

คอนขางยาก  

 2. ราคา (Price)  

  เม่ือสินเชื่ออนุมัติเรียบรอยแลว ธนาคารจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาทําสัญญา

กับลูกคา โดยธนาคารควรพิจารณาวาอัตราคาธรรมเนียม และคาทําสัญญา ธนาคารสามารถยกเวน หรือ



 

 

1936 

 

เรียกเก็บนอยลงไดหรือไม 

 3. สถานท่ี (Place)  

  ธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร มีท่ีจอดรถสําหรับลูกคาผูมาใชบริการไมเพียงพอ จึง

อาจจะทําใหลูกคาไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง หรือการหาท่ีจอดรถ เนื่องจากข้ันตอนในการทํา

สัญญา หรือการเบิกจายสินเชื่อแตละครั้งตองใชระยะเวลานานพอสมควร  

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

  ธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร ควรมีการจัดทําปายประชาสัมพันธผลิตภัณฑท่ี

ธนาคารตองการใหสําเร็จตามเปาหมาย หรืออาจจะมีการเลนเกมส แจกของรางวัล มีของสมนาคุณใหกับ

ลูกคาผูมาใชบริการ การออกบูธประชาสัมพันธตามหนวยงานตางๆ หรือตามชุมชนตางๆ  

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาขอมูลจํานวนเงิน และจํานวนรายลูกคาสินเชื่อรายยอย ของทางธนาคารออมสิน 

สาขา เจริญนคร ในชวงป 2559-2562  และขอมูลจากแบบสอบถามแลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือแนว

ทางการแกไขจํานวนลูกคาสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ไมเปนไปตามเปาหมาย มี

แนวทางเลือกการแกไขปญหา (Alternative Solutions) ดงัตอไปนี้  

 1. ทางธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร มีการจัดทําโปรโมชั่น หากสินเชื่อไดรับการอนุมัติ ทาง

ธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียมในการจัดทําสัญญากูยืม สัญญาละ 150 บาท   

  ขอดี : ทําใหลูกคามีความสนใจในการขอใชบริการสินเชื่อเพ่ิมมากข้ึน  

  ขอเสีย : ทางธนาคารจะมีตนทุนคาใชจายในการยกเวนคาธรรมเนียมจัดทําสัญญากูยืม

เพ่ิมมากข้ึน โดยมีการเสียคาใชจายการจายคาธรรมเนียมจัดทําสัญญากูยืมเพ่ิมข้ึน  

  งบประมาณ : ตั้งสมมติฐานสินเชื่ออนุมัติ 1,000 สัญญากูยืม จายดอกเบี้ยสัญญาละ 

150 บาท เทากับ 150,000 บาท  

 2. ดานการอนุมัติวงเงินกู ธนาคารควรมีการเพ่ิมวงเงินกูใหเพียงพอตอความ ตองการของลูกคา   

  ขอดี : ลูกคาเกิดความพึงพอใจในจํานวนเงินที่ธนาคารอนุมัตสิินเชือ่ที่ไดเพิ่มข้ึนมากกวาเดิม 

  ขอเสีย เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันคอนขางท่ีจะมีปญหา ธนาคารอาจมีหนี้

คางชําระจากการท่ีลูกคาไมสามารถชําระหนี้ได  

  งบประมาณ : ตั้งสมมติฐานปจจุบันธนาคารอนุมัติสินเชื่อใหรายละ ประมาณ 180,000 
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บาท (รายละเอียดเปนไปตามเง่ือนไขของธนาคาร) แตหากตองอนุมัติในวงเงิน 200,000 บาท ในทุกราย 

ทางธนาคารจะมีตนทุนเพ่ิมข้ึนอีกรายละ 20,000 บาท  

 3. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมเทคนิคในการนําเสนอผลิตภัณฑแกพนักงานและลูกจาง  

  ขอดี : เพ่ือใหพนักงานและลูกจางสามารถเขาใจผลิตภัณฑสินเชื่อเพ่ิมมากข้ึน   

  ขอเสีย : มีตนทุนคาใชจายในดานอบรม  

  งบประมาณ : จํานวนพนักงาน 12 คน คาอบรมคนละ 2,000 บาท เทากับ 22,000 บาท   

 เม่ือนํามาวิเคราะหขอดีขอเสีย และงบประมาณแตละทางเลือกเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม ผู

ศึกษาจึง ขอนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาจํานวนลูกคาสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท 

ของธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร ไมเปนไปตามเปาหมาย โดยจัดทําโปรโมชั่นเม่ือลูกคาไดรับการ

อนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ทางธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียมในการจัดทําสัญญากูยืม สัญญาละ 150 

บาท ใหกับลูกคา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสามารถจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการขอสินเชื่อเพ่ิมมากข้ึน  

 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) 

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือแสดงถึงความกาวหนาหรือความสําเร็จท่ีวางไวโดยวัดจากปริมาณ 

การเพ่ิมจํานวนลูกคาสินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ใหมท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยการจัดทําแผนใน

การสงเสริม การตลาดเพ่ือใหธนาคารออมสิน บรรลุเปาหมายโดยสามารถวัดผลความสําเร็จไดจากผล

การดําเนินงาน   

 

ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 

 1. การมีสวนรวมของพนักงานและลูกจางของธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร โดยทุกคนตอง

ชวยกันแนะนํา และเชิญชวนลูกคาใหมาใชบริการยื่นขอสินเชื่อ  

 2.การสรางศักยภาพพนักงานและลูกจางในดานการนําเสนอผลิตภัณฑ โดยการใหมีความรูความ 

เขาใจในผลิตภัณฑ เพ่ือสามารถตอบแบบขอซักถามของลูกคาหากลูกคาเกิดความสงสัย 

 3.การกําหนดจํานวนรายลูกคา เปนรายสัปดาหวาพนักงานและลูกจางภายในสาขาควรจะทําวัน

ละเทาไหร เพ่ือท่ีจะ ไดทําใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว แผนการปฏิบัติงาน 

 

ขอเสนอแนะ 
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จากแนวทางเลือกท่ีผูศึกษาไดนําเสนอเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาการเพ่ิมจํานวนลูกคา

สินเชื่อรายยอยวงเงินไมเกิน 200,000 บาทของธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร ผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย สามารถนํามาวางแผนการปฏิบัติงานไดดังตอไปนี้ 

แผนการปฏิบัติงาน รายละเอียดกิจกรรม กําหนดระยะเวลา

เสร็จสิ้น 

ดัชนชีี้วัดผลงาน ผูรับผิดชอบ 

การเพิ่มจํานวน

ลูกคาสินเชื่อรายยอย

วงเงินไมเกิน 

200,000 บาท 

1. จัดทําบอรด แผนพบั เก่ียวกับ

รายละเอียดของสินเชื่อรายยอย

วงเงินไมเกิน 200,000 บาทเพื่อ

ประชาสัมพนัธ ใหแกลูกคาวา

หากลูกคายื่นเอกสารคําขอ

สินเชื่อ และไดอนุมัติเรียบรอย

แลว ทางสาขาจะยกเวน

คาธรรมเนียมในการจัดทําสัญญา

กูยืม สัญญาละ 150 บาท 

กุมภาพันธ 2563 จัดทําใหแลวเสร็จ  ณ 

กุมภาพันธ 2563 

พนักงานและลูกจาง

ทุกคนภายในสาขา 

 2. จัดใหมีการพูดคุย หรือ

แลกเปลี่ยนวิธีการแนะนํา การ

นําเสนอผลิตภัณฑภายในสาขา 

เพื่อใหทุกคนในสาขาเขาใจใน

ผลิตภัณฑเพิ่มมากข้ึน 

เมษายน 2563 จัดทําใหแลวเสร็จ ณ 

เมษายน 2563 

พนักงานและลูกจาง

ทุกคนภายในสาขา 

 3. จัดตั้งบูธบริเวณหนาสาขาเพื่อ

เปนการ ประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑใหกับลูกคาและมี การ

แจกของสมนาคุณเพื่อ สราง

แรงจูงใจใหแกลูกคา 

ตุลาคม 2563 จัดทําใหแลวเสร็จ ณ 

ตุลาคม 2563 

พนักงานและลูกจาง

ทุกคนภายในสาขา 

 4. แบงพนักงานและลูกจางออก

ประชาสัมพนัธหาลูกคานอก

สถานที ่

ธันวาคม 2563 ผลการดําเนนิงาน

เพิ่มข้ึนมากกวา ป 

2562 

พนักงานและลูกจาง

ทุกคนภายในสาขา 
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แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

 ทางธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร จะมีการแจกของสมนาคุณใหกับลูกคา หากลูกคายื่น

เอกสารในการขอสินเชื่อครบถวน เชน กระปุกออมสิน กระเปาผา หรือแกวน้ํา เปนตน  
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บทคัดยอ 

ปญหา NPLs เปนปญหาสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงจากขอมูลของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ในป 2557-2561 สัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อ

เพ่ิมข้ึนจาก 3.60% เปน 6.43% โดยวัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของกระบวนการ

พิจารณาสินเชื่อ และศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย

และการกอสราง เพ่ือหาแนวทางการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสําหรับ

ธนาคารกรุงไทยและนําไปสูการลดปญหา NPLs ในอนาคต ซ่ึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของไดแก หลักการพิจารณา

สินเชื่อโดยใชหลัก 5’C และอัตราสวนทางการเงินท่ีควรพิจารณา รวมถึงมูลเหตุการคางชําระหนี้ของ

ลูกหนี้ โดยขอมูลท่ีไดจะมาจากแบบสอบถามท่ีใหพนักงานธนาคารกรุงไทยจํานวน 50 คน จากพนักงาน

ท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีทํางานในสํานักงานใหญจํานวนประมาณ 250 คน และจากการสัมภาษณพนักงาน

วิเคราะหสินเชื่อและลูกหนี้ NPLs ซ่ึงพบวาปญหาหลักมาจากหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อท่ีไมชัดเจน 

ความกดดันของพนักงานสินเชื่อในการเพ่ิมยอดสินเชื่อทําใหขาดความระมัดระวังในการเสนอและ

พิจารณาสินเชื่อ และระยะเวลาทํางานท่ีจํากัด โดยธนาคารสามารถแกไขปญหาไดดวยการจัดทํานโยบาย

และคูมือการพิจารณาสินเชื่อท่ีเปนมาตรฐาน ซ่ึงปจจัยท่ีควรนํามาใชในการพิจารณาไดแก ประวัติการ

ชําระหนี้ อัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระหนี้ ประมาณการกระแสเงินสด ทําเลท่ีตั้งของ

โครงการ และหลักประกันท่ีคุมกับมูลหนี้ รวมถึงปรับปรุงเกณฑการประเมินผลพนักงาน ซ่ึงจะมีดัชนีชี้วัด

ความสําเร็จเปนการลดลงของ NPLs ในอนาคต 

 

คําสําคัญ: สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได, ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง, ธนาคารกรุงไทย 
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Abstract 

NPLs are the major problem of Thai economy, As the information from Krung 

Thai Bank Plc. (KTB) shown that since 2014-2018 the NPLs portion per loan portfolio was 

increased continuously from 3.60% to 6.43%. The objectives of this study are to 

understand the credit approval process and find out the factors that lead to the NPLs in 

the real estate and construction business for the solution for the effectiveness and 

standard of the credit approval process and shall decrease NPLs in the future. The 

theories that related to this study are credit consideration by 5’C and financial ratio and 

the reason why the debtors cannot pay the debt to the creditors. The information for 

studying are came from the questionnaire that the 50 staffs of KTB that work related with 

the credit process out of the total 250 staffs working at the KTB Head Office and from 

interviewing the credit analyst staff and the NPLs debtors in Real Estate business. The 

result is shown that the unclear of the criteria under the credit approval process is the 

major factor along with the pressure of staff to increasing loan portfolio and limited time 

for consider which the bank can solve by consider the debt payment historical, credit 

payment ratio, cash flow projection, location and collaterals and including the criteria for 

evaluate the credit staff. The key success indicator is the reducing in NPLs in the future. 

 

Keywords: NPLs, Real Estate and Construction, Krung Thai Bank, KTB 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กอตั้งในป 2509 และเริ่มซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2532 ในชื่อยอ KTB ซ่ึงในชวงท่ีเกิดวิกฤตสถาบันการเงินในประเทศ

ไทยเม่ือป 2540 ธนาคารกรุงไทยไดมีการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของสถาบันการเงินอ่ืนท่ีประสบ

ปญหาขาดทุนสะสมเนื่องจากปญหาหนี้ NPLs เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดกับประชาชนท่ัวไป ปจจุบัน

ธนาคารกรุงไทยมีผูถือหุนหลักคือ กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในสัดสวนรอย

ละ 55.07 ของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ์ 
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ธนาคารมีรายไดจากการใหสินเชื่อหรือดอกเบี้ยรับเปนรายไดหลัก ดังนั้นธนาคารจึงมุงหวังท่ี

จะขยายสินเชื่อ รวมถึงมีการควบคุมสินเชื่อดอยคุณภาพใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากขอมูลยอนหลัง

ตั้งแตป 2557-2561 ของธนาคารกรุงไทย พบวาปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพและอัตราสวนรอยละของ

สินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจํานวนเงินใหสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยและจํานวนสินเช่ือดอยคุณภาพ สําหรับชวงเวลา ป 

2557 - 2561 

 

ในป 2561 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางของธนาคารกรุงไทยมีสัดสวน 6.00% 

ของสินเชื่อรวม แตสินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางมีสัดสวน 11.00% ของ

สินเชื่อดอยคุณภาพรวม ซ่ึงหมายถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางมีสัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพ

เกินกวาคาเฉลี่ยและสูงเปนลําดับสองของแตละประเภทธุรกิจ โดยธุรกิจท่ีมีสัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพสูง

เปนอันดับหนึ่งไดแก ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 

 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสัดสวนเงินใหสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยแยกตามประเภทธุรกิจ ป 2557-2561 

 

2561 2560 2559 2558 2557

เงนิใหส้นิเชื�อ (ลา้นบาท) 1,948,702       1,865,396       1,837,120       1,969,661       1,900,647       

สนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 125,340          116,743          102,922          77,353            68,483            

รอ้ยละสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพตอ่เงนิใหส้นิเชื�อ6.43% 6.26% 5.60% 3.93% 3.60%

งบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม
ฐานะทางการเงิน 

2561 2560 2559 2558 2557

อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 27.00% 28.00% 30.16% 28.49% 29.02%

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 17.00% 17.00% 13.86% 19.47% 21.24%

สนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั 19.00% 18.00% 19.00% 18.84% 18.07%

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง6.00% 5.00% 6.68% 7.24% 6.95%

การเกษตรและเหมืองแร่ 1.00% 2.00% 2.14% 1.98% 1.82%

อื�น ๆ 30.00% 30.00% 28.16% 23.98% 22.90%

ประเภทสนิเชื�อ
สดัส่วนเงินใหส้นิเชื�อของธนาคารกรุงไทย แยกตามประ
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงสัดสวนสินเช่ือดอยคุณภาพของธนาคารกรุงไทยแยกตามประเภทธุรกิจ ป 2557-2561 

 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพ คือ สถาบันการเงินตองมีการตั้งสํารอง

เพ่ิมข้ึน และระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อมากข้ึน ทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ซ่ึงจะขยายตัวลดลง จากภาวะท่ีผูประกอบธุรกิจไมสามารถขยายการลงทุน  จากการขาดการสนับสนุน

เงินทุนจากธนาคารพาณิชย และจะสงผลกระทบตอถึงการบริโภคสวนบุคคล เนื่องจากการจางงานลดลง 

ประชาชนขาดรายได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ และปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงไทยในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง เพ่ือหาแนวทางการ

พิจารณาสินเชื่อท่ีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสําหรับธนาคาร และนําไปสูการลดโอกาสเกิดหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายไดในอนาคต  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ เม่ือสามารถทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได ธนาคารสามารถนําขอมูลไปใชสําหรับพัฒนาและกําหนดแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึง

กําหนดเปนนโยบายการพิจารณาสินเชื่อท่ีเปนมาตรฐานสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 

รวมถึงสามารถพัฒนาตอยอดไปยังนโยบายการพิจารณาสินเชื่อท่ีเปนมาตรฐานสําหรับธุรกิจอ่ืน ๆ ซ่ึงมี

หลักเกณฑในการพิจารณาท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เพ่ือใหมีแนวทางท่ีชัดเจนในการพิจารณาสินเชื่อของแตละ

ธุรกิจ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะมีปญหาหนี้คางชําระในอนาคต รวมท้ังอาจมีการกําหนดเกณฑในการ

ประเมินผลพนักงานท่ีเก่ียวของในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการปลอยสินเชื่อ โดยคํานึงถึงคุณภาพของ

สินเชื่อรวมกับการพิจารณาอัตราการเติบโตของสินเชื่อในความรับผิดชอบ 

 

2561 2560 2559 2558 2557

อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 52.00% 41.51% 43.10% 44.30% 41.14%

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 10.00% 10.46% 12.44% 10.55% 14.42%

สนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั 16.00% 16.13% 18.91% 16.54% 10.88%

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง11.00% 10.95% 12.06% 15.15% 21.52%

การเกษตรและเหมืองแร่ 2.00% 10.97% 1.74% 1.60% 2.02%

อื�น ๆ 9.00% 9.98% 11.75% 11.86% 10.02%

ประเภทสนิเชื�อ
สนิเชื�อดอ้ยคุณภาพแยกตามประเภทธุรกจิ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิด

รายได ไดแก 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับหลักการพิจารณาสินเชื่อ หรือ 5’C (เทอรราบีเคเค, 2558) 

2. ทฤษฎีอัตราสวนทางการเงินสําหรับธนาคารพาณิชย (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2548: 20) 

3. แนวคิดเก่ียวกับมูลเหตุของการคางชําระหนี้ (ชนินทร พิทยาวิวิธ, 2534) 

4. ขอมูลในปจจุบันเก่ียวกับสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) 2561: 42-64) 

โดยแตละทฤษฎี มีรายละเอียด ดังนี้ 

เทอรราบีเคเค  (2558)  ทฤษฎีเก่ียวกับหลักการพิจารณาสินเชื่อ หรือหลักการ 5C ซ่ึง

ประกอบดวย Character (อุปนิสัยของลูกคาผูขอสินเชื่อ), Capacity (ความสามารถในการชําระหนี้), 

Capital (เงินทุน), Collaterals (หลักประกัน) และ Condition (สถานการณ) โดยหลักการท้ัง 5 ขอ

ดังกลาว      เปนการพิจารณาขอมูลของผูขอสินเชื่อ เพ่ือใหผูพิจารณาเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของผูขอ

สินเชื่อในแตละเหตุปจจัย  

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน  (2548: 20)  ทฤษฎีเก่ียวกับอัตราสวนทางการเงินของธนาคารพาณิชย 

โดยธนาคารพาณิชยจําเปนตองพิจารณาผลประกอบการในอดีตของผูขอสินเชื่อจากงบการเงินท่ีผูสอบ

บัญชีรับรอง ซ่ึงจากตัวเลขในงบการเงินธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาอัตราสวนทางการเงินได 4 

ประเภท ไดแก 1) อัตราสวนดานสภาพคลอง เพ่ือพิจารณาวาความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นของผูขอ

สินเชื่ออยูในเกณฑดีหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง เชน เงินสด ลูกหนี้การคา และ

สินคาคงเหลือ เปรียบเทียบกับหนี้สินระยะสั้นท่ีมีกําหนดชําระคืนใน 1 ป หากสินทรัพยท่ีมีสภาพคลอง

สูงกวาหนี้สินระยะสั้น ถือวาบริษัทมีสภาพคลองอยูในเกณฑดี 2) อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 

เพ่ือพิจารณาวาธุรกิจสามารถทํากําไรไดในอัตราสวนเทาไร และเม่ือเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกันแลว ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทอยูในระดับใด 3) อัตราสวนวัดประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน เพ่ือพิจารณาความสามารถในการบริหารสินทรัพยและตนทุน และ 4) อัตราสวนวัด

สภาพหนี้สิน เพ่ือพิจารณาโครงสรางเงินลงทุนในกิจการวามีท่ีมาจากแหลงใด ท้ังจากการกอหนี้และจาก

แหลงเงินทุนของบริษัทเอง ซ่ึงหากกิจการมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูในเกณฑสูง หากผลประกอบการ

ของกิจการไมเปนไปตามเปาหมายอาจสงผลกระทบตอการชําระหนี้มากกวากิจการท่ีใชเงินทุนของตนเอง

ในการลงทุน 
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ชนินทร พิทยาวิวิธ  (2534)  ไดศึกษา แนวคิดเก่ียวกับมูลเหตุของการคางชําระหนี้   ของ

ตลาดการเงินในประเทศไทย และพบวามูลเหตุของการคางชําระหนี้มีท่ีมาท้ังจากปจจัยภายนอกและ

ภายใน โดยปจจัยภายนอกซ่ึงกิจการไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล 

คานิยม เทคโนโลยี และภัยธรรมชาติ หรือจากปจจัยภายในของธนาคาร เชน การประเมินราคา

หลักทรัพยท่ีเปนหลักประกันไมเหมาะสม ระบบการติดตามการชําระหนี้และการควบคุมคุณภาพหนี้ท่ีไม

มีประสิทธิภาพ และการอํานวยสินเชื่อท่ีไมมีการกลั่นกรองท่ีดี และมูลเหตุท่ีเกิดจากตัวลูกหนี้เอง เชน 

ลูกหนี้นําเงินท่ีไดรับจากธนาคารไปใชผิดวัตถุประสงค หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ซ่ึงปจจัยดังกลาว

เปนปจจัยท่ีธนาคารไมสามารถควบคุมได แตหากมีการติดตามอยางใกลชิด ธนาคารอาจทราบถึงปญหา

ตั้งแตชวงเริ่มตนและสามารถติดตามหาทางแกปญหาไดกอนท่ีปญหาจะขยายตัว 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (2561: 42-64)  ธนาคารมีการแบงบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนใน

กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ เริ่มตั้งแตกระบวนการดานการตลาด การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ความเสี่ยง รวมถึงฝายงานท่ีเก่ียวของกับการพิจารณามูลคาหลักประกันท่ีแยกออกจากฝายสินเชื่ออยาง

ชัดเจน นอกจากนี้ธนาคารยังมีการกําหนดวงเงินสูงสุดสําหรับลูกคาแตละรายและแตละอุตสาหกรรม 

เพ่ือไมใหการสนับสนุนสินเชื่อของธนาคารมีการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อในกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ 

สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะข้ึนอยูกับขนาดของลูกคา โดยกลุมลูกคาสินเชื่อ

อุปโภคบริโภค สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย และสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีวงเงินไมสูงและมี

ความซับซอนไมมาก จะใชเครื่องมือ Credit scoring รวมกับการใหสินเชื่อในรูปแบบของ Product 

Program สวนการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขนาดกลางท่ีมีวงเงินสินเชื่อสูง ธนาคาร

กําหนดใหการพิจารณาสินเชื่อมีการ Check and Balance ผานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ี

ประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูงของธนาคาร 

ธนาคารมีการกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตรารอยละของราคาตามบัญชีลูกหนี้

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีอัตราตั้งแตรอยละ 1 สําหรับสินเชื่อจัดชั้นปกติ จนถึง

รอยละ 100 สําหรับสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สินเชื่อจัดชั้นสงสัย และสินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญ โดย

ธนาคารสามารถนํามูลคาของหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันเงินสํารอง

ได 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
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แนวคิดเก่ียวกับหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อ ซ่ึงหมายถึงลูกหนี้เงินกูท่ีไมสามารถ

ชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืนใหสถาบันการเงินเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 3 เดือนข้ึนไป การ

พิจารณาวาลูกหนี้รายใดจะเปน NPLs หรือไม ใหพิจารณาดูเปนรายบัญชีเงินกู และใหนับเฉพาะบัญชีท่ี

ผิดนัดเกิน 3 เดือนข้ึนไป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี

ศึกษา 

ประชากร-

กลุม

ตัวอยาง 

รูปแบบการ

วิจัย/สถิติท่ีใช 

สรุปผลการวิจัย ประเด็นท่ีสามารถ

พัฒนาตอได 

กิตติศักดิ์ 

เคลือบ

หิรัญ 

(2559) 

ปจจัยท่ีมี

ผลกระทบ

ตอปริมาณ

หน้ีท่ีไม

กอใหเกิด

รายไดของ

ธนาคาร

พาณิชยท่ีจด

ทะเบียนใน

ตลาด

หลักทรัพย 

ธนาคาร

พาณิชยจด

ทะเบียนใน

ประเทศ

ไทยจํานวน 

11 แหง 

การวิเคราะห

การถดถอย

เพ่ิมพูน 

(Multiple 

Regression 

Analysis) 

ขนาดของธนาคารและ

สวนของผูถือหุนตอ

สินทรัพยของธนาคารมี

ผลตอปริมาณหน้ีท่ีไม

กอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารน้ันๆ 

ธนาคารพาณิชย

สามารถวางแผนเพ่ือ

หาแนวทางในการ

บริหารการปลอย

สินเช่ือและสราง

นโยบาย เพ่ือควบคุม

ปริมาณหน้ีท่ีไม

กอใหเกิดรายไดใน

อนาคต 

ธีระพงศ ชิ

นะจิตพันธุ 

, (2554) 

หลักเกณฑ

ในการ

พิจารณา

สินเช่ือธุรกิจ

อสังหาริมทรั

พย ของ

ธนาคาร

พาณิชยไทย 

เจาหนาท่ี 

พิจารณา

สินเช่ือ

ธุรกิจ

อสังหาริมท

รัพยของ

ธนาคาร 

พาณิชย

ไทย 

จํานวน 14 

ธนาคาร 

234 ชุด 

ขอมูลจาก

แบบสอบถาม 

1. จากหลักการ 5Cs 

ควรเรียงลําดับดังน้ี  

1)  ความสามารถในการ

ชําระหน้ี  

2)  บุคลิกลักษณะ  

3)  เงินทุน 

4)  หลักประกัน  

5)  เง่ือนไขของสินเช่ือ 

2. การวิเคราะหสินเช่ือ

เชิงปริมาณ ผูวิเคราะห

ควรใชการวิเคราะหงบ

ดุลและ งบกําไรขาดทุน

ประกอบกัน 

1. ผูประกอบการท่ี

ตองการขอสินเช่ือ

สามารถเตรยีมขอมลู

ท่ีตรงกับความ

ตองการของธนาคาร

พาณิชยเพ่ือ

ประโยชนในการ

พิจารณา 

2. ธนาคารพาณิชย

ควรมีการอบรม

พนักงานเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการ

พิจารณา 

ตารางที่ 4 ตารางสรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประยุกตใชในแตละหัวขอ (Table of related theory and researches) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยประยุกต (Application Research) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทราบถึง

สาเหตุท่ีทําให NPLs ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางของธนาคารกรุงไทยเพ่ิมสูงข้ึน โดย

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลมาจากแบบสอบถามจากพนักงานและผูบริหารของธนาคารกรุงไทย ท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการติดตอลูกคา การนําเสนอสินเชื่อ การตัดสินใจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ

กระบวนการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 50 คน จากจํานวนพนักงานท่ีเก่ียวของในกระบวนการดังกลาวท่ี

ปฏิบัติงานอยูท่ีธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ จํานวนประมาณ 250 คน เพ่ือใหสามารถเขาใจถึง

กระบวนการติดตอลูกคา การนําเสนอ และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ วามีปจจัยใดท่ีสงผลดีและผลลบ

ตอการพิจารณาสินเชื่อ  

แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากแบบรายงานประจําป 2561 ของธนาคารกรุงไทย รวมท้ัง

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญอีก 4 แหง ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย 

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐานของแตละธนาคาร รวมถึงสามารถเปรียบเทียบ

โครงสรางสินเชื่อของแตละธนาคาร นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมขอมูลภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไทย ซ่ึงอางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย ไดแก อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน หรือแนวโนมอัตรา

ดอกเบี้ย และขอมูลเก่ียวกับตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย อางอิงมาจากศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย (www.reic.co.th) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยแบบสอบถามสําหรับใช

เก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนพนักงานและผูบริหารของธนาคารกรุงไทย แบบสอบถามจะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนดระดับการประเมินท่ี 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยผูตอบแบบสอบถามจะเปนผูตอบดวยตนเอง สวนขอมูลสวนบุคคลจะเปน

แบบไมเฉพาะเจาะจง คําถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 2) 

ปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณาในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง เพ่ือทํา

ใหการควบคุมปญหา NPLs ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางของธนาคารกรุงไทยมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน และ 3) ความคิดเห็นตอสาเหตุท่ีทําให NPLs ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางของ

ธนาคารกรุงไทยมีแนวโนมสูงข้ึน 

สําหรับการสัมภาษณ จะเปนการสัมภาษณท้ังพนักงานธนาคารกรุงไทยท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับ

การวิเคราะหสินเชื่อ จํานวน 3 คน จาก 3 สวนงาน คือ อํานวยสินเชื่อ, วิเคราะหสินเชื่อ และปรับ

โครงสรางหนี้ และลูกหนี้ NPLs ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของธนาคารกรุงไทยจํานวน 1 รายเพ่ิมเติม เพ่ือ



 

1949 
 

ศึกษาขอมูลเชิงลึก โดยสวนของลูกหนี้จะสัมภาษณถึงสาเหตุท่ีทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตามเง่ือนไข 

และทําใหกลายเปนลูกหนี้ NPLs โดยขอมูลท่ีไดพบวา พนักงานจะไมมีกลุมลูกคาในความดูแลของตนเอง

โดยเฉพาะ โดยการรับเรื่องจากสวนงานสินเชื่อจะเปนแบบสุมโดยการกระจายงานของหัวหนางาน โดย

พิจารณาจากปริมาณงานระหวางทําของพนักงานในแตละขณะ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปกปดขอมูลโดย

พนักงานรายบุคคล ซ่ึงจะมีขอเสียคือทําใหพนักงานไมมีขอมูลเชิงลึกของลูกคา โดยอาศัยขอมูลจากสวน

งานสินเชื่อเปนหลัก และบางครั้งในการวิเคราะหสินเชื่อจะถูกจํากัดดวยระยะเวลา เนื่องจากระดับของ

วงเงินอยูในอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ซ่ึงมีการกําหนดระยะเวลาสงเรื่องเขาสูการ

พิจารณาอยางชัดเจน หากไมสามารถสงเรื่องเขาพิจารณาไดตามกําหนดจะทําใหการพิจารณาลาชา

ออกไป จนบางครั้งพนักงานไมมีเวลาท่ีเพียงพอในการพิจารณาถึงขอดอยของโครงการท่ีขอสินเชื่อ และ

ไมไดนําเสนอเปนขอมูลในการพิจารณาตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ สวนขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณลูกหนี้ NPLs ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของธนาคารกรุงไทย พบวา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

และนโยบายรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจ เนื่องจากโดยลักษณะของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยเปนการลงทุนระยะยาวท่ีมีระยะเวลาการขาย การกอสราง การโอนกรรมสิทธิ์ ซ่ึงมี

ระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 ป ซ่ึงหากในชวงระยะเวลาดังกลาวเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญตอ

กําลังซ้ือ เชน การชุมนุมทางการเมือง หรือนโยบายรัฐบาลท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจ เชน ในป 

2562 นโยบายท่ีสงผลกระทบทางลบตอธุรกิจ คือ มาตรการควบคุมสินเชื่อบาน (LTV) ท่ีเริ่มบังคับใชเม่ือ

วันท่ี 1 เมษายน 2562 ท่ีกําหนดสัดสวนการวางเงินดาวนไมต่ํากวา 20%-30% สําหรับผูกูซ้ือบานหลังท่ี 

2 ข้ึนไป ทําใหยอดขายโครงการใหม และท่ีคาดวาจะโอนกรรมสิทธิ์สําหรับโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ

ลดลง เนื่องจากไมสามารถวางเงินดาวนตามเกณฑท่ีจะกูกับธนาคารได ทําใหโครงการไมไดรับชําระราคา

การโอนกรรมสิทธิ์ตามกําหนด และสงผลใหไมสามารถชําระหนี้คืนธนาคารได เนื่องจากธนาคารกําหนด

เง่ือนไขการชําระคืนโดยหักเงินจากการโอนกรรมสิทธิ์ของผูซ้ืออสังหาริมทรัพยสําหรับการชําระหนี้เปน

หลัก สําหรับปจจัยอ่ืน ๆ เชน การแขงขันท่ีสูงในธุรกิจเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ แตผูประกอบธุรกิจท่ีมี

ประสบการณสวนใหญจะมีการคาดการณสถานการณการแขงขันและมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการแขงขัน

อยูเสมอ สําหรับปจจัยอ่ืน ๆ เชน อัตราการวางงาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เปนปจจัยท่ีมีผล

รองลงมาจากท่ีกลาวไวขางตน 

วิธีการวิเคราะหจะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยนํามาหาคาเฉลี่ยคําตอบ

ของกลุมตัวอยาง และนํามาเรียงลําดับวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยใดมากท่ีสุด และขอมูลจาก
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การสัมภาษณสําหรับใชเปนขอมูลประกอบ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการควบคุมปญหาสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิด

รายไดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางของธนาคารกรุงไทย 

 

สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงคของการศึกษาแนวทางการควบคุมปญหา NPLs ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการ

กอสรางของธนาคารกรุงไทยครั้งนี้ เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุท่ีทําใหปญหา NPLs เพ่ิมสูงข้ึน โดยแบงเปน

สาเหตุจากปจจัยภายในจากกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย และปจจัยภายนอกท่ีเกิด

จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการควบคุมปญหา NPLs ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและการกอสรางของธนาคารในอนาคต 

ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย พบวา 

ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาควรนํามาพิจารณาในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจและอสังหาริมทรัพย

และการกอสรางมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ไดแก   

ลําดับ ปจจัย คะแนนเฉลี่ย 

1 ประวัติการติดตอกับธนาคารกรุงไทย 4.45 

2 อัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระหนี้ 4.39 

3 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเพียงพอกับการชําระหนี้ 4.36 

4 ทําเลท่ีตั้งของโครงการท่ีขอสินเชื่อ 4.34 

5 หลักประกันท่ีคุมกับมูลหนี้ 4.28 

ตารางท่ี 5 ตารางปจจัยท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาควรนํามาพิจารณาในกระบวนการอนุมัติสินเช่ือธุรกิจและอสังหาริมทรัพย

และการกอสรางมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก 

 

จากผลการศึกษาพบวา ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 

ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดสองลําดับแรก คือ ประวัติการติดตอกับธนาคารกรุงไทย 

และอัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระหนี้ ซ่ึงเปนขอมูลในอดีตท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาเปนขอมูลท่ี

ไดรับการตรวจสอบแลววาเปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงกับผูขอสินเชื่อ สามารถนํามาอางอิงได ซ่ึงประวัติการ

ติดตอกับธนาคารกรุงไทยจะเปนปจจัยท่ีบงชี้วาผูขอสินเชื่อมีประวัติการใชวงเงินและการชําระหนี้อยางไร 

ซ่ึงปจจัยดังกลาวหมายถึง Character ของผูขอสินเชื่อ ซ่ึงเปนปจจัยหลักในการพิจารณาสินเชื่อตาม

หลักการ 5’C และปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญรองลงมาเปนลําดับท่ีสาม ไดแก ประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีเพียงพอกับการชําระหนี้ ซ่ึงหมายถึง Capacity หรือความสามารถในการชําระ
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หนี้ตามหลักการ 5’C อยางไรก็ตามผลลัพธท่ีไดจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตยังอาจมี

ความผันผวน ข้ึนกับประสบการณของผูพิจารณา และการกําหนดสมมติฐานประกอบการประมาณการ

กระแสเงินสด ท้ังนี้สมมติฐานสวนใหญมักจะอางอิงจากขอมูลในอดีต เชน อัตราการเติบโตของยอดขาย 

และอัตรากําไรสุทธิ ซ่ึงอาจไมสะทอนถึงโอกาสและความนาจะเปนในอนาคต กรณีกําหนดสมมติฐานท่ีใช

ในการประมาณการสูงกวาท่ีควรจะเปน จะทําใหธนาคารสนับสนุนสินเชื่อสูงเกินกวาความสามารถในการ

ชําระคืนหนี้ท่ีแทจริงของลูกหนี้ ทําใหลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามเง่ือนไข 

สําหรับปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนลําดับท่ีสี่และหา เปนขอมูลเฉพาะตัวของ

โครงการท่ีขอสินเชื่อ โดยลําดับท่ีสี่ ไดแก ทําเลท่ีต้ังของโครงการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะพิจารณาทําเลท่ีเหมาะสมจาก การเขาถึงระบบการขนสงสาธารณะ แหลง

อํานวยความสะดวกใกลเคียง ความปลอดภัยของพ้ืนท่ี และศักยภาพทําเลในอนาคต เปนตน หาก

โครงการมีความตองการซ้ือสูง จะทําใหยอดขายของโครงการเพียงพอกับการชําระหนี้ และนําไปสู

ความสามารถในการชําระหนี้ ซ่ึงหมายถึง Capacity ตามหลักการ 5’C และลําดับท่ีหา ไดแก มูลคา

หลักประกันท่ีคุมกับมูลหนี้ (Collaterals) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย

และการกอสราง มูลคาหลักประกันถือเปนปจจัยสําคัญท่ีกลุมตัวอยางยังคงใหความสําคัญเปนลําดับตน 

ๆ เนื่องจากถือเปนแหลงท่ีมาของการชําระคืนรองในกรณีท่ีการพัฒนาโครงการไมเปนไปตามเปาหมายท่ี

คาดการณ ธนาคารยังคงมีหลักประกันท่ีสามารถนํามาเปลี่ยนเปนกระแสเงินสดสําหรับใชในการชําระหนี้

ได 

สําหรับสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางเห็นวามีผลทําให NPLs ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ การกอสราง

ของธนาคารกรุงไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 3 ลําดับแรก ไดแก 

ลําดับ ปจจัย คะแนนเฉลี่ย 

1 หลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อท่ีไมชัดเจน 4.37 

2 
ความกดดันของพนักงานสินเชื่อ จากเปาหมายการเติบโตของ

สินเชื่อในความดูแลทําใหขาดการคัดกรองลูกคาเบื้องตน 
4.11 

3 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 4.06 

ตารางท่ี 6 สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางเห็นวามีผลทําให NPLs ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ การกอสรางของธนาคารกรุงไทย

มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 3 ลําดับแรก 

 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเห็นวาหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อท่ีไมชัดเจน เปน

สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให NPLs ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางของธนาคารกรุงไทยมีแนวโนม
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เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากความรู ประสบการณ และมุมมองตอภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของบุคลากร

ในสายงานท่ีเก่ียวของกับสินเชื่อมีความแตกตางกัน และบางครั้งเม่ือพิจารณาลูกหนี้ท่ีมีประวัติคางชําระ

ยอนหลัง พบวา บางครั้งในกระบวนการเสนอขออนุมัติมีขอมูลท่ีไมตรงกับเกณฑท่ีควรไดรับอนุมัติ เชน 

หลักประกันท่ีไมคุมกับมูลหนี้ และไมมีการประมาณการชําระเงินท่ีชัดเจน สงผลทําใหเกิดการคางชําระ

และเกิดเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ 

สาเหตุลําดับท่ีสองจากการศึกษาพบวา ความกดดันของพนักงานสินเชื่อจากเปาหมายการ

เติบโตของสินเชื่อในความดูแล ทําใหขาดการคัดกรองลูกคาเบื้องตน เนื่องจากธนาคารมีการประเมินผล

งานของพนักงานจากการขยายสินเชื่อท่ีอยูในความดูแล ทําใหการนําเสนอสินเชื่อของพนักงานสินเชื่อ

สวนใหญจะเลือกการนําเสนอขอมูลเฉพาะในดานบวกของลูกคารายนั้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีผูพิจารณา

อนุมัติจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้น ๆ ซ่ึงจะยอนกลับมาเปนผลงานของพนักงาน และสงผลดีตอโอกาสใน

การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในอนาคต ท้ังนี้เนื่องจากในกระบวนการติดตอลูกคา จะเปน

พนักงานสินเชื่อท่ีมีโอกาสเก็บขอมูล สัมภาษณ และตรวจดูเอกสารของลูกคา หากกระบวนการดังกลาว

พนักงานสินเชื่อสามารถตรวจสอบไดโดยปราศจากอคติ หรือความกดดันท่ีตองเพ่ิมสินเชื่อเปาหมาย 

พนักงานสินเชื่อจะสามารถนําเสนอดวยเง่ือนไขสินเชื่อตามท่ีควรจะเปนและเหมาะสมกับความเสี่ยงของ

ลูกคารายนั้น ๆ  

สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางเห็นวามีผลตอ NPLs ในลําดับท่ีสาม คือ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไทย ซ่ึงมีผลตอกําลังซ้ือ โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินลงทุน

สูงท้ังในการลงทุนของผูผลิตและสําหรับผูบริโภค ซ่ึงในภาวะท่ีเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว อัตราการ

วางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ผูบริโภคจะชะลอการซ้ืออสังหาริมทรัพยเนื่องจากเปนสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

ภาระผูกพันเปนระยะเวลานาน 

สําหรับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ พบวา ในการวิเคราะหสินเชื่อ 

พนักงานจะไมมีกลุมลูกคาในความดูแลของตนเองโดยเฉพาะ โดยการรับเรื่องจากสวนงานสินเชื่อจะเปน

แบบสุมโดยการกระจายงานของหัวหนางาน โดยพิจารณาจากปริมาณงานระหวางทําของพนักงานในแต

ละขณะ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปกปดขอมูลโดยพนักงานรายบุคคล ซ่ึงจะมีขอเสียคือทําใหพนักงานไมมีขอมูล

เชิงลึกของลูกคา โดยอาศัยขอมูลจากสวนงานสินเชื่อเปนหลัก และบางครั้งในการวิเคราะหสินเชื่อจะถูก

จํากัดดวยระยะเวลา เนื่องจากระดับของวงเงินอยูในอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ่ ซ่ึงมีการ

กําหนดระยะเวลาสงเรื่องเขาสูการพิจารณาอยางชัดเจน หากไมสามารถสงเรื่องเขาพิจารณาไดตาม

กําหนดจะทําใหการพิจารณาลาชาออกไป จนบางครั้งพนักงานไมมีเวลาท่ีเพียงพอในการพิจารณาถึง
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ขอดอยของโครงการท่ีขอสินเชื่อ และไมไดนําเสนอเปนขอมูลในการพิจารณาตอคณะกรรมการพิจารณา

สินเชื่อ 

สวนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณลูกหนี้ NPLs ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของธนาคารกรุงไทย 

พบวา ภาวะเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจ เนื่องจากโดยลักษณะ

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนการลงทุนระยะยาวท่ีมีระยะเวลาการขาย การกอสราง การโอนกรรมสิทธิ์ 

ซ่ึงมีระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 ป ซ่ึงหากในชวงระยะเวลาดังกลาวเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญตอ

กําลังซ้ือ เชน การชุมนุมทางการเมือง หรือนโยบายรัฐบาลท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจ โดยในป 

2562 นโยบายท่ีสงผลกระทบทางลบตอธุรกิจ คือ มาตรการควบคุมสินเชื่อบาน (LTV) ท่ีเริ่มบังคับใชเม่ือ

วันท่ี 1 เมษายน 2562 ท่ีกําหนดสัดสวนการวางเงินดาวนไมต่ํากวา 20%-30% สําหรับผูกูซ้ือบานหลังท่ี 

2 ข้ึนไป ทําใหยอดขายโครงการใหม และท่ีคาดวาจะโอนกรรมสิทธิ์สําหรับโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ

ลดลง เนื่องจากไมสามารถวางเงินดาวนตามเกณฑท่ีจะกูกับธนาคารได ทําใหโครงการไมไดรับชําระราคา

การโอนกรรมสิทธิ์ตามกําหนด และสงผลใหไมสามารถชําระหนี้คืนธนาคารได เนื่องจากธนาคารกําหนด

เง่ือนไขการชําระคืนโดยหักเงินจากการโอนกรรมสิทธิ์ของผูซ้ืออสังหาริมทรัพยสําหรับการชําระหนี้เปน

หลัก สําหรับปจจัยอ่ืน ๆ เชน การแขงขันท่ีสูงในธุรกิจเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ แตผูประกอบธุรกิจท่ีมี

ประสบการณสวนใหญจะมีการคาดการณสถานการณการแขงขันและมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการแขงขัน

อยูเสมอ สําหรับปจจัยอ่ืน ๆ เชน อัตราการวางงาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เปนปจจัยท่ีมีผล

รองลงมาจากท่ีกลาวไวขางตน 

จากการวิเคราะห Five Force Model ธุรกิจธนาคารพบวาปจจัยดานการแขงขันเปนปจจัยท่ี

สําคัญท่ีสุด เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑทางการเงินไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารจึง

ตองแขงขันกันดวยจํานวนวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย เง่ือนไขการชําระคืน และระยะเวลาการอนุมัติ ทํา

ใหบางครั้งธนาคารจําเปนตองสนับสนุนสินเชื่อใหกับลูกคาท่ีไมไดใชบริการสินเชื่อกับธนาคารเปน

ธนาคารหลัก และไมมีหลักประกันใหธนาคารเนื่องจากติดจํานองเปนประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร

หลักอยูแลว เพ่ือมุงหวังจะไดแบงสวนการตลาดจากสถาบันการเงินหลัก เปนเหตุใหวงเงินสินเชื่อท่ีลูกคา

ไดรับจากทุกสถาบันการเงินรวมแลวสูงเกินกวาความตองการใชและความสามารถในการชําระคืนท่ี

แทจริงของลูกคา ซ่ึงเม่ือธุรกิจประสบปญหาทําใหกระทบกับความสามารถในการชําระหนี้ และ

หลักประกันท่ีใหกับธนาคารรองยังไมคุมกับมูลหนี้ เปนผลทําใหเกิดสินเชื่อดอยคุณภาพ  

อยางไรก็ตามธนาคารกรุงไทย ถือเปนธนาคารขนาดใหญของประเภท มีจุดแข็งคือมีกองทุน

เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูถือหุนหลัก ทําใหมีสถานะทางการเงินม่ันคง และใน
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กรณีท่ีประสบปญหาทางการเงิน กระทรวงการคลังในฐานะท่ีเปนหนวยงานกํากับกองทุนฟนฟูฯ สามารถ

ใหการชวยเหลือทางการเงินไดอยางเต็มท่ี เพ่ือไมใหกระทบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สวน

จุดออนของธนาคารกรุงไทยในปจจุบัน เนื่องจากมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ทําใหกระบวนการทํางานบาง

ประเภทมีความลาชากวาธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ ท่ีเปนคูแขงหลัก เชน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย

พาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปนตน  

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาท่ีพบวาหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อท่ีไมชัดเจน เปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ี

กลุมตัวอยางเห็นวาทําให NPLs ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางของธนาคารกรุงไทยมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน ธนาคารจึงควรมีการจัดทํานโยบายและคูมือการอนุมัติสินเชื่อท่ีเปนมาตรฐานสําหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและการกอสราง รวมถึงมีการกําหนดหลักเกณฑการทบทวนวงเงินสินเชื่ออยางสมํ่าเสมอ 

และรวมถึงการพัฒนาคูมือการอนุมัติสินเชื่อสําหรับธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีธนาคารสนับสนุนสนิเชื่อ โดยมีขอดีคือ 

ธนาคารจะมีหลักเกณฑการพิจารณาท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร ทําใหปฏิบัติงานไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามมีปจจัยท่ีตองคํานึงถึงคือในการจัดทําและทบทวนนโยบายแตละครั้ง จะตอง

มีความชัดเจน รวมถึงสามารถนํามาปรับใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ โดยหากหลักเกณฑมีความ

เครงครัดเกินไปจะทําใหการขยายสินเชื่อของธนาคารไมเปนไปตามเปาหมาย หรือหากหลักเกณฑมีความ

ผอนปรนเกินไปจะมีผลตอคุณภาพสินเชื่อของธนาคารในอนาคต 

ทางเลือกในการแกไขปญหาครั้งนี้ มี 3 ทางเลือก ไดแก 1) การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา

ผลงานของพนักงานดานสินเชื่อโดยคํานึงถึงปจจัยดานคุณภาพหนี้ควบคูกับการพิจารณาอัตราการเติบโต

ของสินเชื่อ โดยทางเลือกนี้เปนการปรับกระบวนการภายในธนาคาร ซ่ึงไมมีงบประมาณสวนเพ่ิมจากการ

ประเมินผลงานประจําปตามปกติ 2) การจัดทํานโยบายและคูมือการพิจารณาสินเชื่อท่ีเปนมาตรฐาน ซ่ึง

ตองใชงบประมาณปละ 200,000 บาท และ 3) การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อโดยเฉพาะแยก

ตามประเภทธุรกิจ ซ่ึงเปนการปรับประบวนการภายในเชนเดียวกันกับทางเลือกท่ี 1 จึงไมมีงบประมาณ

สวนเพ่ิมเชนเดียวกัน  

จากการพิจารณาเห็นวาท้ังทางเลือกท่ี 1 และ ทางเลือกท่ี 2 เปนทางเลือกท่ีธนาคารควรมีการ

ปรับปรุงท้ัง 2 กรณี แตหากพิจารณาถึงความจําเปนและผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทางเลือกท่ี 2 คือ

การจัดทํานโยบายและคูมือการพิจารณาสินเชื่อท่ีเปนมาตรฐาน เปนทางเลือกท่ีควรทําเปนลําดับแรก 

เพ่ือทําใหการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารมีหลักการและเหตุผลท่ีเหมือนกันในทุกระดับ โดยอาศัยขอมูล
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อางอิงจากแหลงเดียวกัน ซ่ึงมีท่ีมาท้ังจากขอมูลภายในธนาคารกรุงไทยและจากขอมูลเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวมเพ่ือประกอบการจัดทํา และธนาคารควรกําหนดระยะเวลาการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหทันตอภาวะการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ สวน

ทางเลือกท่ี 3 ในการแกปญหาโดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อโดยแยกตามประเภทธุรกิจ 

อาจทําใหการใชทรัพยากรบุคคลของธนาคารไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากผูบริหารท่ีรวมอยูใน

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อปจจุบันลวนแลวแตเปนผูมีประสบการณในธุรกิจธนาคาร โดยไมได

เฉพาะเจาะจงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเปนพิเศษ 

แผนปฏิบัติการสําหรับการปฏิบัติตามทางเลือกท่ี 2 กําหนดใหชวง 3 เดือนแรก เปนการจัดหา

แหลงขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือเพ่ือนํามารวบรวมเปนฐานขอมูล เชน CBRE (ประเทศไทย) และศูนย

ขอมูลอสังหาริมทรัพย (REIC) สําหรับขอมูลเฉพาะเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง และ

ศูนยวิจัยกสิกรไทย สําหรับขอมูลภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน และเดือนท่ี 4-6 เปนการจัดทํา

นโยบายและคูมือการพิจารณาสินเชื่อมาตรฐานเพ่ือประกาศใชอยางเปนทางการ หลังจากนั้นจะเปนการ

ประเมินผลคุณภาพหนี้เปนรายไตรมาส สําหรับสินเชื่อท่ีมีการพิจารณาตามแนวนโยบายใหมท่ีมีการ

ประกาศใช โดยเม่ือมีการประกาศใชครบ 9 เดือนหรือเดือนท่ี 15 นับตั้งแตเริ่มตนแผนปฏิบัติการ หรือ

อาจเร็วกวากําหนดหากมีสัญญาณบงชี้วาภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและการ

กอสรางมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ จะเปนการเริ่มทบทวนนโบบายท่ีมีการประกาศใชฉบับลาสุด 

เพ่ือใหพรอมประกาศนโยบายท่ีมีการปรับปรุงใหมในทุกๆ 1 ป นับตั้งแตประกาศใชนโยบายครั้งกอนหนา  

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการศึกษาครั้งนี้ คือ เม่ือมีการดําเนินการตามทางเลือกท่ี 2 แลวเสร็จ 

สัดสวนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดสําหรับสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางของธนาคารกรุงไทย 

ท่ีมีการพิจารณาอนุมัติใหมหลังจากจัดทํานโยบายมาตรฐานแลวเสร็จ ตองมีแนวโนมลดลงต่ํากวาสัดสวน

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อท่ีมีการพิจารณาอนุมัติกอนหนา 

ปจจัยความสําเร็จ คือ ธนาคารมีแนวทางท่ีชัดเจนเก่ียวกับประเภทสินเชื่อและหลักเกณฑท่ี

ธนาคารสนับสนุนในแตละสภาวการณทางธุรกิจ ซ่ึงจะทําใหธนาคารสามารถวางแผนการใชทรัพยากร

บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในธุรกิจท่ีธนาคาร ใหการสนับสนุน บนพ้ืนฐานการ

พิจารณาท่ีชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกันสําหรับสินเชื่อในธุรกิจเดียวกัน คุณภาพสินเชื่อของธนาคารมี

แนวโนมดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญอยางตอเนื่อง 

งบประมาณท่ีใชสําหรับการจัดทํานโยบายและคูมือการพิจารณาสินเชื่อ จํานวน 200,000 

บาทตอป ประกอบดวยงบประมาณจํานวน 100,000 บาทตอป เพ่ือสมัครสมาชิกในการรับขอมูลงานวิจัย
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ตาง ๆ จากผูใหบริการตามแผนปฏิบัติการ และสวนท่ีเหลือจํานวน 100,000 บาทตอป สําหรับการวาจาง

บริษัทท่ีปรึกษาหรือวิทยากรเพ่ือมาใหความรูกับพนักงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดทํานโยบายและคูมือการ

พิจารณาสินเชื่อ เพ่ือนํามาพิจารณาถึงหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อท่ีเหมาะสมของธนาคารกรุงไทย   

แผนฉุกเฉิน ธนาคารควรกําหนดนโยบายการอนุมัติสินเชื่อท่ีมีความรัดกุมกวาปกติ รวมถึง

กําหนดประเภทอุตสาหกรรมท่ีใหมีการชะลอการสนับสนุนในบางกรณี เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงของ

ธนาคารในภาวะท่ีมีความไมแนนอนสูง 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการการควบคุมปญหา NPLs ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง

ของธนาคารกรุงไทย พบวา  

1. ธนาคารควรมีนโยบายและคูมือการพิจารณาสินเชื่อท่ีชัดเจน รวมถึงการปรับปรุง

หลักเกณฑการพิจารณาผลงานของพนักงานในสวนงานท่ีเก่ียวของกับการขยายสินเชื่อ โดยควรคํานึงถึง

คุณภาพของสินเชื่อควบคูไปกับการขยายตัวของสินเชื่อตามเปาหมายท่ีไดรับ  

2. ธนาคารควรมีขยายการกําหนดนโยบายและคูมือการพิจารณาสินเชื่อไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี

ธนาคารสนับสนุน ไดแก อุตสาหกรรมผลิตและการพาณิชย ธุรกิจการสาธารณูปโภคและการบริการ 

สินเชื่อท่ีอยูอาศัย ธุรกิจเหมืองแร และธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือใหแตละประเภทธุรกิจท่ีมีความแตกตางกัน มี

แนวทางการพิจารณาสินเชื่อท่ีชัดเจนและมีมาตรฐาน  

3. หากธนาคารสามารถจัดทําแนวทางการพิจารณาสินเชื่อท่ีชัดเจนและมีมาตรฐานไดใน

ทุกประเภทธุรกิจ ธนาคารสามารถนํามาใชเปนจุดแข็งสําหรับการแขงขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย

ในประเทศไทย ท่ีธนาคารสามารถกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไดอยางรวดเร็วทันตอ

ความตองการของลูกคาและในกรณีท่ีปฏิเสธสินเชื่อแกลูกคารายใด ๆ ธนาคารจะมีขอมูลและเหตุผลท่ี

สามารถอธิบายแกลูกคาได ซ่ึงจะเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาท่ีขอสินเชื่อ และสามารถนํา

กลับมาพิจารณาภายหลังไดหากลูกคามีการปรับปรุงขอมูลใดๆ ท่ีเปนเหตุใหไมไดรับการสนับสนุนสินเชื่อ

ในครั้งกอนหนานั้น รวมถึงในดานคุณภาพสินเชื่อ  

4. หากธนาคารมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ จะเปนการลด

ความเสี่ยงเก่ียวกับสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคาร  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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การวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาอยางยิ่งของ อาจารย ดร.นงนภัส แกวพลอย 

ในฐานะอาจารยท่ีปรึกษาท่ีกรุณาใหคําแนะนําและคําปรึกษา ตลอดจนใหความชวยเหลือในการตรวจ

ตราและแกไขเนื้อหาขอบกพรองตางๆ จนใหกําลังใจในการศึกษาคนควา เพ่ือใหการศึกษาคนควาอิสระ

ฉบับนี้ มีความสมบูรณ ผู ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ อีกท้ังขอกราบ

ขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหการสนับสนุนดานการศึกษามาโดยตลอด และขอขอบคุณในความรวมมือ

จากพนักงานธนาคารกรุงไทยในสวนงานท่ีเก่ียวของกับการเสนอสินเชื่อ การวิเคราะหสินเชื่อ ผูมีอํานาจ

พิจารณาสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีไดใหขอมูลท่ีเปนประโยชนและสะทอนถึงบทบาทหนาท่ี

ของแตละทาน รวมถึงลูกคาสินเชื่อของธนาคารท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีแทจริงท่ีเปนสาเหตุท่ี

ทําใหธุรกิจของตนเองเปนหนี้ NPLs ของธนาคารกรุงไทย 

 

เอกสารอางอิง 

กฤษฎา เสกตระกูล.  2557.  คัมภีรวิเคราะหงบการเงิน.  กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย 

        แหงประเทศไทย. 

กิตติศักดิ์ เคลือบหิรัญ.  2559.  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของ 

        ธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ชนินทร พิทยาวิวิธ.  2534.  ตลาดการเงินในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: อมรินทร พริ้นติ้งกรุพ. 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน.  2548.  การบริหารธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  

ณัฐชานันท พัฒนจิระเมธา.  2559.  ผลของปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ท่ีมีตอ 

        ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงิน. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

เทอรราบีเคเค.  2558.  เอกสารการเงิน&หลักการอนุมัติสินเช่ือธนาคาร (5‘C) [ออนไลน]. เขาถึง 

        ไดจาก: https://www.terrabkk.com/news/35761/เอกสารการเงิน-หลักการอนุมัติสินเชื่อ 

        ธนาคาร-5-c- 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน).  2561.  รายงานประจําป 2561 [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก:   

        https://www.ktb.co.th 

ธีระพงศ ชินะจิตพันธ.  2554.  หลักเกณฑในการพิจารณาสินเช่ือโครงการอสังหาริมทรัพย 

        ของธนาคารพาณิชยไทย.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานวัตกรรม 

        การพัฒนาอสังหาริมทรัพย, บัณฑิตวิทยาลัย.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา.  สินเช่ือและการจัดการสินเช่ือ [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก:  



 

1958 
 

        http://www.novabizz.net/credit-1.html 

 

 
 



 

1959 

 

แนวทางการแกไขปญหาการไมอนุมัติบัตรเครดิต 

ของธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์แจ 

The ways to resolve the credit card disapproval problem  

Of the Government Savings Bank Pho Jae Branch 
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1 และพีรพงษ  ฟูศิร1ิ

2 

Supicha Chuamsuk1 and Piraphong Foosiri2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการไมอนุมัติบัตรเครดิต ของธนาคารออมสินสาขาโพธิ์แจ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาสาเหตุท่ีทำใหใบสมัครไมสามารถไดรับการอนุมัติบัตร รวมถึงมองหา

แนวทางปองกันและแกไข สำหรับใบสมัครท่ีไมผานการอนุมัติ อันเนื่องมากจากเหตุผล เอกสารไม

ครบถวน(Cancel incomplete Doc) เอกสารมีการหมดอายุ(Document Expire) มีการขีดฆา/แกไข 

จนสงผลทำใหใบสมัครนั้นไมไดรับการอนุมัติ ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษา จากขอมูลรายงานสถานะบัตร

เครดิต ขอมูลป 2559 - ปจจุบัน และนําขอมูลท่ีมีมาแยกแยะหาเหตุผล และรวบรวมสถานะตางๆออกมา 

จากการศึกษา พบวาสาเหตุท่ีทาใหใบสมัครบัตรเครดิตไมไดรับการอนุมัตินั้นมีเหตุผลมาจาก2สวน นั้นคือ 

สวนท่ีแกไขไดและแกไขไมได สวนท่ีแกไขไมไดคือ จากความสามารถทางดานการเงินของลูกคาเอง ซ่ึงสิ่ง

นี้เปนสิ่งท่ีเหนือความควบคุมของสาขา และสวนท่ีแกไขได เชน เอกสารมีการเซ็นรับรองท่ีไมเหมือนกัน 

เอกสารไมครบถวน ฯลฯ ซ่ึงจากสิ่งท่ีแกไขไดนี้ เราจะเห็นไดวา ขอผิดพลาดเกิดจากท้ังตัวของผูสมัคร 

และของพนักงานเอง เก่ียวกับรายละเอียดในการเขียนใบสมัครบัตรเครดิต อีกท้ังยังขาดการติดตอกับ

ลูกคาเพ่ือแกไขปญหาในสวนท่ีผิดพลาดใหทันภายในระยะเวลาท่ีกำหนด จนทําใหใบสมัครนั้นถูกปฏิเสธ

ตามระบบ จึงวางแนวทางแกไข โดยการเพ่ิมความรู และความเขาใจในกระบวนการทำบัตรเครดิต ใหแก

ลูกจางและพนักงาน เพ่ือลดขอผิดพลาดและสามารถทำใหใบสมัครเหลานั้น อนุมัติ และเปนไปตาม

เปาหมายของธนาคารท่ีกำหนดไว  อีกท้ังควรมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2 อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail : foo.mbaonline@gmail.com 
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คําสําคัญ:   บัตรเครดิต เอกสารหมดอายุ เอกสารไมครบถวนหมดอายุ อนุมัติ ปฏิเสธโดยการพิจารณา

จากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต 

  

Abstract 

The Government Savings Bank, Pho Jae Branch has lots of credit card disapproval 

problems data. Student is operating to find directions for solving these’s with the purpose 

of finding causes and creating methods to protect and resolve these problems, which 

due to lots of reasons. Incomplete Documents, expired documents, and deleting/editing 

education licenses. Data reporting scope, credit card data from 2016 – present. Presenting 

data obtained from the rationale and collecting data.  From studying, credit card 

disapproval is reasoning from two parts, fixed and unfixed.  First, unfixed part is beyond 

staff control such as customer’s financial capacity.Lastly, fixed part, such as incomplete 

documents, expired documents, or certify documents.  These part reflect the regardless 

of their own staff about details of credit card, writing and also lacking contact with 

customers in order to correct problems on time.  Forming solutions with bank staff by 

increasing knowledge and understanding on credit card process for reducing errors and 

hit the bank target on credit approval.  

 

Keywords:  Credit Card, Incomplete Document, Expired Document, Approve, Reject 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย   

ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินท่ีมีมาอยางยาวนาน เริ่มตนจากการตองการเปนศูนยรวมใน

การรับฝาก-ถอน เงินจากประชาชน เพ่ือปองกันเหตุรายตางๆท่ีจะเกิดข้ึน แตเม่ือยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป ทําใหการดําเนินกิจการทางดานการเงินในปจจุบันมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน มีความหลากหลาย

มากข้ึนท้ังในดานของผลิตภัณฑและรูปแบบการบริการ ดังนั้นเราจะเห็นไดวาทางธนาคารไดมีการ

ปรับเปลี่ยวิธีการในการดําเนินการใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดวยการเพ่ิมผลิตภัณฑท่ีมี

ความหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหตรงตอความตองการของลูกคา และไดมีแนวโนมท่ีจะเห็นการเติบโตใน

ธุรกิจใหมนั่นคือ ตลาดของบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด แตทางดานนี้ตองยอมรับวาเปนผลิตภัณฑใหม
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ท่ีเราเพ่ิงไดลงมาในตลาดเปนครั้งแรก ซ่ึงอาจมีความลาชาอยูบางเม่ือเทียบกับคูแขงรายอ่ืน และดวย

ความใหมนี้เอง ทําใหมีการทํากระบวนการในการสมัครคอนขางจะละเอียดออน ซับซอน และขาดความ

เขาถึงไดในบางครั้ง  

โดยกระบวนการทําบัตรเครดิตมีดังนี้ 

1. ลูกคาทําการสมัครบัตรเครดิต ทางสาขาจะตองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนใหผานตาม

เกณฑท่ีธนาคารกําหนด เชน ฐานเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน เอกสารแสดงรายได 

2. ทางสาขาดําเนินปรับปรุงขอมูลลูกคา กรอกใบสมัครเพ่ือลดการผิดพลาด เซ็นรับรอง

เอกสาร ดูลายมือชื่อลูกคาใหถูกตอง 

3. สงไปรษณียใหทางสํานักงานใหญ 

4. มีการดําเนินพิจารณา ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ 

(กรณีผานเกณฑ จะทําการสงบัตรตัวจริงใหกับลูกคา กรณีไมผานเกณฑ จะมีการสง

จดหมายแจงลูกคา กรณีท่ีเอกสารไมครบถวนหรือผิดพลาด จะทําการทวงสิ่งท่ีผิดพลาดลง

ในระบบ และทางสาขาจะตองกลับมาเปดเพ่ือเช็คสถานะของใบสมัคร หากมีลูกคาทานใด

ถูกทักทวงเรื่องใด จะตองรีบทําการแกไขใหทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากไมทันระบบ

จะตัดเปนปฏิเสธ) 

 โดยกระบวนการทํางานจะเปนตามกระบวนการดานลาง ซ่ึงเราจะเห็นถึงความซับซอนในการ

ทํางานแตละกระบวนการ และมีการคาบเก่ียวกันของหลายภาคสวน จนบางครั้งทําใหการบริการลูกคา

เกิดความลาชาในการดําเนินงาน และมีการขาดตกบกพรองในการแจงสถานะหรือติดตามสิ่งท่ีขาด 

จนกระท่ังสงผลใหใบสมัครนั้นไมสามารถแกไขไดในกําหนดเวลา ทําใหเกิดการปฎิเสธลูกคามากข้ึน 
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กระบวนการทําบัตรเครดิต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือหาสาเหตุของการไมอนุมัติบัตรเครดิต 

2. หาแนวทางปองกันบัตรเครดิตท่ีไมไดรับการอนุมัติ 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “แนวทางการแกไขปญหาการไมอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคาร 

ออมสินสาขาโพธิ์แจ” ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควา ทฤษฎี กระบวนการทํางาน เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือนํามาประกอบการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการ

คิด วิเคราะห ศึกษาสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนด 

1. แนวคิด ทฤษฎี 

1.1 วงจรการควบคุมคุณภาพ  ( PDCA Cycle วงจรนี้ มี อีกชื่อหนึ่ งวา Deming Cycle โดย 

W.Edwards Deming) 

แนวคิดการพัฒนาการทํางานเพ่ือควบคุมคุณภาพงานใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปน

เครื่องมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการทํางานของพนักงานภายในองคกรใหดีข้ึน  

1.1.1 การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนการดําเนินงาน   

1.1.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) คือ การดําเนินการเพ่ือใหไดตามแผนท่ีมีการกําหนดไว 

1.1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) คือ ข้ันตอนท่ีเริ่มเม่ือมีการดําเนิน 

โครงการตามขอ 1.1.2 ควรจะตองทําการประเมินผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว

หรือไม 

1.1.4 การปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางตอเนื่อง (Act) คือ การนําผลประเมินท่ีไดมาทําการ 

วิเคราะห เพ่ือพัฒนาแผนในการปรับปรุงตอไป 

1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

1.2.1 ทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว ( Maslow’s theory motivation ) 

ทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลวนั้น เกิดข้ึนจากการคนหาวิธีท่ีจะอธิบายวาทําไมคนเราจึงถูก 

ผลักดันโดยความตองการบางอยาง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งคนจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมาก

เพ่ือใหไดมาซ่ึงความปลอดภัย หรือเพ่ือใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน  

  1.2.1.1 ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการพ้ืนฐาน คือ 

อาหาร ท่ีพัก เครื่องนุงหม อากาศ ยารักษาโรค เปนตน 
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1.2.1.2 ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการท ี่ 

เหนือกวา ความตองการเพ่ือความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

1.2.1.3 ความตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการยอมรับจาก 

เพ่ือน 

1.2.1.4 ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยอง 

สวนตัว ความนับถือ และสถานะทางสังคม 

1.2.1.5 ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs)  

เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ 

1.2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด 

ซิกมันด ฟรอยด ( S.M. Freud ) ตั้งสมมุติฐานวาบุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลังทาง 

จิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยดพบวาบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเราหลายอยาง สิ่งเรา

เหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูดคําท่ีไมตั้งใจพูด มีอารมณอยูเหนือ

เหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมาก 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (The Related Research) 

ปรียานารถ ลายคราม (2558)  ไดทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช 

บัตรเครดิต KTC ของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มี

อายุ 31 – 40 ป สวนใหญมีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ

การรับรูถึงประโยชนท่ี ไดรับ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช บัตรเครดิต KTC ของผูบริโภคในจังหวัด

ปทุมธานีอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนรูปแบบการดําเนินชีวิตไมมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบัตร เครดิต KTC ของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ รัตนาภรณ บุญแตง (2557) การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกถือบัตร

เครดิตของธนาคารพานิชย พบวา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย ของ

ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางจาหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยเรียงลาดับคาเฉลี่ยมากสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ยนอยสุดไดแก ดานการสงเสริมการตลาด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการเก็บขอมูลการคนควาอิสระเรื่อง “ แนวทางการแกไขปญหาการไมอนุมัติบัตรเครดิตของ

ธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์แจ ” ผูศึกษาไดจากขอมูลทุติยภูมิเพียงดานเดียวเทานั้น 

 ขอมูลทุติยภูมิท่ีนํามาใชอางอิงนี้ นําเขามาจากระบบงานตรวจสอบสถานะบัตรเครดิตของทาง

ธนาคาร โดยจะเปนระบบท่ีทําการรวบรวมขอมูลในการสมัครบัตรเครดิตท้ังหมด พรอมท้ังบอก

รายละเอียดของจํานวนผูสมัครและเหตุผลในการอนุมัติ,ปฏิเสธ หรือการทักทวงทางดานเอกสารตางๆ 

ฯลฯ เปนเวลายอนหลัง 4 ป โดยเริ่มต้ังแต การมีผลิตภัณฑ นั้นคือป 2559 จนถึงปจจุบัน โดยจะแยก

รายละเอียดเปนแตละป เพ่ือความชัดเจนในการเปรียบเทียบขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ จะอาศัยขอมูลจากระบบตรวจสอบสถานะบัตรเครดิต 

ซ่ึงจะมีไวเพ่ือบันทึกและรวบรวมใบสมัครท้ังหมดท่ีไดทําการสงใบสมัครไปเพ่ือเขากระบวนการพิจารณา

อนุมัติ โดยในระบบจะมีรายละเอียดของขอมูลท้ังในดานของบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ,ระยะเวลาท่ี

ไดรับใบสมัครลงระบบ,สถานะของในสมัคร วากําลังอยูในข้ันตอนไหน,เหตุผลในไมอนุมัติ รวมไปถึง

ระยะเวลาครั้งลาสุดท่ีไดทําการเปลี่ยนสถานะ เพ่ือทราบวาสามารถดําเนินการแกไขสิ่งผิดพลาดตางๆ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คือ วันใด เนื่องจากมีระยะเวลาในการกําหนดในการจะดําเนินการแกไข

ขอมูลวาจะตองภายในระยะเวลา 45 วัน หากลาชากวานั้นไมสามารถดําเนินการได ซ่ึงเราเรียกการนํา

ขอมูลท่ีมีอยูมาใชนั่นวา การใชขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีถูกบันทึกและรวบรวมโดยบุคคลอ่ืน โดยเราจะ

นําขอมูลนั้นมาแยกแยะออกเปนป ๆ ตามชวงเวลา เพ่ือแยกแยะขอมูล ท่ีตองการเพ่ือความชัดเจนของ

ปญหา 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาจะใชวิธีการทางคณิตศาสตรมาชวย ไดแก ขอมูลทางสถิติ โดยนําขอมูลท่ีมีออกมา

แยกแยะเปนประเภท และเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของการไมอนุมัติ โดยใชการเก็บลักษณะ

ความถ่ี โดยกําหนดหัวขอลักษณะของปญหาท่ีพบเจอ โดยใชหลักเกณฑหัวขอเดียวกันในทุกป เพ่ือจะได

ทราบจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแตละปญหาในแตละป โดยนําขอมูลของทุกปท่ีมีปญหามาวิเคราะห และ

กําหนดหัวขอหลักๆข้ึนมา เชน 

1.ปญหาเก่ียวกับ NCB (หนังสือยินยอมตรวจสอบขอมูล) เชน มีรอยย้ํา ขาดการลงลายมือชื่อ

พยาน พยานไมเขียนชื่อตัวบรรจง ลงลายมือชื่อในNCB ไมตรงกับในสําเนาบัตรประชาชน มีการเขียน

เดือนเกิด/ปเกิดผิดพลาด ฯลฯ 
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2.การกรอกขอมูลไมครบถวน เชน เบอรโทรสวนตัว เบอรท่ีทํางาน ไมเซ็นรับรองในเอกสาร 

รายได(สลิปเงินเดือน) ฯลฯ 

3.เอกสารหมดอายุ เชน สเตทเมนท สลิปเงินเดือน ฯลฯ 

4.การผิดพลาดจากการดําเนินงาน เชน มีการใชปากกาลบไดกรอกใบสมัคร ผูตรวจสอบขอมูล

เปนตําแหนงท่ีไมมีสิทธิเซ็นรับรองทําใหใบสมัครไมสมบูรณ 

และเม่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและจัดประเภทแลวนั้นเราจะนํามาคิดเปนรอยละ เพ่ือดู

ปริมาณของความสามารถท่ีเราสามารถแกไขไดตอไป 

ดังนั้น ขอมูลท่ีไดจากการแยกแยะ จะถูกนํามาวิเคราะหและประมวลผลโดยเชื่อมโยง กับวงจร

การควบคุมคุณภาพ เพ่ือเสนอ แนวทางแกไขปญหาการไมอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารออมสินสาขา

โพธิ์แจ  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด โดยการแจกแจงขอผิดพลาดตางๆท่ีสามารถ

แกไขไดออกมาเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1.ปญหาเก่ียวกับ NCB (หนังสือยินยอมตรวจสอบขอมูล) เชน มีรอยย้ํา ขาดการลงลายมือชื่อ

พยาน พยานไมเขียนชื่อตัวบรรจง ลงลายมือชื่อในNCB ไมตรงกับในสําเนาบัตรประชาชน มีการเขียน

เดือนเกิด/ปเกิดผิดพลาด ฯลฯ 

2.การกรอกขอมูลไมครบถวน เชน เบอรโทรสวนตัว เบอรท่ีทํางาน ไมเซ็นรับรองในเอกสาร 

รายได(สลิปเงินเดือน) ฯลฯ 

3.เอกสารหมดอายุ เชน สเตทเมนท สลิปเงินเดือน ฯลฯ 

4.การผิดพลาดจากการดําเนินงาน เชน มีการใชปากกาลบไดกรอกใบสมัคร,ผูตรวจสอบขอมูล

เปนตําแหนงท่ีไมมีสิทธิเซ็นรับรองทําใหใบสมัครไมสมบูรณ 

 จากการศึกษาขอมูลจะทําใหเราเห็นถึงปริมาณการทํางาน และปริมาณการผิดพลาดในสิ่งตางๆ 

เพ่ือสามารถนํามาใชพัฒนาจุดบกพรองทางดานตางๆ เพ่ือนํามาเสริมสรางใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากข้ึน โดยท่ีสามารถวัดไดจากการท่ีเกิดขอผิดพลาดท่ีทําใหใบสมัครไมไดรับการอนุมัติ

นอยลง มีปริมาณการอนุมัติบัตรมากยิ่งข้ึน  
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ตารางท่ี 1 ผลการสมัครบัตรเครดิต ป 2559 - 2562 

                     ป 

สถานะบัตร 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

 (ม.ค.- มิ.ย.) 

อนุมัติ 30 ( 57.69 % ) 41 ( 36.94 % ) 31 ( 28.70 % ) 24 ( 44.44 % ) 

ปฏิเสธโดยการ

พิจารณาจากสวน

วิเคราะหบัตรเครดิต 

( ไมอนุมัติ ) 

15 ( 28.85 % ) 48 ( 43.24 % ) 62 ( 57.41 % ) 22 ( 40.74 % ) 

การยกเลิกใบสมัคร 

( เอกสารไมถูกตอง/

ไมครบถวน ) 

- ปญหา NCB 

- กรอกขอมูลไม

ครบถวน 

- เอกสารหมดอายุ 

- ผิดพลาดจากกการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

1 ( 1.92 % ) 

2 ( 3.85 % ) 

 

4 ( 7.69 % ) 

0 

 

 

 

 

10 ( 9.01 % ) 

3 ( 2.70 % ) 

 

1 ( 0.90 % ) 

8 ( 7.21 % ) 

 

 

 

7 ( 6.48 % ) 

1 ( 0.93 % ) 

 

2 ( 1.85 % ) 

5 ( 4.63 % ) 

 

 

 

2 ( 3.70 % ) 

2 (3.70 % ) 

 

4 ( 7.41 % ) 

0 

รวม 52 111 108 54 

 

นําขอมูลมาแยกแยะ วิเคราะห และประมวลคาเพ่ือเปรียบเทียบเปนอัตราสวนรอยละ เพ่ืองาย

ตอการทําความเขาใจ 

จํานวนผูมายื่นใบสมัครบัตรเครดิต มีท้ังหมดจํานวน 325 ชุด 

ในป 2559 มีคนมายื่นใบสมัครท้ังหมด 52 ราย เปนผูไดรับการอนุมัติท้ังสิ้น 30 ราย คิดเปน 

57.69% การปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต จํานวน 15 ราย คิดเปน 28.85% 

การยกเลิกใบสมัคร เนื่องจากเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน จํานวน 7 ราย คิดเปน 13.46%

ประกอบดวย ปญหาเก่ียวกับ NCB 1 ราย คิดเปน 1.92% การกรอกขอมูลไมครบถวน 2 ราย  

คิดเปน 3.85% เอกสารหมดอายุ 4 ราย คิดเปน 7.69% การผิดพลาดจากการดําเนินงาน 0 ราย  

คิดเปน 0% 



 

1968 

 

ในป 2560 มีคนมายื่นใบสมัครท้ังหมด 111 ราย เปนผูไดรับการอนุมัติท้ังสิ้น 41 ราย คิดเปน 

36.94% การปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต จํานวน 48 ราย คิดเปน 43.24% 

การยกเลิกใบสมัคร เนื่องจากเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน จํานวน 22 ราย คิดเปน 19.82%

ประกอบดวย ปญหาเก่ียวกับ NCB 10 ราย คิดเปน 9.01% การกรอกขอมูลไมครบถวน  

3 ราย คิดเปน 2.70% เอกสารหมดอายุ 1 ราย คิดเปน 0.90% การผิดพลาดจากการดําเนินงาน  

8 ราย คิดเปน 7.21% 

ในป 2561 มีคนมายื่นใบสมัครท้ังหมด 108 ราย เปนผูไดรับการอนุมัติท้ังสิ้น 31 ราย คิดเปน 

28.70% การปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต จํานวน 62 ราย คิดเปน 57.41% 

การยกเลิกใบสมัคร เนื่องจากเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน จํานวน 15 ราย คิดเปน 13.89%

ประกอบดวย ปญหาเก่ียวกับ NCB 7 ราย คิดเปน 6.48% การกรอกขอมูลไมครบถวน  

1 ราย คิดเปน 0.93% เอกสารหมดอายุ 2 ราย คิดเปน 1.85% การผิดพลาดจากการดําเนินงาน  

5 ราย คิดเปน 4.63% 

ในป 2562 (ม.ค. - มิ.ย.) มีคนมายื่นใบสมัครท้ังหมด 54 ราย เปนผูไดรับการอนุมัติท้ังสิ้น 24 

ราย คิดเปน 44.44% การปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต จํานวน 22 ราย คิดเปน 

40.74% การยกเลิกใบสมัคร เนื่องจากเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน จํานวน 8 ราย คิดเปน 14.81%

ประกอบดวย ปญหาเก่ียวกับ NCB 2 ราย คิดเปน 3.70% การกรอกขอมูลไมครบถวน  

2 ราย คิดเปน 3.70% เอกสารหมดอายุ 4 ราย คิดเปน 7.41% การผิดพลาดจากการดําเนินงาน  

0 ราย คิดเปน 0% 

สรุป 

ป 2559 มีการปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต จํานวน 15 ราย คิดเปน 

28.85% และการผิดพลาดจากเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง 7 ราย คิดเปน 13.46% 

ป 2560 มีการปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต จํานวน 48 ราย คิดเปน 

43.24% และการผิดพลาดจากเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง 22 ราย คิดเปน 19.82% 

ป 2561 มีการปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต จํานวน 62 ราย คิดเปน 

57.41% และการผิดพลาดจากเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง 15 ราย คิดเปน 13.89% 

ป 2562 มีการปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะหบัตรเครดิต จํานวน 22 ราย คิดเปน 

40.74% และการผิดพลาดจากเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง 8 ราย คิดเปน 14.81% 

เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา  



 

1969 

 

ป 2560 มีการถูกปฏิเสธโดยการพิจารณาฯ เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนอัตรา 14.39% และมีการ

ผิดพลาดจากเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง เพ่ิมข้ึน 6.36% 

 ป 2561 มีการถูกปฏิเสธโดยการพิจารณาฯ เพ่ิมข้ึนจากป 2560 เปนอัตรา 14.17% และมีการ

ผิดพลาดจากเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ลดลง 5.93% 

 ป 2562 ( ม.ค. - มิ.ย. ) จะเห็นไดวาเพียงครึ่งปแรกของป 2562 มีการถูกปฏิเสธโดยการ

พิจารณาฯ คิดเปนอัตรา 40.74% จึงคาดการณไดวานาจะมีอัตราการถูกปฏิเสธมากกวาป 2560 และป 

2561สวนดานการผิดพลาดจากเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง เพ่ิมข้ึน 0.92% 

 จากการรวบรวมขอมูล ในสวนของการปฏิเสธจากการผิดพลาดจากเอกสารไมครบถวน/ไม

ถูกตอง ก็จะเห็นไดวามีจํานวนมากข้ึนเชนกัน ซ่ึงในสวนนี้เปนสวนท่ีเราสามารถแกไขได โดยการนํา

เหตุผลของ การปฏิเสธจากการผิดพลาดดานเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง (Cancel Incomplete 

Document) ออกมาแยกไดเปนสองสวนใหญๆ ไดแก 

1. กรณีผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน การกรอกขอมูลผิดพลาด การเขียน 

เดือน/ป ผิดพลาดใน NCB ไมเขียนเบอรโทรศัพทมือถือ/ท่ีทํางาน ไมเขียนชื่อพยานตัวบรรจง ไมรับรอง

สําเนา ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด (ดานอายุของเอกสาร) ฯลฯ 

2. กรณีผิดพลาดจากตัวลูกคา เชน ลายเซ็นใน NCB ไมตรงกับบัตรประชาชน ลายเซ็นมี 

รอยย้ํา ใชปากกาลบได ไมเซ็นรับรองสําเนาในเอกสาร (ใบรับรองเงินเดือน,สลิปเงินเดือน) ฯลฯ 

  

สาเหตุของปญหา (Causes of the Problem) 

จากการวิเคราะหโดยใชสถิติมาชวยแยกแยะขอมูลในการอนุมัติบัตรเครดิตนั้น ทําใหทราบ

จํานวนของปริมาณงานท่ีเราไดทําสงไป พรอมท้ังเหตุผลในการอนุมัติ/ไมอนุมัติ และไดเล็งเห็นถึงยอด

อนุมัติท่ีนอยลง และการปฏิเสธท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
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ตารางท่ี 2 กราฟแสดงจํานวนสถานะบัตรเครดิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากการฟขอมูล ตามภาพ เราจะเห็นไดวา ปริมาณบัตรท่ีไดรับการอนุมัติมีแนวโนมในแนวดิ่ง ซ่ึง

แสดงใหเห็นวามีการลดลงของการอนุมัติบัตร พรอมท้ังมีการปฏิเสธโดยการพิจารณาจากสวนวิเคราะห

บัตรเครดิต เพ่ิมมากข้ึนโดยสวนนี้จะเปนสิ่งท่ีเราไมสามารถแกไขได อีกท้ังยังมีการไมอนุมัติจากเอกสาร

ไมถูกตอง/ไมครบถวน มีจํานวนมากข้ึน โดยสวนนี้เองเปนสวนท่ีเราสามารถแกไขได เพ่ือเพ่ิมจํานวนบัตร

ท่ีอนุมัติใหมีปริมาณมากยิ่งข้ึน 

แนวทางท่ี 1 การปรับปรุงกระบวนการสมัครบัตรเครดิต โดยใชวงจรการควบคุมคุณภาพ  ( 

PDCA Cycle ) 

สาเหตุคือ ทางองคกรใหญในภาพรวมไมไดมีการนําจํานวนของปริมาณบัตรท่ีไมไดรับการแกไข

มายกเปนสิ่งท่ีควรใสใจและเห็นวาเปนปญหาท่ีใหญ ยังคงนิ่งนอนใจและไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีกําลังจะ

ตามมา วาในการสมัครแตละครั้งทางธนาคารไดเสียตนทุนไปเทาไหรแตกลับไมไดอะไรกลับมา เนื่องจาก

ใบสมัครนั้นไมสามารถไดรับการอนุมัติได จากการปฏิบัติงานรูปแบบเดิม ท่ีมีการสงผานใบสมัครจากทาง

สาขาไปยังฝายวิเคราะหบัตรเครดิต และหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะทําการปรับปรุงลงระบบแลวใหทางสาขา

เปนคนดําเนินการติดตอลูกคาเพ่ือแกไขขอมูลใหทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะดีกวาไหม ถามีการ

พัฒนากระบวนการติดตอประสานงานกับลูกคาท่ีทําการสมัครบัตรเครดิตใหม โดยท่ีลูกคาทานท่ีมีสิ่งท่ี

ตองแกไขสิ่งใดนั้น ทางสํานักงานใหญจะทําการติดตอประสานงานกับลูกคาโดยทันที และใหนําสิ่งท่ีแกไข

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (ม.ค.-ม.ิย.)

อนมุติั 30 41 31 24

ปฏเิสธโดยการพิจารณาจากสวนวเิคราะห บตัรเครดิต 15 48 62 22

เอกสารไม ถูกตอง/ไม ครบถ วน 7 22 15 8
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จํานวนสถานะบัตรเครดิต

อนมุติั ปฏเิสธโดยการพิจารณาจากสวนวเิคราะห บตัรเครดิต เอกสารไม ถูกตอง/ไม ครบถ วน



 

1971 

 

นั้นมาใหผานทางสาขา เพ่ือเปนการลดระยะเวลาในการแกไข และลดปญหาดานการติดตอกับลูกคาทํา

ใหลูกคาทราบวาบัตรเครดิตท่ีเราทําการสมัครไปนั้นไดอยูในข้ันตอนไหนแลว โดยหากเรานําแผน PDCA 

มาชวยนั้น จะทําใหเราไดลองพัฒนารูปแบบกระบวนการการใหบริการแบบใหมได ทําใหอาจไดรับผล

ตอบรับท่ีดีข้ึน โดยสามารถวัดความสําเร็จไดดวยปริมาณจํานวนผูผานการอนุมัติท่ีมากข้ึน และการลดลง

ของการปฏิเสธโดยเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง 

     แนวทางท่ี 2 มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 เนื่องจากทางสาขาไดมีการถูกจํากัดจํานวนบุคลากรภายในสาขา ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน

งาน หรือปริมาณงานแลวนั้น อาจมีมากจนทําใหเกิดความขาดตกบกพรองในการปฏิบัติงานได ดังนั้น ใน

เม่ือจํานวนบุคลากรมีอยูอยางจํากัดนั้น เราจึงควรมีการกําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน เพ่ือใหแตละทานรับรู 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง วามีงานสวนใดบางท่ีจะตองรับผิดชอบ และเพ่ือการ

กระจายปริมาณงานอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี และสะดวกในการ

ติดตามงาน อยางเชน เรื่องเก่ียวกับบัตรเครดิตของทางสาขานั้น ทุกคนสามารถชวยกันรับใบสมัครพรอม

ท้ังกรอกเอกสารและตรวจสอบความถูกตอง เม่ือดําเนินการเสร็จแลวนํามามอบใหกับผูมีหนาท่ีรวบรวม

สง และผูมีหนาท่ีรวบรวมนําสงจะมีการจดบันทึก ชื่อ-สกุล ประเภทบัตรท่ีสมัคร เอกสารท่ีแนบเรื่อง ทํา

การบันทึก และทําการเช็คสถานะใบสมัครในทุก ๆ อาทิตยและดําเนินการติดตามลูกคา เพ่ือทําการแกไข 

และเม่ือถึงสิ้นเดือนจะมีการติดตามการแกไขโดยผูท่ีมีอํานาจตรวจสอบ เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนผูท่ีไดรับ

อนุมัติบัตรเครดิต และมีการใหความรูพนักงานกับเอง ภายในสาขา เก่ียวกับขอควรรูและขอควรระวังใน

การเขียนใบสมัคร วาใหความสําคัญสิ่งใดบาง       

แนวทางท่ี 3 เพ่ิมชองทางในการติดตามผลใบสมัคร 

จากในปจจุบัน ชองทางในการเช็คสถานะใบสมัครจะมีดวยกัน 2 ชองทาง คือ 1.Call Center ( 

02-2998888 ) 2.ติดตอสอบถามผานทางสาขา ไมวาจะเปนการเขามาสอบถามหรือทางโทรศัพท ซ่ึงใน

บางครั้งทําใหเกิดความไมสะดวกสบาย เนื่องจากในการโทรเขา Call Center ลูกคาบางทานโทรแลวตอง

ใชระยะเวลารอคอยเปนเวลานาน หรือในบางครั้งการมาติดตอสอบถามท่ีสาขาทําใหเกิดความไม

สะดวกสบาย เชน ลูกคามาในชวงเวลาท่ีมีลูกคาหนาแนน ทําใหตองรอคอยนานผิดปกติ ดังนั้นหากเรามี

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ีเรามีอยูแลวใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึน นั้นคือ การพัฒนาในแอพพลิเคชั่น 

Mymo By GSB ข้ึนมาใหมีฟงกชั่นท่ีสามารถตรวจสอบสถานะบัตรเครดิตไดหรือเพ่ิมชองทางการ

สอบถามสถานะใบสมัครจาก Line Official : GSB Now เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับลูกคาไดทราบ

ถึงสถานะใบสมัคร และเพ่ิมการรับรูในกระบวนการดําเนินงานท่ีพนักงานไดดําเนินการสงมอบให   



 

1972 

 

ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก 

ทางเลือก ขอดี ขอเสีย 

1. ทางสํานักงานใหญ

เปนผูติดตอลูกคา 

- การทํางานเปนไปอยางตอ เน่ือง มีการ

ติดตอลูกคาไดอยางทันทวงที ลูกคาไม

รูสึกถึงความลาชา หรือการไมทราบ

สถานะการสมัคร 

- ลดการปฏิเสธจากสาเหตุเอกสารลูกคา

ไมครบถวน หรือมีขอผิดพลาดทางดาน

เอกสาร 

- อาจตองมีการปรึกษาเพ่ือปรับ 

เปลี่ยนกระบวน/ข้ันตอนการ

ดําเนินการอนุมัติบัตรเครดิต 

- อาจตองมีการดูเก่ียวกับเรื่อง

กา รจ า งลู กจ า ง /พนั ก ง าน

เพ่ิมเติม เพ่ือรับผิดชอบงาน

สวนนี้ 

2. ทางสาขาเปนฝาย

ติดตอลูกคา 

- ประหยัดคาใชจายในการจางพนักงาน

ใหม 

- ลูกคาสามารถติดตอประสาน งานกับ

ทางสาขาไดสะดวกมากกวา 

 

- ขาดความตอเนื่องในกระบวน 

การทําบัตรเครดิต  

เนื่องจากพนักงานอาจขาดตก

บกพรองทางดานการติดตาม 

- ทํ า ใ ห พนั ก ง านข าด ค ว า ม

เหนื่อยลา เนื่องจากมีภาระ 

หนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

- บางครั้งไมมีการแจงถึงเหตุ ผล

ท่ีแนชัด จนอาจทําใหเกิดการ

แกไขปญหาท่ีไมตรงจุด และ

สงผลตอการติดตอสื่อสารกับ

ลูกคา หากมีการผิดพลาด จะ

กอใหเกิดผลเสียตามมาไดอีก

ดวย 

3. พัฒนาแอพพลิเคช่ัน 

MYMO By GSB 

และ GSB Now ให

สามารถดูสถานะ 

การทําบัตรเครดิต

ได 

- เพ่ิมความสะดวกสบายใหกับลูกคาใน

การติดตามสถานะบัตร 

- เ พ่ิมจํานวนผู ใช งานแอพพลิ  เค ช่ัน 

MYMO By GSB และ GSB Now ได ทํา

ใหเขาถึงลูกคาไดมากยิ่งข้ึน เปนการ

ขยายฐานลูกคาไปดวย 

- มีคาใชจายใบการดําเนินการ

คิดคน และปรับปรุงระบบ ให

มีความตอเนื่องกัน ระหวาง

การอัพเดทสถานะบัตรเครดิต 

และการใหบริการทางการเงิน 
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แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

- จัดทําบันทึกรวบรวมขอมูลเหตุผลในการไมอนุมัติ/ขอผิดพลาด เพ่ือมาปรับปรุงแกไขในครั้ง 

ถัดไป 

- จัดการอบรม/สัมมนาเก่ียวกับเรื่องการทําบัตรเครดิต ระหวางผูอนุมัติ และผูปฏิบัติงานจริง  

จะ ไดทราบแนวทางและเหตุผลในการอนุมัติ/ไมอนุมัติ เพราะเหตุใด หรือสิ่งใดไมควรทําเพราะจะทําให

เอกสารขาดความสมบูรณ 

 

อภิปรายผล 

จากวัตถุประสงคเพ่ือคนหาสาเหตุของการไมอนุมัติบัตรเครดิต ทําใหไมไดผลงานตามเปาหมาย

ท่ีธนาคารไดกําหนดไวนั้น ทําใหเราทราบขอมูลวา สาเหตุหลักๆ แยกไดเปน 2 ประการ คือ1. สิ่งท่ีไม

สามารถแกไขได คือประวัติทางดานการเงินของลูกคาเอง ฯลฯ  2. เกิดในกระบวนการทําเอกสาร โดยท่ี

เกิดจากตัวลูกคาเอง และเกิดข้ึนจากตัวพนักงานท่ีอาจจะไมมีความถองแทในการทํางาน หรือการขาด

ประสบการณ ทําใหดําเนินการมีขอผิดพลาด จนนํามาสูการไมอนุมัติเนื่องจากเอกสารไมครบถวน/ไม

ถูกตอง และสงผลให มียอดการอนุมัติบัตรเครดิตลดลง และต่ํากวาเปาหมายในทุกๆป  

จากผลการศึกษา จึงเล็งเห็นวา ควรมีการพัฒนากระบวนการ ตามแบบวงจรควบคุมคุณภาพ 

(PDCA Cycle)  

1. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนการดําเนินงาน วางแผนในการพัฒนาความรู 

ความสามารถของพนักงานใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑและกระบวนการทําบัตรเครดิต

เพ่ิมข้ึน , มีการพัฒนาระบบการดําเนินงานของฝายบัตรเครดิต เพ่ือเพ่ิมการสื่อสารกับลูกคาใหมากยิ่งข้ึน 

2. การปฏิบัติตามแผน (Do) คือ การดําเนินการเพ่ือใหไดตามแผนท่ีมีการกําหนดไว การลงพ้ืนท่ี 

ไปเพ่ือใหความรูแกพนักงานผูปฏิบัติ เพ่ือจะไดสรางความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน ,เริ่มทดสอบระบบ

การดําเนินงานท่ีใหฝายบัตรเครดิต ติดตอประสานงานเก่ียวกับเอกสารท่ีไมครบถวน/ไมถูกตองไปยังลูกคา 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) คือ ข้ันตอนท่ีเริ่มเม่ือมีการดําเนิน 

โครงการตามขอ 1.1.2 ควรจะตองทําการประเมินผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว

หรือไม เริ่มมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานโดยวัดจากปริมาณใบสมัครท่ีไมครบถวน/ไมถูกตอง มี

จํานวนลดลง , เริ่มมีการสอบถามความพึงพอใจในการสมัครบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึน เพ่ือนํามาวิเคราะหและ

พัฒนากระบวนการสมัครบัตรเครดิตตอไป 

4. การปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางตอเนื่อง (Act) คือ การนําผลประเมินท่ีไดมาทําการ 
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วิเคราะห เพ่ือพัฒนาแผนในการปรับปรุงตอไป นําผลท่ีไดมาดูตอวามีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน

หรือไม 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการพัฒนากระบวนการอนุมัติบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง เนื่องจาก การท่ีเราพยายามคิด

และพัฒนากระบวนการในการทํางานใหดีข้ึนอยูเสมอนั้น จะสามารถทําใหการบริการของเราไดรับความ

ไววางใจและนาเชื่อถือข้ึนได อีกท้ังยังลดการสูญเสียทรัพยากรในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนเวลา หรือ

ทรัพยากรอ่ืนๆ เชน แรงงาน คาใชจายดานเอกสาร ฯลฯ 

 2. ควรมีการอบรมพนักงานหรือผูปฏิบัติงานทุกคนใหมีความรูความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน 

แจงถึงสิ่งท่ีควรทํา และไมควรทํา ในการดําเนินการสมัครบัตรเครดิต 

การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาการไมอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน 

สาขาโพธิ์แจ ในครั้งนี้ ผูศึกษาขอเสนอแนะสําหรับการคนควาอิสระในอนาคต ดังนี้ 

1. ควรศึกษากระบวนการดําเนินการอนุมัติบัตรเครดิต อยางละเอียด ถึงกรรมวิธีข้ันตอนภายใน 

วามีการดําเนินการอยางไร 

2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีศึกษาการดําเนินงานอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือ

ศึกษากระบวนการในการดําเนินงานทางดานบัตรเครดิต เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในอนาคต 
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ธนาคารออมสินสาขาโพธิ์แจ รวมถึงเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ทุกทานท่ีให

ความสะดวกดานอํานวยการ และประสานงาน ใหผูศึกษาตลอดมาจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณ ผูบังคับบัญชาในสายงาน และพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ ท่ีทํางาน รวมท้ังพ่ี ๆ เพ่ือนนักศึกษา

ปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาความแตกตางของรูปแบบการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียวจากประเทศ

ในเอเชียและจากประเทศนอกเอเชียขณะทองเท่ียวในปะเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิง

ปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 450 ราย เปนผู

มาจากประเทศในเอเชียจํานวน 279 ราย และจากประเทศนอกเอเชียจํานวน 171 ราย สถิติ chi-

square ถูกนํามาใชในการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียวสอง

กลุม ผลการวิจัยพบวา เม่ือเทียบระหวางนักทองเท่ียวท้ังสองกลุม นักทองเท่ียวจากเอเชียมีแนวโนมท่ีจะ

เดินทางเปนกลุม ใชระยะเวลาในการวางแผนท่ีสั้นกวา มีลักษณะการใชจายอยางเต็มท่ีในระยะเวลาสั้นๆ 

ในขณะท่ีนักทองเท่ียวจากนอกเอเชียมีแนวโนมท่ีจะเลือกท่ีพักท่ีมีความเปนสวนตัวสูงกวา และมีการ

ระมัดระวังในการใชเงินมากกวา ผลท่ีไดจากงานวิจัยสามารถนําไปใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด

ของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

คําสําคัญ: ปจจัยทางวัฒนธรรม รูปแบบการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวตางชาติ 
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Abstract 

  This study investigates differences in spending patterns of Asian and non-

Asian tourists while staying in Thailand. Quantitative method is conducted using self-

administrative questionnaires. There are 450 respondents, 279 of which are from Asian 

countries and 171 from elsewhere. Non-parametric test Chi-square is employed to detect 

differences in expenditure patterns among the two groups of respondents. The results 

reveal that Asian tourists tend to travel in groups, spend less time to plan a trip and 

spend more in a short period of time. Non-Asian tourists tend to choose accommodation 

with privacy while spending more carefully on the trip. The study offers implications for 

marketing strategies in tourism industry. 

Keywords: Cultural difference, tourism expenditure pattern, foreign tourism 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทยถือเปนจุดหมายปลายทางท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวตางประเทศ อุตสาหกรรม

การทองเท่ียวจึงเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของประเทศไทย จากขอมูลของกองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและ

กีฬา (2562) พบวา จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทยป 2561 นั้นมีจํานวน

เพ่ิมข้ึนจากป 2560 ถึง 7.54% และมีรายไดเพ่ิมข้ึนถึง 9.63% อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเริ่ม

ฟนตัว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยเฉพาะกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิด

ใหม อาทิ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินเดียท่ีมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่องในระดับท่ีสูง 

รายไดจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวมาจากการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียวขณะท่ีพํานักอยูใน

ประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติ การทองเท่ียวตางประเทศใชงบประมาณคอนขางสูง การทําความเขาใจใน

พฤติกรรมการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียวขณะอยูในประเทศไทยนาจะเปนประโยชนกับผูมีสวน

เก่ียวของในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพราะทําใหสามารถประมาณขนาดตลาดของแตละกิจกรรมของ



 

1978 
 

การทองเท่ียวได รวมถึงสามารถคาดการณถึงลักษณะรูปแบบการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวแตละกลุม 

สงผลใหสามารถวางแผนเสนอบริการและตั้งราคาไดดีข้ึนอีกดวย 

ในการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตางชาติ ปจจัยสําคัญท่ีมีผลทําใหนักทองเท่ียวมี

พฤติกรรมท่ีแตกตางกันไดแกประเทศตนทาง การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดมีการแบงกลุม

นักทองเท่ียวออกเปน 2 กลุมตามประเทศตนทาง ไดแกกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาจากประเทศในทวีปเอเชีย 

(Asian tourists) และกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาจากประเทศนอกทวีปเอเชีย (Non-Asian tourists) โดย

นักทองเท่ียวสองกลุมนี้มีขอแตกตางท่ีชัดเจนสองประเด็นไดแก ความแตกตางดานระยะทางในการ

เดินทางมาประเทศไทย และความแตกตางดานวัฒนธรรม ซ่ึงสําหรับประเด็นทางวัฒนธรรม มีงานวิจัย

หลายชิ้นท่ีระบุวาความแตกตางดานเชื้อชาติสงผลตอความแตกตางของพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 

(Kozak, 2002; Maoz, 2007; Richards & Wilson, 2004; Wang, 2014) 

 งานวิจัยชิ้นนี้มุงจึงศึกษาถึงความแตกตางของพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขา

มาเท่ียวในประเทศไทยสองกลุม ไดแก กลุมนักทองเท่ียวจากเอเชีย (Asian) และกลุมนักทองเท่ียวจาก

นอกเอเชีย (Non-Asian) ซ่ึงจากการศึกษานาจะเปนขอมูลใหกับผูมีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวสามารถนําไปใชในการกําหนดกลยุทธดานการตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจับจายใชสอยทางการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวเอเชียและไมใช

เอเชีย 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

1. รูปแบบการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียว 



 

1979 
 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดใหกับแหลงทองเท่ียวเปนอยางมาก โดยรายได

ท่ีมาจากการทองเท่ียวนั้นมีหลายประเภท ซ่ึงถาแหลงทองเท่ียวมีความเขาใจและสามารถคาดการณไดถึง

รูปแบบการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียวก็จะเปนประโยชนตอแหลงทองเท่ียวในการวางแผนเพ่ือดึงดูด

ใหนักทองเท่ียวไดใชจาย (Hung, Shang, & Wang, 2012) นอกจากนี้การวิเคราะหคาใชจายของ

นักทองเท่ียวรายบุคคลและพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียวเปนประโยชนทางเศรษฐกิจของแหลง

ทองเท่ียวท่ีทําใหทราบถึงความตองการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียววาตองการซ้ืออะไร (Disegna & 

Osti, 2016) สอดคลองกับนักวิชาการหลายทาน (Tribe, 2005; Zheng & Zhang, 2011) ท่ีเห็นวาการ

จับจายใชสอยของนักทองเท่ียวเปนทางเลือกของนักทองเท่ียว เนื่องจากนักทองเท่ียวตองผาน

กระบวนการตัดสินใจในหลายข้ันตอนกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการทางการทองเท่ียว รวมท้ัง

การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการทางการทองเท่ียวตามงบประมาณท่ีมี ซ่ึงคาใชจายเหลานี้สามารถแบง

ไดเปน 5 ดาน ไดแก คาแพคเก็จทัวร คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาเดินทางภายในแหลงทองเท่ียว (คาทัวร คา

รถ) คาสินคาอ่ืนๆ (คาของท่ีระลึก ของขวัญ และอ่ืนๆ) และคาบริการตางๆ (คากิจกรรมบันเทิงตางๆ) 

(Soteriades & Arvanitis, 2006) 

องคการการทองเท่ียวโลก (United Nations World Tourism Organization, 1994, น.85) 

ไดใหนิยามของคาใชจายในการทองเท่ียว (Tourism expenditure) ไววา “คาใชจายการบริโภคท้ังหมด

ท่ีนักทองเท่ียวไดใชไปในระหวางการเดินทางและในขณะท่ีอยูในจุดหมายปลายทาง" และไดแบงประเภท

ของสินคาและบริการท่ีนักทองเท่ียวตองใชจายออกเปน คาแพคเกจทัวร ท่ีพัก อาหาร-เครื่องดื่ม คา

เดินทาง กิจกรรม-นันทนาการ และการซ้ือของตางๆ (WTO, 1991) นอกจากนั้น Wang (2014) แสดง

ความเห็นวา การตั้งงบประมาณสําหรับการทองเท่ียวเปนปจจัยหลักในการกําหนดคาใชจายในการ

ทองเท่ียว สอดคลองกับความคิดเห็นของ Eugenio-Martin (2003) ท่ีกลาววา การตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียวมักจะข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีมีและมักจะตองมีการวางแผนกอน Jang และคณะ (2004) 

อธิบายเพ่ิมเติมวา การวางแผนการทองเท่ียวมักจะเปนการวางแผนเก่ียวกับรูปแบบคาใชจาย 

(Expenditure pattern) ท่ีเกิดข้ึนในแตละทริป ซ่ึงก็คือการจัดสรรคาใชจายเก่ียวกับสินคาและบริการ

ทางการทองเท่ียว และโดยท่ัวไปนั้นคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวประกอบไปดวย คาท่ีพัก คา

เดินทาง คาอาหารและเครื่องด่ืม คากิจกรรมการทองเท่ียว และสินคาและของท่ีระลึก (Kim & 

Jogaratnam, 2003; Swanson & Horridge, 2006)  



 

1980 
 

2. ปจจัยทางประชากรศาสตร (Socio-demographic characteristics) 

ในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคทําใหทราบถึงรสนิยม ความชอบ ตลอดจนรายไดและ

ราคาตลาดของสินคาท่ีผูบริโภคสามารถจายได (Dardis, Derrick, Lehfeld, & Wolfe, 1981) และเม่ือ

นําทฤษฎีความตองการของผูบริโภคมาประยุกตใชกับการทองเท่ียวพบวา ความตองการของนักทองเท่ียว

มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปจจัยดานประชากร รายได ราคา รสนิยมของผูบริโภค การตลาด สังคม-

วัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร และการเมือง (Witt & Witt, 1995) และ Wang (2014) ซ่ึงนําแนวคิดของ 

Hofstede (1993) มาใชในการสํารวจความแตกตางของการใชจายในการทองเท่ียวตางประเทศ ใน

ประเทศท่ีมีลักษณะการออมท่ีแตกตางกัน โดยกําหนดใหประเทศในเอเชีย เปนกลุมท่ีใหความสําคัญกับ

อนาคตในระยะยาวและมีระดับการออมท่ีสูง สวนกลุมประเทศยุโรปและอเมริกาเปนกลุมท่ีให

ความสําคัญกับอนาคตระยะสั้นและมุงการออมสําหรับระยะสั้น ผลการศึกษาพบวา ในกลุมประเทศท่ีให

ความสําคัญกับอนาคตระยะสั้น การทองเท่ียวตางประเทศจะเพ่ิมข้ึนเม่ือรายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ีในกลุมประเทศท่ีใหความสําคัญกับอนาคตระยะยาว ระดับการออมจะเพ่ิมข้ึนหากรายได

ประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาของ Lawson (1991) พบวา อายุเปนปจจัยท่ีมีผลตอการใชจาย

ในการทองเท่ียวเชนเดียวกับสถานะการสมรส เพศ รายได ระยะเวลาท่ีพํานัก และประเภทของท่ีพักท่ีใช

บริการ อยางไรก็ตาม รายไดสงผลตอความตองการของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ซ่ึงนักวิชาการหลายทาน 

(Crouch, 1994; Davies & Mangan, 1992; Thompson & Tinsley, 1979) ไดแสดงความเห็นวา 

รายไดมีความสัมพันธกับการจับจายใชสอยสินคาและบริการทางการทองเท่ียว อาหาร ท่ีพัก และ

กิจกรรมตางๆ มากท่ีสุด Fish และ Waggle (1996) ไดอธิบายจากมุมมองทางเศรษฐศาสตรมหภาควา 

การตัดสินใจทองเท่ียวนั้นข้ึนอยูกับรายไดของครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีรายไดสูงมักจะถูก

คาดหวังวาจะใชจายในการทองเท่ียวสูงกวาครอบครัวท่ีมีรายไดต่ํา จากการศึกษาของ Cai (1998) พบวา 

รายไดของครอบครัวสงผลตอคาใชจายในดานอาหารระหวางเดินทางทองเท่ียว สอดคลองการศึกษาของ 

Agarwal และ Yochum (1999) ท่ีศึกษาการใชจายของนักทองเท่ียวโดยศึกษาจากคาใชจายของบุคคล

ท้ังหมด คาใชจายตอวัน และคาใชจายตอบุคคลตอวัน พบวา การเพ่ิมข้ึนของรายไดสวนบุคคลจํานวน 

10% สงผลตอการเพ่ิมข้ึนของคาใชจาย 0.95% และถึงแมวาการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายจะไมสูงมากนักแต

ยังแสดงใหเห็นวารายไดของบุคคลมีผลตอการใชจายทางการทองเท่ียว เชนเดียวกับการศึกษาของ Jang 

และคณะ (2004) ท่ีไดศึกษารูปแบบการจับจายใชสอยในการเดินทางของนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุนท่ี



 

1981 
 

เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดสูงจะใชจายมากกวานักทองเท่ียวประเภทอ่ืน 

และยังพบวารายไดมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการพํานัก  

นอกจากนี้ รูปแบบการจับจายใชสอยยังมีความแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง เชน

จากการศึกษาของ Collins and Tisdell (2002) พบวา ผูชายมักมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 

ในขณะท่ีผูหญิงเดินทางเพ่ือทองเท่ียวและนันทนาการ ดังนั้นจึงมีการใชจายท่ีแตกตางกัน ระดับ

การศึกษาเปนอีกปจจัยท่ีนํามาใชในการศึกษารูปแบบการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียว ซ่ึงพบวาระดับ

การศึกษาท่ีสูงมีความสัมพันธกับการทํากิจกรรมการทองเท่ียวโดยเฉพาะการเดินทางไปตางประเทศและ

การซ้ือทัวรตางๆ และระดับการศึกษายังเก่ียวของกับประเภทของกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเลือกทําและ

ประเภทของท่ีพักท่ีเลือกใชบริการ (Hong & Cai, 1996; Cai, 1998) ในขณะท่ีปจจัยอาชีพดานอาชีพนั้น

ยังไมมีการยืนยันถึงความสัมพันธท่ีชัดเจนกับการจับจายใชสอย แตจากการศึกษาของ Hong & Cai 

(1996) พบวา พนักงานบริษัทมักจะใชเงินในขณะเดินทางทองเท่ียวมากกวาคนในอาชีพอ่ืน 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอรูปแบบการจับจายใชสอยของ

นักทองเท่ียว ไดแก ปจจัยทางประชากรศาสตร อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนไปท่ีประเทศตน

ทางของนักทองเท่ียว โดยแบงเปนกลุมนักทองเท่ียวชาวเอเชียและกลุมนักทองเท่ียวท่ีไมใชชาวเอเชีย 

โดยพฤติกรรมการทองเท่ียวจะศึกษาในมิติท่ีสะทอนถึงภาพรวมของพฤติกรรมในการจับจายใชสอยของ

นักทองเท่ียวในภาพรวม  ไดแกจํานวนผูรวมเดินทาง ระยะเวลาการพํานักในประเทศไทย ระยะเวลาการ

วางแผนการทองเท่ียว ประเภทของท่ีพัก วิธีการเดินทางในประเทศ และการจัดการการทองเท่ียว ซ่ึงทีม

นักวิจัยเชื่อวาขอมูลท่ีไดจากการศึกษานาจะเปนประโยชนในการนําไปกําหนดกลยุทธดานการตลาดตาม

ประเทศตนทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดกลุมตัวอยางและการเก็บขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางไดใชสูตรการหา

ขนาดของกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร ซ่ึงในป 2561 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ี
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เดินทางมายังประเทศไทยจํานวน 21,699,898 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) กําหนดความเชื่อม่ัน

ท่ี 95% ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane (1973) และเพ่ือปองกันความไม

สมบูรณของแบบสอบถามไดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 451 คน ลักษณะของกลุมตัวอยาง คือ 

นักทองเท่ียวตางชาติ มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณเนื่องจากถือวาบรรลุนิติภาวะ 

ในการเก็บขอมูลนั้นไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ี

ระบุไวแลวขางตน ขอคําถามในแบบสอบถามรวบรวมมาจากการทบทวนวรรณกรรมดานพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวและการออม แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยทําเปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยเริ่มตนจาก

การทําแบบสอบถามเปนภาษาอังกฤษ จากนั้นทําการแปลแบบ forward translation จากภาษาอังกฤษ

เปนภาษาจีนโดยผูแปลสัญชาติไทย จากนั้นนําแบบสอบถามภาษาจีนไปใหกับนักศึกษาชาวจีนซ่ึงจบ

วิชาเอกสาขาภาษาอังกฤษทํา backward translation ตรวจสอบเนื้อหาใหตรงกัน และมีการแกไข

ขอผิดพลาดบางจุดใหถูกตองกอนนําไปแจกใหกลุมตัวอยาง ชวงระยะเวลาของการเก็บขอมูลไดแก เดือน

สิงหาคม – กันยายน 2561 พ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลคือ สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก 

2. การวิเคราะหผลการวิจัย 

 ใชวิธีการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาดวยคาเฉลี่ยรอยละ และทดสอบความเปนอิสระของตัว

แปรดวยการทดสอบไคสแควร ซ่ึงเปนสถิติแบบนอนพารามิตริก (Nonparametric Statistics) ซ่ึงเปน

สถิติท่ีไมคํานึงถึงลักษณะการแจกแจงของประชากร  

ผลการวิจัย  

จากการเก็บขอมูลมีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 450 รายจาก 31 ประเทศ ผูตอบแบบสอบถาม

มาจากประเทศในทวีปเอเชียจํานวน 279 ราย และมาจากประเทศนอกทวีปเอเชียจํานวน 171 ราย สถิติ

เชิงพรรณาอ่ืนๆของกลุมตัวอยางถูกแสดงในตาราง 1  
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ตารางท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

 Asian Non-Asian  Asian Non-Asian 

เพศ   ระดับการศึกษา   

ชาย 23.93% 19.64% ต่ํากวาปริญญาตร ี 14.35% 14.13% 

หญิง 38.37% 18.06% ปริญญาตร ี 38.12% 15.92% 

สถานะ   สูงกวาปริญญาตร ี 8.97% 8.52% 

โสด 32.59% 19.20% อาชีพ   

แตงงาน 24.55% 12.50% ทํางาน 46.58% 27.81% 

คูรัก 4.69% 6.47% วางงาน 5.08% 4.19% 

อายุเฉลี่ย (ป) 30.34  35.29 เกษียณ 1.32% 2.21% 

   นักเรียน 8.39% 4.42% 

 

1. วัตถุประสงค แรงจูงใจและประสบการณในการเดินทาง 

การศึกษาครั้งนี้ไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก นักทองเท่ียวชาวเอเชีย (Asian) และ

นักทองเท่ียวจากประเทศอ่ืนนอกเอเชีย (Non-Asian) ไดใชสถิติ chi-square เพ่ือวิเคราะห ถึง

วัตถุประสงค แรงจูงใจและประสบการณในการเดินทางมาประเทศไทย (ตาราง 2) 
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ตารางท่ี 2 วัตถุประสงค แรงจูงใจและประสบการณในการเดินทาง 

 All Asian Non-Asian Χ2 

Panel 1 Main purpose of the trip (N=441)    

Holiday   85.7% 84.1% 88.3%  4.456 

Other 14.3% 15.9% 11.7%   

Panel 2 Travel motives (N=443) - ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

Relaxation   65.0% 72.7% 52.9% 18.110*** 

Status purpose 10.8% 16.6% 1.7% 24.052*** 

Escape from mundane/routine 

environment 14.4% 8.1% 24.4% 22.620*** 

to meet new people 14.5% 7.8% 25.0% 25.166*** 

Self-development  17.4% 10.7% 27.9% 21.691*** 

Panel 3 Previous holidays in Thailand (N=443)  

Never (first time) 56.2% 59.8% 50.6% 9.051** 

Yes 43.8% 40.2% 49.4%   

หมายเหตุ: *p-value < .10, **p-value < .05, ***p-value < .01 

 จากตารางท่ี 2 พบวา วัตถุประสงคในการเดินทางมายังประเทศไทยของนักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม

ไมแตกตางกัน โดยสวนใหญระบุวาวัตถุประสงคในการเดินทางไดแกเพ่ือการทองเท่ียว (holidays) สวน

ดานแรงจูงใจในการเดินทางนั้น แมแรงจูงใจในการเดินทางเพ่ือการพักผอน (Relaxation) จะเปน

แรงจูงใจท่ีถูกเลือกตอบมากท่ีสุดในกลุมผูตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุม แตผลการวิเคราะหดวย chi-

square แสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวชาวเอเชียมีแนวโนมท่ีจะระบุถึงแรงจูงใจในการเดินทางเพ่ือการ

พักผอน (Relaxation) และเพ่ือแสดงสถานะ (Status purpose) ในสัดสวนท่ีมากกวา ในขณะท่ี

นักทองเท่ียวท่ีไมใชชาวเอเชียมีแนวโนมท่ีจะระบุถึง แรงจูงในเพ่ือหลบหนีจากสภาพแวดลอมปกติ 
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(Escape from mundane/routine environment) เพ่ือพบปะผูคนใหมๆ (to meet new people) 

และเพ่ือพัฒนาตนเอง (Self-development) มากกวานักทองเท่ียวจากเอเชีย และเม่ือสอบถามถึง

ประสบการณในการเดินทางมาประเทศไทยพบวา นักทองเท่ียวชาวเอเชียสวนใหญเดินทางมาประเทศ

ไทยเปนครั้งแรก สวนนักทองเท่ียวท่ีไมใชชาวเอเชียเปนผูเดินทางมาเท่ียวซํ้า  

2. รูปแบบการจับจายใชสอยทางการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

ในการศึกษาถึงรูปแบบการจับจายใชสอยทางการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จะพิจารณาใน 2 

มิติ ไดแกมิติดานรูปแบบการเดินทางและมิติดานพฤติกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงจากขอมูลดานรูปแบบการ

เดินทางของนักทองเท่ียวชาวเอเชียและไมใชชาวเอเชียพบวา นักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุมมีรูปแบบการ

เดินทางทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 รูปแบบการเดินทางทองเท่ียว 

  Country origin  

 All Asian Non-Asian Χ2 

Panel 1 Travel party      

Alone 20.9% 15.6% 29.2% 28.315*** 

with 1 person   31.8% 30.5% 33.9%   

with 2 persons or more 47.3% 53.9% 36.8%   

Panel 2 Length of stay in Thailand    

5 days of less 17.7% 19.0% 15.7% 66.558*** 

6-10 days 46.9% 58.7% 28.5%   

11-15 days 13.4% 12.3% 15.1%   

More than 15 days 22.0% 10.0% 40.7%   

Panel 3 Planning period   
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1 month or less 54.9% 67.0% 35.3% 53.814*** 

1-3 months  25.5% 21.2% 32.4%   

more than 3 mouths 19.6% 11.7% 32.4%   

หมายเหตุ: *p-value < .10, **p-value < .05, ***p-value < .01 

จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุมมีรูปแบบการเดินทางท่ีแตกตางกัน โดย

นักทองเท่ียวชาวเอเชียมีแนวโนมท่ีจะเดินทางดวยกันเปนกลุมท่ีมากกวา 2 คนข้ึนไป ในขณะท่ี

นักทองเท่ียวจากกลุมประเทศนอกเอเชียมีแนวโนมท่ีจะเดินทางคนเดียวมากกวา สําหรับระยะเวลาท่ี

ตั้งใจจะพํานักอยูในประเทศไทย พบวา นักทองเท่ียวชาวเอเชียมีแนวโนมท่ีจะพํานักในประเทศไทยสั้น

กวา โดยสวนใหญมีแผนท่ีจะพํานักอยูไมเกิน 10 วัน สวนนักทองเท่ียวจากกลุมประเทศนอกเอเชียจะ

ตอบวามีแผนท่ีจะพํานักในประเทศไทยนานเกิน 15 วัน สําหรับการวางแผนการเดินทางของนักทองเท่ียว

ท้ัง 2 กลุม พบวา ความแตกตางของระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางของผูตอบแบบสอบถามสอง

กลุมท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99.9% โดยนักทองเท่ียวชาวเอเชียจะมีแนวโนมท่ีจะใชเวลาในการวางแผนการ

เดินทางสั้นกวา  

ตารางท่ี 4 พฤติกรรมการทองเท่ียว 

  Country origin  

 All Asian Non-Asian Χ2 

Panel 1 Types of accommodation - ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

Hotel 59% 66.8% 45.9% 18.883*** 

Hostel 19% 21.0% 14.5% 2.946 

Guesthouse 19% 6.3% 38.4% 71.204*** 

Resort 9% 10.3% 7.0% 1.442 

Rental house 5% 3.3% 7.6% 4.003* 

Others 4% 3.7% 4.1% 0.041 
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Panel 2 Mode of transportation in Thailand - ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

public transport 

(bus/train/ferry) 56.5% 45.3% 74.4% 36.577*** 

car/van passenger 20.7% 28.9% 7.6% 30.223*** 

car/van driver 13.6% 13.0% 14.5% 0.214 

cyclist/motorcyclist 12.7% 13.7% 11.0% 0.683 

Others 6.7% 8.7% 3.5% 4.498* 

Panel 3 Trip arrangement - ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

Full Board 15.4% 17.8% 11.7% 2.968* 

Half Board 13.6% 12.3% 15.8% 1.079 

Myself 71.4% 69.9% 73.7% 0.729 

หมายเหตุ: *p-value < .10, **p-value < .05, ***p-value < .01 

จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา แมนักทองเท่ียวท้ังสองกลุมจะเลือกท่ีพักประเภทโรงแรม

มากท่ีสุด แตผลการวิเคราะห chi–square พบวา นักทองเท่ียวชาวเอเชียมีแนวโนมท่ีจะเลือกท่ีพัก

ประเภทโรงแรมในสัดสวนท่ีสูงกวานักทองเท่ียวจากนอกเอเชีย ในขณะท่ีนักทองเท่ียวจากประเทศนอก

เอเชียนิยมแมสวนใหญจะเลือกใชบริการท่ีพักประเภทโรงแรม แตยังพบอีกวานักทองเท่ียวกลุมนี้มี

แนวโนมท่ีจะเลือกท่ีพักแบบเกสตเฮาส และบานเชา (rental house) ในสัดสวนท่ีสูงกวานักทองเท่ียว

ชาวเอเชีย 

สําหรับในการเดินทางนั้นพบวา นักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุมใชจายเงินในการเดินทางรถสาธารณะ

มากท่ีสุด แตเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห chi–square พบวา นักทองเท่ียวชาวเอเชียมีแนวโนมท่ีจะ

เดินทางโดยการโดยสารรถยนตหรือรถตูมากกวา ในขณะท่ีนักทองเท่ียวท่ีไมใชชาวเอเชียจะมีแนวโนมท่ี

จะใชการขนสงสาธารณะสูงกวานักทองเท่ียวจากเอเชีย 

 ในดานการวางแผนและการจัดการการเดินทางพบวา ในภาพรวมนักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุมมีการ

วางแผนดวยตนเอง มีเพียงสวนนอยท่ีใชจายเงินในการซ้ือแพคเก็จทัวรประเภทตางๆ คือ Full Board 
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package (15.4%)  หรือ Half Board package (13.6%) ท้ังนี้การวิเคราะหดวย chi–square พบวา

นักทองเท่ียวชากเอเชียมีแนวโนมท่ีจะเลือกซ้ือแพคเก็จทัวรเต็มรูปแบบ (full board package) ใน

สัดสวนท่ีสูงกวานักทองเท่ียวอีกกลุมเล็กนอย  

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจโดยใชแบบสอบถามกับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาเท่ียวใน

ประเทศไทย มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 450 ราย เปนผูมาจากประเทศในเอเชียจํานวน 279 ราย และ

จากประเทศนอกเอเชียจํานวน 171 ราย สถิติ chi-square ถูกนํามาใชในการวิเคราะหความแตกตางของ

พฤติกรรมการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียวสองกลุม 

จากผลการวิจัยสรุปไดวานักทองเท่ียวท้ังสองกลุมมีวัตถุประสงคหลักในการเดินทางไดแกเพ่ือ

การทองเท่ียว และสวนใหญจัดการการทองเท่ียวดวยตนเอง เม่ือเทียบระหวางนักทองเท่ียวท้ังสองกลุม 

นักทองเท่ียวจากเอเชียมีแนวโนมท่ีจะระบุแรงจูงใจในการเดินทางเปนเพ่ือการพักผอนและเพ่ือแสดง

สถานะในสัดสวนท่ีสูงกวา มีแนวโนมท่ีจะเดินทางเปนกลุมมากกวาสองคนข้ึนไป มีระยะเวลาพํานักใน

ประเทศไทยไมเกิน 10 วัน และใชระยะเวลาในการวางแผนท่ีสั้นกวา มีแนวโนมท่ีจะเลือกท่ีพักแบบ

โรงแรมมากกวา และแมวาจะมีสวนใหญจะระบุระบบขนสงสาธรารณะเปนทางเลือกในการเดินทางใน

ประเทศ แตก็ยังเปนสัดสวนท่ีต่ํากวานักทองเท่ียวจากนอกเอเชีย นอกจากนั้นนักทองเท่ียวชาวเอเชียยังมี

แนวโนมท่ีจะโดยสารรถยนตหรือรถตูในสัดสวนท่ีสูงกวาอีกดวย ในขณะเดียวกันท่ีนักทองเท่ียวจากนอก

เอเชียเม่ือเทียบกับนักทองเท่ียวชาวเอเชีย นอกจากการพักผอนท่ีเปนแรงจูงใจหลักแลว ยังมีการระบุ

แรงจูงใจในการหลบหนีจากสภาพแวดลอมเดิมๆ เพ่ือพบปะผูคนใหมๆ และเพ่ือพัฒนาตนเองในสัดสวนท่ี

สูงกวา มีแนวโนมท่ีจะเลือกท่ีพักท่ีมีความเปนสวนตัวสูงกวา และมีการเดินทางโดยใชระบบขนสง

สาธารณะในสัดสวนท่ีสูงกวา 

ขอเสนอแนะ  

ผลการวิจัยชี้ ให เห็นวาปจจัยดานวัฒนธรรมมีผลตอพฤติกรรมการจับจายใชสอยของ

นักทองเท่ียวตางประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยชิ้นนี้สามารถนําไปใชในการ

กําหนดกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยสําหรับนักทองเท่ียวชาวเอเชีย จะ
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เห็นไดวามีลักษณะการใชจายเต็มท่ีในชวงระยะเวลาสั้นๆ และใชเวลาการวางแผนการเดินทางไมนาน ซ่ึง

อาจเนื่องมาจากมีการเดินทางเปนกลุมคณะซ่ึงจําเปนตองมีเวลาวางท่ีตรงกัน และในการเดินทาง 

สามารถแชรคาใชจายบางอยางกันไดทําใหสามารถเลือกทางเลือกท่ีอาจมีราคาสูงกวาได เชน การพักใน

โรงแรม หรือการโดยสารรถยนตและรถตู เปนตน และเปนไปไดวาการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวอาจ

เกิดข้ึนในเวลาสั้นๆ คือไปตามคําชวน ดังนั้นการทําการตลาดเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวกลุม

นี้ การใชวิธีการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจฉับพลัน (spontaneous decision) และนําเสนอกิจกรรมการ

ทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวท่ีมาเปนกลุมนาจะเปนวิธีการท่ีไดผล 

สวนนักทองเท่ียวกลุมประเทศนอกเอเชีย การทําการตลาดสามารถทําไดโดยนําเสนอโอกาสท่ีจะ

สามารถทองเท่ียวพักผอนไดอยางอิสระ ใชเวลาไดนานกวา มีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมีความเปนสวนตัว 

แตในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองแรงจูงใจท่ีตองการหลีกหนีจากสภาพแวดลอมท่ีจําเจ มีโอกาสได

พบเพ่ือนใหม และไดพัฒนาตนเอง 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) 

เพ่ือลดหยอนภาษีของกลุมคนเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Decision to Invest in Super Saving Fund to 

Reduce Tax by Generation Y People in Bangkok 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกลงทุนและ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) เพ่ือลดหยอนภาษีของกลุมคนทํางาน 

เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการลงทุนในกองทุน

หุนระยะยาว (LTF) เปนกองทุนเพ่ือการออม (SSF) โดยใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้  

คือ คนเจเนอเรชั่นวาย อายุ 23-40 ป และเคยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) จํานวน 400 คน 

โดยมีการออกแบบสอบถามเพ่ือเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และนําขอมูลดังกลาวมา

วิเคราะหเชิงพรรณนาและเชิงสถิติ โดยวิเคราะหดวยแบบจําลองสมการถดถอยโลจิสติก เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพ่ือการออม (SSF) ของกลุมคน 

เจเนอเรชั่นวาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกองทุนรวมเพ่ือลดหยอนภาษี โดยปจจัยท่ีนํามาศึกษานั้น

จะเปนปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลงของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เดิม และในสวน

ของพฤติกรรมการลงทุนของกลุมคนเจเนอเรชั่นวาย เชน ประสบการณการลงทุน มูลคาเงินลงทุน  

ปจจัยท่ัวไปดานการลงทุน ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง และปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในกลุมเจเนอเรชั่นวายนั้น

แตกตางกัน โดยปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมเชิงบวกจะเปนความรูความเขาใจการลงทุนในกองทุนรวม 

หุนระยะยาว (LTF) เดิม รวมถึงปจจัยดานการลงทุนท่ัวไป เชน เง่ือนไขในการลงทุนท่ีไมมีข้ันต่ํา 

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การลงทุนตอเนื่อง ปจจัยดานเศรษฐกิจ และการเมือง ลวนมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF)  

 

คําสําคัญ: กองทุนรวมเพ่ือลดหยอนภาษี, การลงทุนของคนเจนเนอเรชั่นวาย, การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

กองทุนเพ่ือลดหยอนภาษี 

 

Abstract 

This research aims to study and discovers factors affecting the decision in the 

super savings Fund to reduce the tax of Generation Y workers in Bangkok. In the event 

that the announcement of the change in conditions for investing in long-term stock funds 

is a super savings Fund, the samples used in this study are Generation Y  

aged 23-40 years old and have invested in 400 long-term equity funds by issuing 

questionnaires as a primary data collection tool and use the said data for descriptive and 

statistical analysis By analyzing the logistic regression model To test  

the relationship of factors affecting the decision to invest in super savings funds of 

Generation Y's In the event that the conditions of the mutual fund are changed to reduce 

the tax. Selected factors subjected to the analysis have been indentified  

as follows: gender, age, status, education level Monthly income, occupation, knowledge 

and understanding about the changing conditions of the original Long-Term Equity Fund 

and the investment behavior of Generation Y people such as investment experience 

Investment value General investment factors Economic and political factors And  

the factors of information perception 

The results showed that Factors affecting investment behavior of investors in 

Generation Y are different. The factors that affect the positive behavior will be knowledge 

and understanding of investing in the original Long-Term Equity Fund,  

including general investment factors such as minimum investment conditions. 

Or continuous investment and economic and political factors All have a positive 

relationship with the decision to invest in super savings Fund 
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Keywords: Investing in a tax-deducting fund, Generation Y's investments,  

changing conditions for tax-deducting funds 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการลงทุนท่ีไดสิทธิลดหยอนภาษีอยางกองทุนรวม LTF และ กองทุนรวม RMF  

เปนกองทุนท่ีไดรับความสนใจในการกลุมบุคคลท่ีตองเสียภาษีในแตละป ใหแกภาครัฐ เ ม่ือ 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 กระทรวงการคลังไดประกาศมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชนใน 

การลดหยอนภาษี โดยจากกองทุนรวม LTF เปนกองทุนรวม SSF และปรับปรุงหลักเกณฑการให 

สิทธิประโยชนทางภาษีกองทุนรวม RMF ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบเง่ือนไข ระหวางกองทุนรวม RMF เดิมและ กองทุนรวม RMF ใหม 

เง่ือนไข กองทุนรวม RMF (เดิม) กองทุนรวม RMF (ใหม) 

นโยบายการลงทุน สินทรัพยทุกประเภท สินทรัพยทุกประเภท 
ระยะเวลาลงทุน 5 ป และอายุ 55 ป (นับจากวันท่ีซื้อ) 5 ป และอายุ 55 ป (นับจากวันท่ีซื้อ) 
ความตอเนื่อง ซื้อทุกปถึงอายุ 55 ป (ปเวนปได) ซื้อทุกปถึงอายุ 55 ป (ปเวนปได) 
ลงทุนขั้นตํ่า รอยละ 3 ของรายได หรือ 5,000 ตอป ไมกําหนด 
ลดหย อน ได กี่ ร อยละของ

รายได ไมเกินรอยละ 15 ไมเกินรอยละ 30 
ลดหยอนสูงสุด 500,000 บาท* 500,000 บาท* 

เมื่อรวม กบข. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันบํานาญ ลดหยอนภาษีไดไมเกิน 500,000 บาท 

(ท่ีมา สํานักนโยบายการออมและการลงทุน ฉบับท่ี 146/2562 วันท่ี 3 ธันวาคม 2562) 

จากการปรับกฎเกณฑจากสํานักนโยบายการออมและการลงทุนจะเห็นไดวาบุคคลท่ีทํา 

การลงทุนในกองทุนรวม RMF เดิมท่ีมีการลงทุนเพ่ือสิทธิประโยชนยอมไดรับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงดวย แตเนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีอายุ 

คอนขางนอย การลงทุนในกองทุนรวม RMF ท่ีตองลงทุนทุกปจนถึงอายุ 55 ปตามเง่ือนไข โดยเง่ือนไข

จากกองทุนรวม LTF เปนกองทุนรวม SSF เปรียบเทียบไดดังตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเง่ือนไขระหวาง กองทุนรวม LTF เดิม กับกองทุนรวม SSF ใหม 

เง่ือนไข กองทุนรวม LTF (เดิม) กองทุนรวม SSF (ใหม) 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุนสามัญในประเทศไทย 

ไมต่ํากวารอยละ 65 
ลงทุนไดในหลักทรัพยทุกประเภท 

สิทธิทางภาษ ี ลดหยอนภาษีสูงสดุรอยละ 15 

ของรายได ไมเกิน 500,000 บาท 
ลดหยอนภาษีสูงสดุรอยละ 30 ของเงินได ไมเกิน 

200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนการออม

เพ่ือการเกษียณอายุอ่ืน ๆ ไมเกิน 500,000 บาท 
ระยะเวลาถือครอง ข้ันต่ํา 7 ป ปฏิทินนับจากวันท่ีซื้อ ข้ันต่ํา 10 ป นับจากวันท่ีซื้อ 
ระยะเวลาการลดหยอนภาษ ี ป 2562 เปนปสุดทาย ป 2563 ถึง 2567 
กําไรจากการขายคืน ยกเวนภาษี ยกเวนภาษี 
มูลคาการลงทุนขั้นตํ่า ไมกําหนดข้ันต่ํา 

และไมกําหนดการซื้อตอเน่ือง 
ไมกําหนดข้ันต่ํา และไมกําหนดการซื้อตอเน่ือง 

(ท่ีมา สํานักนโยบายการออมและการลงทุน ฉบับท่ี 146/2562 วันท่ี 3 ธันวาคม 2562) 

การศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบในการตัดสินใจเลือกลงทุนคนเจเนอเรชั่นวาย ผลลัพธท่ีได 

จะชวยใหเขาใจถึงการตัดสินใจของคนเจเนอเรชั่นวายมากยิ่งข้ึน ในกรณีเง่ือนไขกองทุนรวมเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม และสามารถนําไปประยุกตในดานการออกแบบผลิตภัณฑทางการเงินใหสอดคลองกับ 

ปจจัยในการเลือกลงทุนของคนเจเนอเรชั่นวายในผลิตภัณฑกองทุนรวม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาระดับการตัดสินใจในพฤติกรรมเลือกลงทุนในกองทุนรวม SSF เพ่ือลดหยอนภาษี 

ของกลุมคนทํางานเจเนเรชั่นวายในเขตกรุง เทพมหานคร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเ ง่ือนไข 

จากกองทุนรวม LTF เปนกองทุนรวม SSF 

2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม SSF เพ่ือลดหยอนภาษี 

ของกลุมคนทํางานเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเ ง่ือนไข 

จากกองทุนรวม LTF เปนกองทุนรวม SSF 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับกองทุนรวม 

ธนัยวงศ กีรติวานิชย และภัสรา ชวาลกร (2549, หนา 4) ไดใหความหมายของกองทุนรวม  

คือ เปนการระดมเงินจากนักลงทุนหลายรายมารวมกันเกิดเปนกองทุนรวม แลวทําการจดทะเบียน 

ใหมีสถานะเปนนิติบุคคลจากนั้นนําเงินนั้นลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินตามหนังสือชี้ชวน 

ปจจัยภายใน 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

การศึกษา 

รายได 

อาชีพ 

ปจจัยดานผลตอบแทนและความเสี่ยง 

ปจจัยท่ัวไปดานการลงทุน 

ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง 

ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

เลือกลงทุนในกองทุนรวม SSF  

เพ่ือลดหยอนภาษีของกลุมเจเนอเรช่ันวาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ท่ีไดระบุไวนโยบายในการลงทุน โดยนักลงทุนจะไดรับหนวยลงทุน เปนหลักฐานยืนยันสถานะ 

ความเปนเจาของในสวนเงินท่ีไดลงทุนไป โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) เปนท้ังผูจัดตั้ง

และทําหนาท่ีบริหารกองทุนรวมเพ่ือสรางผลตอบแทนใหแกนักลงทุนโดยเม่ือไดผลตอบแทนจึง 

นํามาเฉลี่ยแกนักลงทุนแตละรายตามสัดสวนในกองทุนรวมท่ีไดทําการลงทุนไวแตแรก แตท้ังนี ้

วิไลลักษณ ลัมประเสริฐ (2551, หนา 202) ไดกลาวถึง อีกความหมายหนึ่งวา กองทุนรวมเปนเครื่องมือ

ในการลงทุน โดยนักลงทุนรายยอยท่ีตองการนําเงินเขามาลงทุนในคลาดทุน แตท้ังนี้อาจมีขอจํากัด 

ท่ีไมสามารถลงทุนดวยตนเอง โดยอาจติดขัดดาน ทุนทรัพยท่ีมีจํานวนจํากัด  

2. ทฤษฎีการลงทุน 

การลงทุน หมายถึง การออมเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยง 

ในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนมีท้ังไดกําไร และขาดทุน ดังนั้นการตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุนนั้น 

ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ และศึกษาขอมูลเก่ียวกับการลงทุน เพ่ือใหไดรับผลตอบแทน 

ตามท่ีคาดหวังไวและลดทอนความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนมากท่ีสุด หรืออีกในความหมายคือ การกันเงิน 

เพ่ือกอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตเพ่ือชดเชยใหแกผูกันเงิน ท้ังนี้กระแสเงินสดรับนั้น ควรคุมคาแก

อัตราเงินเฟอและไมแนนอนของกระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน สังขแกว, 2544, น.7) 

3. ทฤษฎีเจเนอเรช่ันท้ัง 5 กลุม 

ปจจุบันนักวิชาการไดทําการจําแนกแยกแยะประชากรในปจจุบันไวเปนกลุมแตกตางกัน

โดยท้ังนี้มีการแบงเปน 4 กลุม หรือ 5 กลุม ซ่ึงแตละกลุมนั้นมีความแตกตางกัน โดยนักวิชาการ 

อาจมีการรวมกลุมไซเลนตเจเนอเรชั่น (Silent generation) และกลุมเจเนอเรชั่นบี (Baby Boomer 

Generation) รวมเปนกลุมเดียวกันเนื่องจากเห็นวาไม มีความสํา คัญหรือแตกตางกันมากนัก  

ท้ังนี้ผูทําการวิจัยไดแสดงเนื้อหาเจเนอเรชั่นแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 ไซเลนตเจเจอเรชั่น (Silent generation) หมายถึงกลุมคนท่ีเกิดในชวงป   

พ.ศ.2468-2488 มีความเปนระเบียบเครงครัดตอแบบแผน มีบทบาทดานการพัฒนาเทคโนโลย ี

ท่ีเปนรากฐานปจจุบัน (https://hilight.kapook.com/view/83492) 

กลุ ม ท่ี  2 เจ เนอเรชั่นบี  (Baby Boomer Generation)  เปนกลุ มคนท่ี เ กิดในชวงป 

พ.ศ. 2489-2507 มีความอดทน สูงาน ชอบท่ีจะประสบความสําเร็จดวยตนเอง คนยุคนี้มีการใชชีวิต 

ท่ีเรียบงาย คนมีการออมมากกวาใชจาย 

 กลุมท่ี 3 เจเนอเรชั่นเอ็กซ (Generation X) หรือเรียกวา Gen-x หรือกลุมคนทํางาน 

ในปจจุบัน (พ.ศ. 2508-2522) คนกลุมนี้ไดรับผลกระทบจากประชากรลนจนตองมีการคุมกําเนิด 
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เริ่มเปนยุคท่ีเทคโนโลยีเริ่มมีความทันสมัยและแพรหลายมากยิ่งข้ึน เริ่มมีการเลือกงานท่ีชอบ รักอิสระ  

มีความคิดท่ีสรางสรรค มีการเก็บออมและใชเทาท่ีมี 

กลุมท่ี 4 เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือ “Gen-Y” เปนกลุมคนท่ีเกิดในชวงป 

พ.ศ.2523-2540 คนกลุมนี้เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและแพรหลาย มีการเปลี่ยนงานบอย 

ชอบการทํางานเปนทีม ถนัดการทํางานรวมกันมากกวาฟงจากหัวหนาหรือผูนําเพียงอยางเดียว 

รวมถึงการบังคับขู เข็ญจากพอแม และมีความคิดเปนของตนเองคอนขางสูง มีความอดทนต่ํา  

(เสาวคนธ วิทวัสโอฬาร, 2550)  

กลุมท่ี 5 เจเนอเรชั่นซี หรือ แซด (Generation Z) หรือ “Gen-Z” กลุมคนท่ีเกิดชวงป 

พ.ศ. 2540 คนกลุมนี้เกิดมาดวยการดูแลท่ีเพียบพรอม เทคโนโลยีมีความทันสมัยและแพรหลาย  

คนกลุมนี้ชอบตความสะดวกสบาย ไมชอบพิธีการ และสามารถทําหลายๆอยางไดในคราวเดียวกัน

(http://www.thaitrainingzone.com/HrdNewsDetail.asp?id=634) 

 ตามท่ีกลาวมาท้ังหมดจะทําใหเขาใจไดวา ทฤษฎีเจเนอเรชั่นเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ 

การเรียนรู คุณลักษณะ นิสัย และการใหคุณคาของคน ทําใหการจัดสรรจัดการคนในองคกรนั้นยอมตอง

ใชทฤษฎีเจเนอเรชั่นเขามาเก่ียวของ โดยคนท่ีอยูรวมเจเนอเรชั่นเดียวกันเดียวกันยอมมีลักษณะอุปนิสัย 

ท่ีคลายคลึงกันมากกวา คนท่ีเจเนอเรชั่นแตกตางกันมาก นิสัย และการใหคุณคายอมแตกตางกัน 

4. ทฤษฎีเจเนอเรช่ันกับกรอบวิธีคิด 

สังคมไทยประกอบดวยประชากรท่ีมากมายและแบงประชากรออกเปนหลากหลายรุน  

ไมเพียงแตอายุท่ีมีความแตกตางกัน หนุมสาวสมัยนี้มีความคิดหลายอยางท่ีแตกตางออกไปจาก 

หนุมสาวสมัยกอน การเติบโตภายใตสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนดานของสภาพแวดลอม  

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมท่ีมีความเฉพาะตัว การรับอิทธิพลจากโลกตะวันตก เปนปจจัยสําคัญ 

ท่ีหลอหลอมใหคนในแตละรุนยอมมีความคิดและการตัดสินใจท่ีแตกตางกันออกไป 

(http://www.thaihealthreport.com/-2559-c1e4g)  

5. ทฤษฎีเรื่องสวนประสมทางตลาด (Marketing Mix)  

 ตามท่ี คอตเลอร (2546, หนา 24) กลาววา เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 

สามารถตอบสนองความตองการแกกลุ ม เป าหมาย ซ่ึงสามารถแบ งออกได  4 กลุ ม  ไดแก 

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price), การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

ซ่ึงสามารถกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการซ้ือได อดุลย จาตุรงคกุล 

(2543, หนา 26) 
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การทบทวนวรรณกรรม 

ผูทําการศึกษาไดมีการศึกษาวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย  

โดยงานวิจัยไดทําการทบทวน เชน อธิวัฒน โตสันติกุล (2556) ไดศึกษาแนวโนมและพฤติกรรม 

การลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม 400 ตัวอยาง 

มีการใชเครื่องมือในการรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตราฐาน วิเคราะหคาที และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ดานระยะ 

การถือครองสินทรัพยเฉลี่ยมีความสัมพันธในระดับท่ีต่ําในทิศทางตรงกันขาม ปจจัยภายนอก 

ดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกัน และ จตุพร อินทรอักษร (2560) 

ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม LTF เพ่ือลดหยอนภาษีของนักศึกษาโครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชวิธีการศึกษาดวย การใชแบบสอบถามจํานวน 400 คน ซ่ึงกลุมตัวอยาง 

ใชสูตร Taro Yamane (1973) โดยสวนท่ีทําการศึกษานั้นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม

การลงทุน ใชสถิติทดสอบ t-Test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova)  

โดยศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และทําการเปรียบเทียบเปนรายคูดวย

วิธีของ LSD ซ่ึงผลการศึกษาพบวาการเลือกลงทุนในการทุนรวม LTF ของนักศึกษาโครงการพิเศษนั้น 

ประเด็นความสําคัญดานผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยูในระดับมาก รองลงมาจะเปนดานความเสี่ยง

จากการลงทุน อีกท้ังอาชีพ รายได เฉลี่ยตอ เ ดือน ดานการออมเฉลี่ ยแตละเดือน ชองทาง 

การซ้ือหนวยลงทุน ขอมูลขาวสาร และจํานวนเงินในการลงทุนลวนมีการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงจากการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลเปนตัวแปรสําคัญในการเลือกลงทุน ความเสี่ยง

ในระดับตาง ๆ และพฤติกรรมการลงทุน นั้นจะแสดงใหเห็นถึงหากมีรายไดมากข้ึนยอมออมมากข้ึน 

และการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการลงทุน ก็เปนประโยชนในการเลือกตัดสินใจลงทุน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม SSF เ พ่ือ 

ลดหยอนภาษีของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

จากกองทุนรวม LTF เปนกองทุนรวม SSF ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โ ดย ใช แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป น เครื่ อ ง มือ ในการวิ จั ย โดย เ ก็บรวบรวมข อ มู ล  

และใชการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากร ในกลุ มแบบสํ า รวจ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ไ ด แก ประชากรอายุ  23-40 ป   

ในกรุงเทพมหานครและเคยลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยในแบบสอบถามมีสวนเพ่ิมเติมถึงเง่ือนไข 

ของกองทุนรวม SSF และทําตารางเปรียบเทียบใหกลุมตัวอยางเขาใจถึงเง่ือนไขใหม เนื่องจาก 

กลุมตัวอยางท่ีตองการทําการศึกษานั้นไมสามารถทราบขนาดประชากรท่ีแนนอนได จึงอางถึง 

ตารางสําเร็จของทาโร ยามาเน ดังท่ี จักรกฤษณ สําราญใจ (2544) ใชหาขนาดของกลุมตัวอยาง  

ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนท่ีแตกตางกัน โดยการคาดการณสัดสวน 

ของกลุมท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 ในเง่ือนไขท่ีไมสามารถระบุขนาดประชากรได พบวา 

ขนาดของกลุมตัวอยางอยางนอย 400 ตัวอยาง สามารถเขาถึงนักลงทุนในกองทุนรวม LTF  

โดยวิธีการเก็บขอมูลแบบสอบถามใชชองทางออนไลนในการเก็บตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การสํ ารวจงานวิ จั ยครั้ งนี้  ผู ศึ กษางานวิ จั ย ใช แบบสํ ารวจ ท่ี มี รูปแบบลั กษณะ 

เปนแบบสอบถามปลายปด โดยมีการเครื่องมือ มาตราวัดของไลเคิรท (Likert’s five rating scale) 

โดยแบงการประเมินคาเปนหาระดับ และ คําถามปลายปดท่ีมีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple Choice) 

3. การรวบรวมขอมูล 

 งานวิจัยนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงใชแบบสอบถาม

(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 ชุดคําตอบ ซ่ึงการตอบแบบสอบถาม 

จะเปนลกัษณะในการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน 

4. การวิเคราะหขอมูล 

สถิติ เ ชิ งพรรณนา  (Description Statistics)  เป นส ถิติ ท่ี ใ ช อธิ บ าย ถึ งลั กษณะ 

ของกลุมขอมูลตัวอยางท่ีสนใจหรือกลุมเปาหมายท่ีทําการศึกษา โดยจะไมนําผลไปใชกับขอมูลกลุมอ่ืน

โดยวิธีแจกแจงความถ่ี (Frequency) ไดแกคารอยละ (Percentage) โดยอางอิงของ กัลยา วานิชยบัญชา 

(2545)  โดยบรรยายลักษณะพ้ืนฐานของผู กรอกแบบสอบถาม และการแปลความหมาย 

เฉพาะกลุมเปาหมาย 

ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม า น  ( Inferential Statistics)  เ ป น ส ถิ ติ ท่ี อ ธิ บ า ย ถึ ง คุณลั ก ษ ณ ะ 

ของกลุมประชากรเปาหมายท่ีทําการเก็บขอมูลเพ่ือทําการศึกษาดวยวิธีการเก็บแบบสุม (Sampling) 

วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Independent Variable)กับตัวแปร (Dependent 

Variable) ดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) โดยแบบจําลองโล

จิค (Logit Model) และทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS Version 26 โดยตัวแปรอิสระ จะ
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เปนการแปรขอมูลใหอยู ในระดับชวงเปนตัวแปรหุน ท่ีมีคาเปน 0 กับ 1 และวิเคราะหแบบทวิ 

(multinomial logistic regression) โดยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค และสามารถนํามาเขียนเปน

สมการ เพ่ือทํานายเหตุการณท่ีจะเปนซ่ึงในการวิจัยนี้คือ เหตุการณท่ีคนเจเนอเรชั่นวายลงทุนในกองทุน

รวม SSF 

 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาพบวา การเลือกตัดสินใจเลือกลงทุนของคนเจเนอเรชั่นวายนั้นสามารถวิเคราะหปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม SSF นั้นปจจัยท่ีสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการลงทุนเพ่ือ

ลดหยอนภาษีของกลุมคนเจนเนอเรชั่นวายแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1.  ความรูความเขาใจในการลงทุนในกองทุนรวม LTF มีนัยยะสําคัญดานอิทธิพลในโอกาส 

ในการตัดสินใจลงทุนในเชิงบวก 1.1395 เทา ในระดับนัยสําคัญ ซ่ึงหมายความวายิ่งนักลงทุน 

มีความรูความเขาใจในการลงทุนจะสงผลตอการลงทุนในกองทุนรวม SSF มากยิ่งข้ึน 

 2.  ปจจัยดานการลงทุนท่ัวไปมีนัยยะสําคัญดานอิทธิพลในโอกาสในการตัดสินใจลงทุนในเชิง

บวก 1.409 เทา ในระดับนัยสําคัญ ซ่ึงหมายความวายิ่งนักลงทุนใหความสําคัญกับปจจัยดานการลงทุน 

เชน เง่ือนไขกองทุนรวม SSF ท่ีไมมีข้ันต่ําในการลงทุน เง่ือนไขกองทุนรวม SSFท่ีไมจําเปนตองลงทุน

ตอเนื่อง เพ่ือกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุน ความสมํ่าเสมอของผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ จะยิ่งทํา

ใหนักลงทุนลงทุนในกองทุนรวม SSF มากยิ่งข้ึน 

3.  ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมืองมีนัยยะสําคัญดานอิทธิพลในโอกาสในการตัดสินใจลงทุน

ในเชิงบวก 1.636 เทา ในระดับนัยสําคัญ ซ่ึงหมายความวาหากปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง 

เชน สภาพเศรษฐกิจและการขยายตัวของ GDP ในปจจุบัน นโยบายของภาครัฐท่ีชัดเจนสงผลตอ 

การลงทุนในกอง SSF ความเชื่อม่ันในการบริหารประเทศของรัฐบาล เสถียรภาพดานการเมือง 

จะยิ่งทําใหมีการลงทุนในกองทุนรวม SSF มากยิ่งข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการลงทุนในกองทุนเพ่ือลดหยอนภาษีจากกองทุนรวม LTF  

เปนกองทุนรวม SSF ของกลุมคนเจนเนอเรชั่นวาย พบวา ความรูความเขาใจในการลงทุนเพ่ือ 

ลดหยอนภาษีของกองทุนรวม LTF ของบุคคลนั้นหากมีมากยอมสงผลถึงโอกาสลงทุนในกองทุนรวม SSF 

เพ่ิมข้ึนดวย อาทิเชน สิทธิประโยชนทางดานภาษี ท่ีกลุมวัยทํางานเลือกลงทุน รวมถึงปจจัย 

การลงทุนท่ัวไป เชน เง่ือนไขกองทุนใหมของกองทุนรวม SSF ท่ีไมมีข้ันต่ําในการลงทุน ระยะเวลา 

ในการลงทุนท่ีนอยลง การลงทุนท่ีไมจําเปนตองลงทุนตอเนื่องนั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุน 
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ของนักลงทุน และปจจัยสําคัญดานเศรษฐกิจการเมือง ลวนมีความสัมพันธในการเลือกตัดสินใจ 

ของกลุมคนเจเนอเรชั่นวายในทิศทางเดียวกัน โดยดานเศรษฐกิจในภาพรวม ดานการบริหารประเทศ 

ของรัฐบาล นโยบายภาครัฐ และความเสถียรภาพดานการเมือง ท่ีสงผลตอการลงทุนกองทุนรวม SSF 

หากทางดานเศรษฐกิจมีความเสถียร ยอมสงผลใหคนเจเนอเรชั่นวายเลือกลงทุนในกองทุนรวม SSF 

เพ่ิมมากข้ึน 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวาการลงทุนในกองทุนรวม LTF เดิมของวัยทํางานนั้นจุดประสงคหลัก 

คือ การลดหยอนภาษี โดยกลุมเจเนอเรชั่นวายเดิมท่ี เขาใจเ ง่ือนไขจาก LTF ยอมมีการ ซ้ือ 

กองทุนรวม SSF ตอไปเนื่องจากสิทธิประโยชนทางดานภาษี รวมถึงปจจัยท่ัวไป เชน เง่ือนไขท่ีไมมีข้ันต่ํา

ในการลงทุนไมจําเปนตองลงทุนตอเนื่อง การกระจายความเสี่ยงของเงินทุน ความสมํ่าเสมอ 

ของผลตอบแทนลวนเปนปจจัยสําคัญในการเลือกลงทุนกองทุนรวม SSF และปจจัยดานเศรษฐกิจ

ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การลงทุนในกองทุนรวม SSF นั้นคนเจเนอเรชั่นวายใหความสําคัญเชนกัน  

การลงทุนในกองทุนรวม เพ่ือสิทธิประโยชนดานภาษี หากผูท่ีตองเสียภาษีมาก ยอมตองลงทุนใน 

กองทุนรวมเพ่ือลดหยอนภาษีมากข้ึนดวย อีกท้ังเ ง่ือนไขระยะการถือครองนานข้ึน นักลงทุน 

ยอมมองหาทางเลือกอ่ืนในการลดหยอนภาษี ซ่ึงปจจุบันการลดหยอนภาษี สามารถลดหยอน 

จากดานอ่ืนได เชน การทําประกันชีวิต ลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพของพอแม หรือการลดหยอน 

ดอกเบี้ยกูบาน อีกท้ังคนเจเนอเรชั่นวายมีแนวโนมท่ีจะลงทุนเอง โดยมีความเปนผูนํา คิดและตัดสินใจ

ดวยตนเอง เชน การลงทุนในตลาดหุน หรือสินทรัพยประเภทอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนท่ีมากกวา 

การขาดสภาพคลองในการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีระยะเวลาถือครองท่ีนานข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ  

การลงทุนเพ่ือลดหยอนภาษีในแตละปนั้น ประชากรในประเทศใหความสําคัญท่ีคอนขางนอย 

ซ่ึงการลงทุนเพ่ือลดหยอนภาษีนั้น มีโอกาสเพ่ิมปริมาณเม็ดเงินในตลาดทุนและสภาพคลองไดมากกวานี้ 

ท้ังนี้หากบริษัทหลักทรัพย มีการประชาสัมพันธใหคนเขาใจถึงประเด็นลดหยอนภาษีมากข้ึน  

มีความรูความเขาใจดานภาษี และเล็งเห็นถึงความสําคัญดานการบริหารจัดดานภาษีสวนบุคคล 

ยอมสงผลดีตอตลาดทุนของประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนในประเทศไทย  
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การศึกษาผลกระทบที่เกิดกับราคาหุนและปจจัยพ้ืนฐานทางการเงิน 

จากการประกาศซื้อคืนหุนทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The Study of The Effect to The Company Share Price and 

Fundamental Financial Function due to The Treasury Stock 

Announcement of Listed Company on Stock Exchange of Thailand.  

 

ณัฐวุฒิ ปนนกเขียว0

1 และภัทรกิตติ์ เนตินิยม1

2 
Nutthawut Punnokkheaw1 and Pattaragit Netiniyom2 

 

บทคัดยอ 

 การท่ีกิจการ หรือบริษัทจดทะเบียน ทําธุรกรรมซ้ือคืนหุนทุนของกิจการจากผูถือหุนรายอ่ืน 

และจะตองจําหนายหุนทุนดังกลาวท้ังหมดออกไปภายในเวลา 3 ป ธุรกรรมการซ้ือคืนหุนทุนมีความ

แตกตางจากการซ้ือ-ขายหุนตามปกติ ท่ีกระทําระหวางผูถือหุนดวยกันเทานั้น วัตถุประสงคของการซ้ือ

คืนหุนทุน ก็เพ่ือการบริหารทางการเงินกรณีกิจการมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน หรือเพ่ือแกไข

ขอบังคับบริษัทเก่ียวกับสิทธิการออกเสียงลงคะแนน หรือเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล 

 จากการศึกษาและคนควาขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับธุรกรรมการซ้ือ

คืนหุนทุนของบริษัทจดทะเบียนยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 จํานวน 29 บริษัท และเม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) พบวา มีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติเกิดข้ึนอยางมี

นัยสําคัญในชวงท่ีมีการประกาศนโยบายซ้ือคืนหุนทุนของบริษัทจดทะเบียน เสมือนเปนการสงสัญญาณ

ไปยังนักลงทุนใหพิจารณาท่ีจะเขาเก็งกําไร แตการตอบสนองของนักลงทุนจะเกิดข้ึนเพียงในชวงเวลา

สั้นๆ จึงทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของราคาหุนในชวงเวลานั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอเนื่องไปยัง

ปจจัยพ้ืนฐานของการเงินของกิจการ ไดแก อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE), กําไรข้ันตน (GPM), กําไร

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจํา ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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จากการดําเนินงาน (EBIT), อัตรากําไรสุทธิ (NPM), อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E) และอัตราสวน 

สภาพคลอง (CR) 

 

คําสําคัญ: ซ้ือคืนหุนทุน, ซ้ือหุนคืน, ผลตอบแทนท่ีผิดปกติ 

 

Abstract 

 The objective of the listed company to have the announcement regarding Share 

Repurchase from the other general shareholders and have to resell all within 3 years, 

which is different from the simple trading as usual. Retain Earning and Excess Liquidity 

administration may be the main objective, moreover, to revise the company regulations 

about right voting or to change dividend policy may be also the objective. 

 According to the SET filing for 5 years backward from January 1, 2014 to December 

31, 2018 of total 29 listed companies regarding to Share Repurchase Topic. The study 

investigations and the research including analyze more in detail by using the Descriptive 

Statistic and the Inference Statistic. We found that the cumulative abnormal return on 

The Share Repurchase has so significant amount during the period of the announcement 

and this is seem like the signal be sent to the speculators. But the response from the 

investor will be occur in short term period. Resulting to stock prices movement at that 

time. In addition, also affect to the Fundamental Financial Functions of the company, 

Return On Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM), Earnings Before Interest and Taxes 

(EBIT), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity ratio (D/E),  

Current ratio (CR). 

 

Keywords: Treasury stock, Stock repurchase, Abnormal return 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 66/1 ท่ีคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือ 4 กรกฎาคม 2544 ทําใหบริษัท

มหาชนสามารถซ้ือคืนหุนทุนของบริษัทได ท้ังนี้เม่ือเสร็จสิ้นการซ้ือคืนหุนทุนในแตละครั้งแลวจะมี

ระยะเวลาของการจําหนายหุนทุนท่ีซ้ือคืนภายใน 3 ป โดยการซ้ือคืนหุนทุน มีวัตถุประสงคใน 2 กรณี 

ไดแก กรณีเพ่ือบริหารทางการเงิน เม่ือบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน และการซ้ือคืนหุนทุน

นั้นไมเปนเหตุใหประสบปญหาทางการเงิน หรือกรณีผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุมผูถือ

หุนท่ีแกไขขอบังคับบริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหรือสิทธิในการรับเงินปนผลซ่ึงผูถือหุน

เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

ท้ังนี้การท่ีบริษัทซ้ือคืนหุนทุนเปนขาวในทางบวกสะทอนถึงฐานะทางการเงินท่ีดีของบริษัท 

แสดงออกถึงความม่ันใจของผูบริหารท่ีมีในอนาคต เปนการกระตุนใหนักลงทุนสนใจและตองการลงทุน

ในบริษัทมากข้ึนและยังแสดงถึงความม่ันใจของบริษัทท่ีมีตอธุรกิจของตนในอนาคต ทําใหราคาหุนของ

บริษัทมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน จึงสามารถกลาวไดวาการซ้ือคืนหุนทุนของบริษัทเปนกลยุทธหนึ่งของ

บริษัท ท่ีใชในการบริหารสภาพคลองสวนเกิน ราคาหุนปจจุบันมีราคาต่ํากวาสภาพท่ีควรจะเปน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาวาการประกาศซ้ือคืนหุนทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

จะสงผลอยางไรตอราคาหุนและปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินของบริษัท 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

ในการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาผลกระทบของการซ้ือคืนหุนทุน 

ตอราคาหุนและปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

มีดังนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการในการซ้ือคืนหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 

2544) ตามมาตรา 66/1 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับ

การซ้ือคืนหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกกฎกระทรวง  

เหตุผลและผลกระทบของการซ้ือหุนคืนโดยสรุป (สมพงษ พรอุปถัมภ, 2544) 

1. เ พ่ือเปนการระงับขอ พิพาทระหว างผู ถื อหุน เ ม่ือเ กิดความไม เปนธรรม 

โดยการ ซ้ือ คืนหุ น ทุนจะทํา ใหบริ ษัทบริหารต อ ไป ได อย า งคล องตั ว  โดยไม เ กิดปญหา ใน 

การออกเสียงของผูถือหุน 

2. เพ่ือเปนการบริหารทางการเงินเม่ือบริษัทมีกําไรสะสมและมีสภาพคลองสูง  

กลาวคือ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอ 

3. เพ่ือเปนการวางแผนจัดสรรหุนท่ีจะใหสิทธิแกพนักงานในการซ้ือหุนบริษัท 

โดยใชหุนท่ีซ้ือคืนมาขายใหแกพนักงาน ในมูลคาท่ีตกลงกันไวตามสิทธิ 

4. เ พ่ือปองกันการครอบงํากิจการ (Takeover) โดยการซ้ือคืนหุนทุนจากผู ถือ 

หุนท่ีตองการมีอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท 

5. เ พ่ือเ พ่ิมกําไรตอหุน (Earning per Share) โดยการลดจํานวนหุน ถัวเฉลี่ ย 

ถวงน้ําหนักท่ีนําไปหารกําไรสุทธิของบริษัทลง 

6. เ พ่ือสร า ง อุปสงคของหุ น ในตลาด โดยการลดจํ านวนหุนของบริ ษัทลง 

และมีแนวโนมท่ีจะทําใหราคาตลาดของหุนปรับตัวสูงข้ึน 

การศึกษาเกี่ยวกับการซ้ือขายชวงการประกาศซ้ือคืนหุนทุน 

ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Effect Market) ตลาดท่ีราคาหลักทรัพยไดสะทอน 

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับหลักทรัพยนั้นอยางรวดเร็วและท่ัวถึง และสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วตอ

ขาวสารใหมและไมมีนักลงทุนใดสามารถสรางผลกําไรสวนเกิน (Abnormal Return) ได  

   อยางไรก็ตามจากการผลการศึกษาเชิงประจักษ Dann (1981), Vermaelen (1981), 

Comment and Jarell (1991), Stephens and Weibach (1998), Grullon and Michaely (2004) 
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และ Peyer and Vermaelen (2005) พบวามีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติเปนบวกอยางมีนัยสําคัญ

ในชวงการประกาศซ้ือคืนหุนทุนของตลาดอเมริกา อยูท่ีประมาณ 3 % 

Lasfer (2002), Rau and Vermaelen (2002)ไดศึกษาผลกระทบพฤติกรรมราคา 

ในชวงการประกาศซ้ือคืนหุนทุนของสหราชอาณาจักรและยุโรป พบวามีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติเปน

บวกอยางมีนัยสําคัญ อยูท่ีประมาณ 1 % 

Zhang (2002) และ Ekanayake (2004) ไดศึกษาผลกระทบพฤติกรรมราคาในชวง 

การประกาศซ้ือคืนหุนทุนของญ่ีปุนและออสเตรเลีย พบวามีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติเปนบวกอยางมี

นัยสําคัญ อยูท่ีประมาณ 5 % และ 4 % ตามลําดับ 

ในประเทศไทยก็มีการศึกษาซ่ึงก็สอดคลองกับตางประเทศ โดย ศิริวรรณ นิตยดํารง 

(2545) ใชขอมูลบริษัทท่ีมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุนจํานวน 7 บริษัท พบวามีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ

สะสมในชวง 15 วันหลังจากท่ีมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุน เชนเดียวกับ รักขิฏา เอ่ียมวิจารณ (2549)  

ท่ีใชขอมูล 25 บริษัท พบวามีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมในชวง 5 วันกอนและหลังจากท่ีมีการ

ประกาศซ้ือคืนหุนทุน ซ่ึงสอดคลองกับ จุฑา สังขจันทราริน (2554) ท่ีใชขอมูลถึง 71 บริษัทพบวามีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมเฉลี่ยเปนบวก ในชวง 2 วัน และ 5 วันกอนและหลังจากท่ีมีการประกาศซ้ือ

คืนหุนทุนท่ี 4.2 % และ 2.8 % อยางมีนัยสําคัญ 

จากการศึกษาสวนใหญท่ีผานมาพบวามีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติเปนบวกอยาง 

มีนัยสําคัญ จึงเปนท่ีศึกษาวาบริษัทท่ีมีการซ้ือคืนหุนทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 

พ.ศ. 2557-2561 จะเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติเปนบวกเหมือนการศึกษาท่ีผานมาหรือไม เพ่ือเปน

ประโยชนแกนักลงทุน และบุคคลท่ีสนใจตอไป 

การศึกษาปจจัยท่ีอธิบายอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในชวงประกาศซ้ือคืนหุนทุน 

ทฤษฎีการสงสัญญาณ (Signaling Theory) เปนทฤษฎี ท่ีนักลงทุนควรศึกษาถึง

พฤติกรรมท่ีบริษัทหรือผูถือหุนรายใหญสงสัญญาณใหกับผูถือหุนรายยอย ซ่ึงอาจจะนําไปสูการเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงของราคาหุนได 

Isagawa (2000) (Isagawa’s signaling model) เชื่อวาการประกาศซ้ือคืนหุนทุนเปน 

การสงสัญญาณจากผูรับรูขอมูลภายในท่ีจะไมยอมใหกระแสเงินสดอิสระสูญเปลาไปกับโครงการท่ีมูลคา
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ปจจุบันสุทธิเปนลบ และจะพยายามสรางผลประโยชนใหแกตนเองโดยการทําใหราคาหุนเพ่ิมสูงข้ึน และ

ถาหากผูรับรูขอมูลภายในมีสัดสวนการถือหุนท่ีมีมากก็มีแนวโนมท่ีจะประกาศซ้ือคืนหุนทุน เนื่องจากจะ

ไดรับผลประโยชนจากการเพ่ิมข้ึนของราคาหุน แตจะมีความสัมพันธตรงขาม 

กับขนาดบริษัท 

Barclay and Smith (1988) แ ล ะ  Ikenberry, Lakonishok and Vermalen  

(1995, 2000) อธิบายวาผูรับรูขอมูลภายในใชการซ้ือคืนหุนทุนเปนเครื่องมือในการปดบังการซ้ือขายของ

ตน โดยจะใชการซ้ือคืนหุนทุนเม่ือาราคาหุนปจจุบันต่ํากวาราคาท่ีเหมาะสม 

Ikenberry, Lakonishok and Vermalen (1995) พบว าราคาหุ น ท่ี มี  market-to- 

book ratio ท่ีต่ํา (value stock) จะมีการเพ่ิมสูงข้ึนในชวงท่ีมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุน และConment 

and Jarrell (1991) พบความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม กับผลตอบแทนท่ีผิดปกติ

สะสมกอนชวงท่ีมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุน ซ่ึงท้ังหมดนี้สอดคลองกับ Undervaluation hypothesis  

ในประเทศไทยก็มีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเกิดกับ Signaling Theory เม่ือบริษัท 

มีการซ้ือคืนหุนทุน (วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล, 2006) โดยผูบริหารอาจมองวา ราคาหุนของบริษัทตนเองมี

ราคาต่ําเกินไป จึงไดใชสถานะเงินสดท่ีบริษัทมีอยูซ้ือคืนหุนทุน โดยทําการซ้ือคืนหุนทุนจากผูถือหุนราย

ยอยท่ัวไป การท่ีหุนกูซ้ือคืนไป จะทําใหจํานวนหุนลดลงเทากับจํานวนท่ีซ้ือคืน และทําใหกําไรตอหุน

เพ่ิมข้ึน แตอีกนัยหนึ่งคือ บริษัทไมสามารถทําการเติบโตโดยวิธีอ่ืนไดอีก คือ ไมสามารถหาโครงการใหมๆ 

ท่ีทํากําไรใหบริษัทได บงบอกถึงวิสัยทัศนของผูบริหาร ราคาหุนอาจจะปรับตัวข้ึนไมมาก (3% - 4%) 

เทากับ P/E ท่ีลดลงนั่นเอง 

 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

การศึกษาเรื่องผลกระทบท่ีเกิดกับราคาหุนและปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินของบริษัทท่ีมีการซ้ือ

คืนหุนทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยครั้งนี้ เปนการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงประจักษ 

(Empirical Research) ซ่ึงขอมูลท่ีใชศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอมูล

ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการประกาศนโยบายการซ้ือคืนหุนทุนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557  

จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร วิทยานิพนธงานวิจัย สิ่งพิมพ 

บทความ และตําราตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และฐานขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเปดเผยใน
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เว็บไซด (www.setsmart.com) ท้ังนี้ไดมีการตัดบริษัทออกจากกลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก  

บริษัท PRAKIT เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอตอการศึกษา และบริษัท BEAUTY ท่ีมีชุดของขอมูลท่ีใช 

ในการศึกษาโดดจากกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญ  

ตารางท่ี 1 : แสดงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีการประกาศซื้อคืนหุนทุน  

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ป พ.ศ. บริษัท จํานวนบริษัท 

2557  JAS, BLAND, BTS, CI 4 

2558  PCSGH, TCAP, PTTGC, STPI, MCS, PDJ, GEL 7 

2559  BJCHI, RS, AH, DRT, AQUA 5 

2560  IT, SVI 2 

2561  LPH, GUNKUL, TPIPL, GIFT, MILL, BA, MC, KYE, LPN, SIRI, 
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  KYE, LPN, SIRI, SYNTEC  

รวม 29 

จากตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อและจํานวนบริษัทรวม 29 บริษัท ท่ีมีการซ้ือคืนหุนทุนระหวางป 

พ.ศ. 2557 ถึง ป พ.ศ. 2561 การศึกษานี้แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาการเกิด

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม และการศึกษาปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินท่ีอาจมีผลกระทบตอการเกิด

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมตอการประกาศการซ้ือคืนหุนทุนของบริษัทจดทะเบียน 

1. การศึกษาการเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติตอราคาหลักทรัพยในชวงการประกาศซ้ือคืนหุน

ทุนของบริษัท มีวิธีการดังนี้ 

คํานวณหาคาอัลฟา (α) และคาเบตา (β) ของหุนบริษัทท่ีจะนํามาศึกษา โดยใชขอมูล 

การซ้ือขายหุนรายวัน จํานวน 60 วัน กอนชวงระยะเวลาท่ีจะนํามาทดสอบ  

 

หลังจากคํานวณคาอัลฟา (α) และคาเบตา (β) ของหุนบริษัทท่ีจะนํามาศึกษา จะทําการ 

คํานวณคาความคลาดเคลื่อนของผลตอบแทนของบริษัท (ε) ของหุนแตละตัว เพ่ือหาผลตอบแทนของ

http://www.setsmart.com/
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หุนแตละตัวท่ีแตกตางจากผลตอบแทนท่ีคาดการณ (Expected Return) ของหุนนั้น ๆ ซ่ึงการคํานวณ

คาความคลาดเคลื่อนของผลตอบแทนของบริษัทสามารถคํานวณไดจากสมการ Market model 

หลังจากท่ีไดคาความคลาดเคลื่อนของผลตอบแทนของบริษัท (ε) ของหุนแตละตัว 

และแตละวันท่ีนํามาพิจารณาแลว จะคํานวณผลตอบแทนท่ีผิดปกติ (Abnormal Return (AR)) ของหุน

ทุกตัวของแตละวันท่ีนํามาทดสอบ และหาคาผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal 

Return) (CAR)) ซ่ึงจะกําหนดใหเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในการศึกษาสวนท่ี 1 

ตามสมการ ดังนี้ 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝,𝑞𝑞)𝑗𝑗  =  �𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗

𝑞𝑞

𝑡𝑡=𝑝𝑝

 

โดยท่ี  𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝,𝑞𝑞)𝑗𝑗  = อัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติของหลักทรัพย j  

จาก วันท่ี p ถึงวันท่ี q 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗   = อัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติของหลักทรัพย j 

การวัคคาของอัตราผลตอบแทนท่ีผิด (Abnormal Return) ของบริษัท จะใช Market 

Model เปนเครื่องมือในการทดสอบ โดยมีรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear Relationship) ซ่ึง

เขียนเปนสมการไดดังนี้ 

𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗  =  𝛼𝛼𝑗𝑗 + 𝛽𝛽𝑗𝑗𝐴𝐴𝑚𝑚𝑗𝑗 + 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 

โดยท่ี   𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 =  อัตราผลตอบแทนของบริษัท j ณ เวลา t 

   𝛼𝛼𝑗𝑗 =  สวนประกอบของผลตอบแทนของบริษัท j ท่ีไมข้ึนอยู 

กับผลตอบแทนโดยรวมของตลาด 

 

 

   𝛽𝛽𝑗𝑗 = คาสัมประสิทธิ์แสดงการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน 

ท่ีคาดหวังของบริษัท j เม่ือเปรียบเทียบกับการ 
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เปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนโดยรวมของตลาด ซ่ึงถือ 

เปนคาวัดปริมาณความเสี่ยงท่ีเปนระบบ 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑗𝑗 =  อัตราผลตอบแทนตลาดของบริษัท j ณ เวลา t 

𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 =  สวนประกอบของอัตราผลตอบแทนท่ีความคลาดเคลื่อน 

ของบริษัท j ณ เวลา t  

จากทฤษฎี Market model จะสันนิษฐานวา คาความชัน (Sloop) คือ คาเบตาของหุน (β) 

และคาจุดตัด (intercept) คือ คาอัลฟาของหุน (α) เปนคาคงท่ีตลอดชวงเวลาท่ีกําหนดและจากสมการ

ดังกลาว จะสามารถนําไปใชหาผลตอบแทนท่ีผิดปกติ (Abnormal Return, 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑡𝑡 ) ตามสมการ Market 

model ได โดย Abnormal Return ของหุนบริษัทใดๆ ณ เวลาหนึ่ง เวลาใดๆ จะเทากับผลแตกตาง

ระหวางผลตอบแทนท่ีแทจริง (Actual Return, 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗) ของหุนบริษัทนั้น กับผลตอบแทนท่ีคาดการณ 

(Expected Return, 𝐴𝐴�𝑗𝑗𝑗𝑗) ณ เวลาเดียวกัน ซ่ึงสามารถหาไดจากสมการตอไปนี้ 

𝐴𝐴�𝑗𝑗𝑗𝑗  =  𝛼𝛼𝑗𝑗 + 𝛽𝛽𝑗𝑗𝐴𝐴𝑚𝑚𝑗𝑗 

โดยท่ี   𝐴𝐴�𝑗𝑗𝑗𝑗 =  อัตราผลตอบแทนคาดหวังจาการลงทุนใน 

บริษัท  j ณ เวลา t 

   𝜀𝜀𝑗𝑗𝑡𝑡  =  𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗−𝐴𝐴�𝑗𝑗𝑗𝑗 
   𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 = อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการลงทุนใน 

บริษัท j ณ เวลา t 

ดังนั้น ผลตอบท่ีผิดปกติของหลักทรัพยใดๆ ณ เวลา t เทากับ สวนตางระหวางผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลตอบแทนท่ีคาดหวัง ซ่ึงสามารถหาไดจากสมการตอไปนี้ 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗  = 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 − (𝛼𝛼𝑗𝑗𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝑗𝑗𝐴𝐴𝑚𝑚𝑗𝑗) 

โดยท่ี   𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 =  อัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติของบริษัท j ณ เวลา t 

   𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 =  อัตราผลตอบแทนของบริษัท j ณ เวลา t 
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   𝛼𝛼𝑗𝑗𝑡𝑡 = อัตราผลตอบแทนของบริษัท j ณ เวลา t ท่ีไมสามารถ 

อธิบายไดวาเกิดจากปจจัยใด 

𝛽𝛽𝑗𝑗𝐴𝐴𝑚𝑚𝑗𝑗 =  อัตราผลตอบแทนของบริษัท j ณ เวลา t ท่ีผันแปรตาม 

อัตราผลตอบแทนของตลาด 

ขอสังเกต 

1. คํานวณอัตราผลตอบแทนของบริษัท j ท่ีเปลี่ยนไป ณ เวลา t (𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗) จากสมการตอไปนี้ 

𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 =
𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗−1
𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗−1

 

โดยท่ี   𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 =  อัตราผลตอบแทนของบริษัท j ท่ีเปลี่ยนไป ณ เวลา t 

𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 =  ราคาหลักทรัพยของบริษัท j ณ เวลา t 

𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗−1 =  ราคาหลักทรัพยของบริษัท j ณ เวลา t-1   

2. คํานวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยฯ ณ เวลา t (𝐴𝐴𝑚𝑚𝑗𝑗) จากสมการ

ตอไปนี้ 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑗𝑗 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−1

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−1
 

โดยท่ี   𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗  =  อัตราผลตอบแทนรวมของตลาด ณ เวลา t 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  =  ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาด ณ เวลา t 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−1 =  ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาด ณ เวลา t-1 

3. การคํานวณคาอัลฟา (α) และคาเบตา (β) ใน Market Model ใชวิธี  Ordinary  

Least-Squares Regression (OLS) ดวยขอมูลอัตราผลตอบแทนของบริ ษัท (𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗) และอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาด (𝐴𝐴𝑚𝑚𝑗𝑗)ท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงระยะเวลากอนประกาศการซ้ือคืน 

หุนทุนของบริษัทเปนเวลา 60 วัน  
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4. การคํานวณผลตอบแทนของหุนแตละตัว จะใหราคาปดของหุนนั้นในแตละวันแตใน 

5. การนับจํานวนวันจะไมนับวันหยุดรวมทําการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การทดสอบความเหมาะสมของสมการ Market Model ท่ีใช ในการศึกษา จากคา 

Coefficient หรือ คาเบตา (β) วามีคาเทากับ 0 หรือไม หากคาเบตา เทากับ 0 จะหมายความวาการ

ประกาศนโยบายซ้ือคืนหุนทุนไมมีผลกระทบใดๆ ตอตลาด โดยคํานวณคาสถิติ T-test ท่ีระตับความ

เชื่อม่ันตางๆ ท่ี 95% และ 90% ตามสําดับ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

ในแตละบริษัทจะมีการประกาศชื้อหุนคืนในวันท่ีแตกตางกันออกไป จึงตองมีการปรับฐานขอมูล

ของบริษัทใหอยูในระบบเดียวกัน นั่นคือ จะทําการกําหนดใหวันท่ีบริษัทมีการประกาศนโยบายซ้ือคืนหุน

ทุน เปนวันท่ี 0 (t=0) พรอมท้ังทดสอบ 2 เหตุการณ ไดแก ในชวงท่ีบริษัทมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุน 

กอนและหลังวันประกาศ 5 วัน  [-5,+5] และชวงท่ีบริษัทมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุน กอนและหลังวัน

ประกาศ 15 วัน [-15,+15] 

2. การศึกษาปจจัยทางการเงินพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบกับผลตอบแทนผิดปกติสะสม

ในชวงการประกาศซ้ือคืนหุนทุนของบริษัท มีวิธีการดังนี้ 

ผูทําการศึกษาเชื่อวาการประกาศนโยบายการซ้ือคืนหุนทุนมีผลตออัตราผลตอบแทน 

ท่ีผิดปกติสะสม และจะสงผลกระทบตอปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินในงบการเงินในชวงการประกาศ

นโยบายการซ้ือคืนหุนทุน ซ่ึงปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินเปนเครื่องมือของนักลงทุนใชพิจารณาเพ่ีอใหเกิด

ความเชื่อม่ันในบริษัท  

การทดสอบจะใชวิธีวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยอยูภายใต

เง่ือนไขการทดสอบและการเก็บขอมูลปจจัยพ้ืนฐานทางการเงิน ดังนี้ 

1. ผลตอบแทนสะสมท่ีผิดปกติท่ีคํานวณไดและขอมูลปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินท่ีนํามา

ทดสอบจะไดมาจากคนละชวงเวลาทดสอบเดียวกัน 

2. ขอมูลปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินท่ีไดจากการทดสอบ ไดจากจากงบการเงินท่ี 

ประกาศตอสาธารณะลาสุดกอนและหลังมีการประกาศนโยบายการซ้ือคืนหุนทุน มาคิดเฉลี่ยใหอยูในชวง

ทดสอบ เนื่องจากไมมีงบการเงิน ณ ชวงเวลาท่ีมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุน เปนไปตามสมการวิเคราะห

ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังตอไปนี้ 
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𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝛽𝛽2𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽3𝐺𝐺𝑃𝑃𝐺𝐺 + 𝛽𝛽4𝑅𝑅𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸 + 𝛽𝛽5𝑁𝑁𝑃𝑃𝐺𝐺
+ 𝛽𝛽6𝐷𝐷𝑅𝑅𝑃𝑃𝐸𝐸 + 𝛽𝛽7𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝛽𝛽8𝐼𝐼𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝐸𝐸
+ 𝛽𝛽9𝐼𝐼𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐼𝐼𝑁𝑁𝐷𝐷𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝛽𝛽10𝐼𝐼𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑅𝑅𝐶𝐶𝑑𝑑
+ 𝛽𝛽11𝐼𝐼𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐴𝐴𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝛽𝛽12𝐼𝐼𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐶𝐶𝑅𝑅𝑁𝑁𝑑𝑑 + 𝜀𝜀 

โดยมีตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 7 อัตราสวนทางการเงินพ้ืนฐาน ไดแก อัตราผลตอบแทน

จากทรัพยสิน (ROA), อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE), กําไรข้ันตน (GPM), กําไรจากการดําเนินงาน 

(EBIT), อัตรากําไรสุทธิ (NPM), อัตราสวนหนี้สินตอทุน (DEPT) และอัตราสวนสภาพคลอง (CR) พรอม

ท้ังกําหนดตัวหุนแยกประเภทของอุตสาหกรรมเปน 5 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

(dummyASSET), สินคา สินคาอุตสาหกรรม (dummyINDUS), เทคโนโลย ี(dummyTECH), ทรัพยากร 

(dummyRESOR) และ อุปโภคบริโภค (dummyCONS) 

สมมติฐานในการทดสอบ คือ มีปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินอยางนอย 1 คา ท่ีความสัมพันธกับ

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม (CAR) แลวทําการทดสอบจนครบทุกตัวแปรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และ 

90% ตามลําดับ 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดกับราคาหุนและปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินของบริษัทท่ีมีการซ้ือคืน

หุนทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาในชวงมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุนนั้นมีผลตอบแทนท่ี

ผิดปกติเกิดข้ึนอยางมีนัยสําคัญ จึงนําคาของผลตอบแทนท่ีผิดปกติในชวงเวลาดังกลาวมาวิเคราะห  

ท้ังท่ีสงผลไปยังราคาหุนและปจจัยทางพ้ืนฐานทางการเงิน สรุปผลไดดังนี้ 

1. การศึกษาการเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติตอราคาหลักทรัพยในชวงการประกาศ 

ซ้ือคืนหุนทุนของบริษัท  

พบวาเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมเฉลี่ยในชวงเวลาการทดสอบ 5 และ 15 วันกอน

และหลังของบริษัทในกลุมทดสอบ อันเนื่องเปนผลมาจากการตอบสนองกับขาวการประกาศซ้ือคืนหุนทุน

และจะตอบสนองในทิศทางบวกในชวงเวลาใกลกับเหตุการณท่ีมีการประกาศซ้ือคืนหุนทุน จากนั้น
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ผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมเฉลี่ยในชวงเวลาการทดสอบ จะคอยๆเขาสูสภาวะปกติหลังเหตุการณผานไป 

แสดงใหเห็นดังภาพท่ี 1 และ 2 

ภาพท่ี 1 : แสดงคาอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมเฉลี่ย (Mean Cumulative Abnormal Returns หรือ 

MCARs) ในแตละวันของชวงเวลาการทดสอบ 5 วันกอนและหลังการประกาศซื้อคืนหุนทุน [-5,+5] 

 
 

ภาพท่ี 2 : แสดงคาอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมเฉลี่ย (Mean Cumulative Abnormal Returns หรือ 

MCARs) ในแตละวันของชวงเวลาการทดสอบ 15 วันกอนและหลังการประกาศซื้อคืนหุนทุน [-15,+15] 

 

จากนั้นนําคาอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมของบริษัทมาทําการวิเคราะหทางสถิตเชิงอนุมาน 

(Inference Statistic) พบวาในชวงทดสอบ [-5,+5] คา p-value เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 

กลาวคือ คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมในชวงการทดสอบมีคาแตกตางจาก 0 อยางมี

นัยสําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
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และในชวงทดสอบ [-15,+15] คา p-value เทากับ 0.96 ซ่ึงมากกวา 0.1 คาเฉลี่ยของอัตรา

ผลตอบแทน ท่ีผิ ดปกติ สะสมในช ว งการทดสอบมีค า ไม แตกต า งจาก 0  อย า ง มีนั ยสํ า คัญ  

แสดงใหเห็นดังตารางท่ี 2 และ 3 

 ตารางท่ี 2 : แสดงคาทางสถิติทดสอบคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกตสิะสมของบริษัทในชวงการ

ทดสอบ 5 วัน กอนและหลังการประกาศนโยบายการช้ือหุนคืน [-5,+5] 

  MEAN standard deviation t-value p-value 

อัตราผลตอบแทนท่ีผดิปกตสิะสม

ในชวงการทดสอบ  (%) 
0.04 0.07 .00 .00* 

*ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05, **ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.1 

ตารางท่ี 3 : แสดงคาทางสถิติทดสอบคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมของบริษัทในชวงการ

ทดสอบ 15 วันกอนและหลังการประกาศนโยบายการช้ือหุนคืน [-15,+15] 

  MEAN standard deviation t-value p-value 

อัตราผลตอบแทนท่ีผดิปกตสิะสม

ในชวงการทดสอบ  (%) 
0.15 12.06 0.05 0.96 

 

สามารถสรุปไดวาการบริษัทมีผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมเกิดข้ึนในชวงประกาศซ้ือคืนหุนทุน

ในชวงการทดสอบ 5 วันกอนและหลังการประกาศซ้ือคืนหุนทุน ซ่ึงผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมดังกลาว

ไดสงผลกระทบตอราคาตลาดของบริษัทเฉลี่ยอยูท่ี 0.04% แตผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมไมเกิดข้ึน

ในชวงการทดสอบ 15 วันกอนและหลังการประกาศนโยบายการซ้ือหุนคืน 

2. การศึกษาปจจัยทางการเงินพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบกับผลตอบแทนผิดปกติสะสมในชวง 

การประกาศซ้ือคืนหุนทุนของบริษัท  

ใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Mutiple Regression Analysis) พบวา ตัวแปรอิสระ

นั้นมีความสัมพันธในอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ แสดงใหเห็นดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 : ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมกับปจจัยพ้ืนฐานทางการเงิน

แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Coefficient of correlation) ในชวงการประกาศซื้อคืนหุนทุนของบริษัท  

(R-squared 0.750379) 

 ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรท่ีสนใจ) Coefficient Prob. 
ความสัมพันธทิศทางกับ 

อัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ

 อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสิน (ROA) 0.052319 0.1759 - 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) -0.048439 0.0637** ทิศทางตรงขาม (-) 

กําไรข้ันตน (GPM) -0.004151 0.0105* ทิศทางตรงขาม (-) 

กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) 0.007829 0.0034* ทิศทางเดียวกัน (+) 

อัตรากําไรสุทธิ (NPM) 0.015974 0.0019* ทิศทางเดียวกัน (+) 

อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (DEPT) 0.126000 0.0276* ทิศทางเดียวกัน (+) 

อัตราสวนสภาพคลอง (CR) -0.000206 0.0009* ทิศทางตรงขาม (-) 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง (ASSET) 0.079797 0.0681** ทิศทางเดียวกัน (+) 

สินคาอุตสาหกรรม (INDUS) 0.066702 0.1252 - 

เทคโนโลยี (TECH) 0.123732 0.0742** ทิศทางเดียวกัน (+) 

ทรัพยากร (RESOR) -0.71823 0.5982 - 

อุปโภคบรโิภค (CONS) 0.038739 0.4185 - 

*ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05, **ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.1 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. การศึกษาการเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติตอราคาหลักทรัพยในชวงการประกาศซ้ือคืนหุนทุน

ของบริษัท เหตุการณการประกาศซ้ือคืนหุนทุนนั้นสงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม

ในชวงสั้น และคอยๆกลับเขาสูปกติเม่ือเวลาผานไป จากท่ีแสดงใหเห็นในชวงทดสอบ [-5,+5] แสดงให

เห็นวาการซ้ือคืนหุนทุนมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม ณ ระดับนัยสําคัญท่ีนอยกวา 

0.05 แตในชวงทดสอบ [-15,15] การซ้ือคืนหุนทุนไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม 

ซ่ึงจะสอดคลองกับการศึกษาของ Dann (1981), Vermaelen (1981), Comment and Jarell (1991), 

Ikenberry et al. (1995), Stephens and Weisbash (1998), Grullon and Michaely (2004), Peyer 

and Vermaelen (2005), รักขิฏา เอ่ียมวิจารณ (2549) และ จุฑา สังขจันทราริน (2554) วาเหตุการณ

ท่ีบริษัทซ้ือคืนหุนทุนมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมในชวงเวลาใกลเหตุการณ 
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เนื่องมาจากการตอบสนองของนักลงทุนกับขาวการประกาศซ้ือคืนหุนทุนของบริษัท เปนท่ีมาของการ

เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยในชวงสั้นๆ ตามทฤษฎีการสงสัญญาณ (Signaling Theory) 

2. การศึกษาปจจัยทางการเงินพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบกับผลตอบแทนผิดปกติสะสมในชวง 

การประกาศซ้ือคืนหุนทุนของบริษัท จากการศึกษาและทําการทดสอบหาความสัมพันธเกินคาดกับ

ปจจัยพ้ืนฐานทางการเงินของ ทรงภพ จิวากานนท (2546) ในเรื่องนักลงทุนมักใชขอมูลของงบการเงิน

ดานความสามารถในการทํากําไรของบริษัท แตในระยะยาวนักลงทุนไมไดใชขอมูลในสวนนี้มากนัก จึง

เลือกเหตุการณการซ้ือคืนหุนทุนมาวิเคราะหดูปจจัยพ้ืนฐานตางๆ การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมกับปจจัยพ้ืนฐานทางการเงิน พบวา มี 6 ปจจัยพ้ืนฐานทางการเงิน

ความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม แบงเปนความสัมพันธในทิศทางตรงขาม ไดแก อัตรา

ผลตอบแทนผูถือหุน (ROE), กําไรข้ันตน (GPM), อัตราสวนสภาพคลอง (CR) และปจจัยพ้ืนฐานทางการ

เงินท่ีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT), อัตรากําไรสุทธิ (NPM), 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E) และไดกําหนดตัวแปรหุนเก่ียวกับประเภทของอุตสาหกรรม  พบวา บริษัท

ในกลุมอสังหาริมทรัพยและกลุมเทคโนโลยีจะมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมใน

ทิศทางเดียวกัน (+) ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.1 แสดงวาการประกาศซ้ือคืนหุนทุนของบริษัทท่ีอยูในกลุม

อสังหาริมทรัพยและกลุมเทคโนโลยี มีแนวโนมท่ีราคาของหลักทรัพยมีทิศทางเพ่ิมข้ึนท่ีระดับ 90% 

 

ขอเสนอแนะ  

การศึกษาในอนาคตอาจจะทดสอบหาผลกระทบในระยะยาวของบริษัทท่ีมีการซ้ือคืนหุนทุน

ติดตามหุนทุนท่ีซ้ือคืนวาจําหนายไดหมดตามจํานวนหรือไม หรือบริษัทจําเปนท่ีตองลดทุน เพ่ือเปนขอมูล

ใหนักลงทุนตัดสินใจดูแนวโนมบริษัทท่ีมีการซ้ือคืนหุนทุน เพ่ือใหไดขอมูลของบริษัทท่ีมีการซ้ือคืนหุนทุน 

ในหลายมิติ และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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การรับรูและความคาดหวังของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่เครือขาย

การทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง 

The perception and expectations of tourists towards tourism by 

communities in the tourism network by communities                                    

in the central region 

 

อุณากุล  อภิวนัสบด0ี

1  

Ounakul Apiwanatsabodee1 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหถึงการรับรูและความคาดหวังของนักทองเท่ียว

ตอการทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง โดยการศึกษาตาม

ความแตกตางของลักษณะทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร ท่ีมี

ลักษณะการรับรูและความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน โดยจากการศึกษาขอมูลในการ

วิเคราะหความแตกตางของกลุมนักทองเท่ียวนั้น โดยท่ัวไปนักการตลาดมักจะใชขอมูลลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาและพฤติกรรมหรือเรียกวาการแบงสวนการตลาดในการวิเคราะห

ถึงความแตกตางของผูใชสินคาและบริการ แตสําหรับในการทองเท่ียวโดยชุมชนนั้นการศึกษาถึงรับรูและ

ความคาดหวังของนักทองเท่ียวจะทําใหเห็นถึงชองวางของการพัฒนาการทองเท่ียวของกลุมเปาหมายได

ชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพราะการทองเท่ียวก็ถือเปนสินคาบริการอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวของไทย การศึกษาครั้งนี้จะทําใหเห็นแนวทางของการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนในคุณคาท่ี

นักทองเท่ียวตองการ 

 

คําสําคัญ: การรับรู ความคาดหวัง การทองเท่ียวโดยชุมชน คุณคาของการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา), E-mail: aunakul111@gmail.com  
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Abstract 

 The purpose of this study To analyze the perception and expectations of tourists 

towards tourism by communities in the tourism network by communities in the central 

region By studying the differences in demographic, geographic, psychological and 

behavioral characteristics With different characteristics, perceptions and expectations of 

tourists By studying the data to analyze the differences among tourists Marketers use 

demographic, geographic, psychological, and behavioral data, known as market 

segmentation. Used in the analysis of the different types of users of products and services 

for tourism by the community Studying the awareness and expectations of tourists will 

make it clear that the gap in the tourism development of the target group is because 

tourism is considered one of the important service products in the Thai tourism industry. 

This study will show the direction of community tourism development in the value that 

tourists want. 

 

Keywords: Perceptions, expectations, community tourism, community tourism value 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 การทองเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทยนั้นถูกพัฒนาอยางตอเนื่อง แตเปนการมุงเนน พัฒนาท่ี

ใหความสําคัญกับชุมชนเปนหลัก(แนวหนา, 2560) จากแนวคิดท่ีวาชุมชนตองเปนผูกําหนดการทองเท่ียว

ในพ้ืนท่ี ตามหลักการทองเท่ียวโดยชุมชน (พจนา สวนศรี, 2546) ใหความสําคัญกับความตองการของ

ชุมชนกอนความตองการของนักทองเท่ียว โดยเอกลักษณของชุมชนเปนจุดสําคัญท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว 

การคงเอกลักษณของชุมชนเปนเปาหมายหลักของการทองเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนตองรักษาเอกลักษณ 

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติทางการทองเท่ียวไวใหยาวนานมากท่ีสุด (อุไรพรรณ ปรางอุดม ทรัพย, 

2544) การพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทยจึงมุงความสําคัญไปท่ีชุมชน มากกวาความ

ตองการของนักทองเท่ียว ไมไดคํานึงถึงความตองการของนักทองเท่ียววามีความคาดหวัง การรับรูจริง 

หรือความตองการในการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางไร เรียกไดวาในการทองเท่ียวโดยชุมชนนั้นใชความ

ตองการของชุมชนเปนท่ีตั้ง ในขณะท่ีการทําการตลาดของสินคาและบริการโดยท่ัวไปนั้น ความสําคัญจะ

อยูท่ีลูกคาเปนสิ่งสําคัญ (พรพิมล  คงฉิม, 2554) โดยการสรางสินคาและบริการท่ีตรงกับความตองการ
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ของผูบริโภค ผูใชบริการ เปนหลัก (พงศศรันย พลศรีเลิศ, 2560)และสรางมูลคาเพ่ิมใหลูกคามากข้ึน 

(Osterwalder, Pigneur, Bemarda, & Smith, 2014) ซ่ึงแนวคิดในการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ในปจจุบันกลับสวนทางกับแนวคิดทางการตลาดอยางท่ีควรเปน  

จากปญหาและชองวางทางแนวคิดท่ีเกิดข้ึนนั้น จึงเปนท่ีนาสนใจวาแลวทําอยางไรจึงจะสามารถ

ศึกษาถึงความตองการของนักทองเท่ียวไปจนถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวโดยชุมชน สามารถวิเคราะห

ความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางเปนระบบ สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสมดุลคงเอกลักษณด่ังเดิมของชุมชนเอาไว กระจายรายไดไปทุกพ้ืนท่ีพรอมกับ

สรางความรูสึกคุมคาใหเกิดข้ึนกับนักทองเท่ียวและไมกระทบตอการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนเอง 

(คณะกรรมการการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ, 2560)  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.   เพ่ือประเมินการรับรูและความคาดหวังของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ี

เครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง 

2.   เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของนักทองเท่ียวโดยชุมชนในลักษณะทางดานประชากรศาสตร 

ภูมิศาสตร จิตวิทยา พฤติกรรมนักทองเท่ียว ท่ีมีการรับรูและคาดหวังตอการทองเท่ียวโดยชุมชน และ

ลักษณะพฤติกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัย คือ ศึกษาและ

วิเคราะห ลักษณะทางประชากรศาสตร ลักษณะทางจิตวิทยา ลักษณะทางพฤติกรรม พฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวชุมชน คุณคาทางการทองเท่ียวชุมชนท่ีนักทองเท่ียวรับรูและคาดหวัง รวมไปถึงความพึง

พอใจของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวพ้ืนท่ีการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การศึกษาครั้งนี้ใชพ้ืนท่ีเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนเขตภาคกลาง 5 

จังหวัด ดังนี้1) ชุมชนบางน้ําผึ้ง ต.บางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  2) กลุมการทองเท่ียวเชิง

นิเวศตําบลหวยแรงโดยการมีสวนรวมของชุมชน อ.เมือง จ.ตราด 3) บานสลักคอก ม.4 ต.เกาะชางใต อ.

เกาะชาง จ.ตราด ตําบลน้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 4) วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนรักษ

เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 5) ชุมชนเขาสอยดาวใต ม.1 ต.ทับไทร อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี ซ่ึงแตละ

พ้ืนท่ีนั้นไดรับการดูแลและพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือสรางใหเกิดการทองเท่ียวโดยชุมชน 
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 3. ขอบเขตดานประชากร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางคือนักทองเท่ียวชาวไทยและ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวพ้ืนท่ีเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนเขตภาคกลางซ่ึง

เปนเครือขายท่ีดูแลประสานการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 4. ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม-

เมษายน พ.ศ.2563 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 1. ชุมชนการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาสามารถนําผลการวิเคราะหไปใชในการพัฒนาการ

ทองเท่ียวของชุมชนไดอยางเปนระบบ 

 2. การทองเท่ียวแหงประเทศไทยและหนวยงานท่ีสงเสริมการทองเท่ียวสามารถนําผลวิเคราะห

แนวทางการสรางมูลคาเพ่ิม สรางแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาการจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามลักษณะพฤติกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชน                   

ความคาดหวังและการรับรูจริงในคุณคาการทองเท่ียวโดยชุมชน ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของไดแก แนวคิดและงานวิจัยดานการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based-

tourism) แนวคิดและงานวิจัยดานการสรางมูลคาเพ่ิม (Value Creation) แนวคิดและงานวิจัยดานการ

แบงสวนการตลาดการทองเท่ียว (Tourist Market Segmentation) ขอมูลพ้ืนท่ีการทองเท่ียวโดยชุมชน

เขตภาคกลาง (Central Region Network Community) 

แนวคิดดานการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based-tourism)  

 การทองเท่ียวโดยชุมชนจึงเปนการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และ

วัฒนธรรม (สถาบัณการทองเท่ียวโดยชุมชน, 2554) เปนการเนนใหชุมชนเปนศูนยกลางในการทํางานคือ 

การท่ีมุงพัฒนาใหคนในชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการจัดการทองเท่ียวและไมเพียงแตตอบสนองความ

ตองการของนักทองเท่ียวเทานั้น แตไดเนนถึงการสรางศักยภาพของคนในทองถ่ินใหใชความรูของตนเขา

มามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวของชุมชน (ดรรชนี  เอมพันธ, 2550)เพ่ือนําไปสูการดูแลรักษาและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใหมีความสมดุลกับภูมิปญญาและอัตลักษณทางวัฒนธรรมรวมท้ังการ

เก้ือกูลตอเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต(พจนา  สวนศรี, 2556) เปนการทองเท่ียวท่ีเกิดโดยความ

ตองการของตัวชุมชนเอง โดยท่ีชุมชนเปนเจาของทรัพยากรหลัก พรอมกับท่ีชุมชนมีทางเลือกในการ
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จัดการทองเท่ียวดวยตัวเอง(อรวรรณ  เกิดจันทร, 2557) มีการกําหนดการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนไดจาก

ตัวเอง บนฐานคิดท่ีวาทุกคนในชุมชนนั้นเปนเจาของทรัพยากร ลวนแตมีสวนไดสวนเสียจากการเกิดข้ึน

ของการทองเท่ียว เพราะไดนําเอาทรัพยากรในทองถ่ินท่ีมีอยู ไมวาจะเปนธรรมชาติ ประเพณี หรือ

วัฒนธรรมวิถีของชุมชนมาใชเปนทุนในการจัดการทองเท่ียว นอกจากนี้ตองมีการพัฒนาศักยภาพของคน

ในชุมชนใหมีทักษะความรู พรอมในการจัดการการทองเท่ียวดวยตนเอง โดยใหความสําคัญกับประโยชน

ตอชุมชนเปนหลัก ความยั่งยืนท่ีสงตอรุนตอไป และความสามารถในการรองรับของธรรมชาติและสังคม

ของชุมชนเปนหลัก 

แนวคิดดานการสรางมูลคาเพ่ิม (Value Creation) 

 การสรางมูลคาเพ่ิมนั้นไดถูกใหความหมายเอาไววาเปนประสิทธิภาพของการกระทําท่ีเพ่ิมมูลคา 

ของสินคา บริการ ธุรกิจปจจุบันผูประกอบการหลายรายหันมาใหความสําคัญกับการสราง มูลคาเพ่ิม ท้ัง

ในดานของการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับลูกคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมใหผูถือ

หุนในธุรกิจท่ีตองการเห็นคุณคาหรือเปน กิจกรรมใดก็ตามท่ีเพ่ิมมูลคาของสินคา และ คุณคาของการ

บริการสําหรับลูกคา (นันทวัฒน เกิดชื่น, 2553) แตสําหรับในแงของการเงินนั้น หมายถึง การสรางรายได 

ซ่ึงสูงกวาคาใชจาย ท่ีกอใหเกิดผลกําไร หรือมีคาสําหรับผูมีสวนไดเสีย และในความหมายท่ีกวางข้ึนนั้น

รวมถึง การสรางมูลคาใหกับลูกคานั้นเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และเพ่ือสรางคุณคาใน ตราสินคาของบริษัทใน

ขณะท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ กระทรวงพานิชย(2559) ไดใหคําอธิบายความหมายของการสราง

มูลคาเพ่ิมเอาไววาเปนกระบวนการท่ีใหความสําคัญกับผูบริโภค ดวยการเพ่ิมคุณคา ซ่ึงไดมาจากทุน

สรางสรรคตาง ๆ เชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เขาไป

ในผลิตภัณฑหรือบริการและทําใหเกิดความนิยมการยอมรับจากผูบริโภค โดยศึกษาจากความตองการท่ี

แทจริงของผูบริโภค(Hasso Plattner Institute of Design at Stanford) 

แนวคิดดานการแบงสวนการตลาดการทองเท่ียว (Tourist Market Segmentation)  

การแบงสวนตลาด(Market Segmentation) เปนเครื่องมือท่ีไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ

ในการวางกลยุทธทางการตลาด (Kotler, 2012) ในการทําการตลาดนั้นมีแนวทางดวยกัน 3 แนวทางคือ 

การตลาดแบบMass Marketing โดยผลิตสินคาจํานวนมาก ไมมีความแตกตางกัน กระจายสินคาและ

สื่อสารประชาสัมพันธครั้งเดียวโดยท่ีผูบริโภครับรูเหมือนกัน เปนแนวทางท่ีเชื่อวาจะสรางการเติบโต

ใหกับธุรกิจ แนวทางท่ี 2 คือ การตลาดท่ีสรางความแตกตางใหกับสินคา(Product-Variety Marketing) 

เปนแนวทางท่ีสรางความแตกตางใหกับสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว จนไปสู

แนวทางท่ี 3 คือการทําการตลาดเฉพาะกลุมเปาหมาย(Target Marketing) เปนวิธีการท่ีผูผลิตไดแบง
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สวนการตลาดของผูบริโภคเพ่ือนําเสนอสินคาและบริการรวมถึงกลยุทธสวนผสมทางการตลาด ท่ี

เหมาะสมใหกับลูกคาแตละกลุม ดวยวิธีการนี้จะสงผลใหสินคาหรือบริการเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย

ไดมากกวา แตการทําการตลาดแบบเฉพาะกลุมเปาหมายจําเปนท่ีจะตองใชเครื่องมือการแบงสวน

การตลาด เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายท่ีตองการ โดยมีความตองการ หรือความจําเปนท่ีคลายกัน เพราะ

ทรัพยากรทางธุรกิจหรือแมแตธุรกิจการทองเท่ียวไมสามารถท่ีจะตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคหรือนักทองเท่ียวไดท้ังหมด การเลือกตลาดเปาหมายจะทําใหเห็นความตองการของลูกคาได

ชัดเจนยิ่งข้ึนและตอบสนองความตองการจนสงผลใหกลุมเปาหมายเกิดความพึงพอใจ (Doyle & Stern, 

2006) 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีประกอบดวยนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และ

ชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการทองเท่ียวโดยชุมชนภาคกลางในเขตพ้ืนท่ีเครือขายการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน อันประกอบไปดวยพ้ืนท่ีชุมชนทองเท่ียว 6 พ้ืนท่ี คือ 1) บานสลักคอก ม.4 ต.เกาะ

ชางใต อ.เกาะชาง จ.ตราด 2) กลุมการทองเท่ียวเชิงนิเวศตําบลหวยแรง อ.เมือง จ.ตราด        3) 

วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนรักษเขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 4) ชุมชนบานริมคลอง

โฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม 5) ชุมชนตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา         6) 

ชุมชนบางน้ําผึ้ง ต.บางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (The Thailand Community Based 

Tourism Institute : CBT- I, 2012)  
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 ลักษณะเครื่องมือและข้ันตอนท่ีใชสําหรับการศึกษา “การรับรูและความคาดหวังของ

นักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง” คือ 

การออกแบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีท้ังหมด 4 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลดาน

ประชากรศาสตร และขอมูลดานภูมิศาสตร สวนท่ี 2 ขอมูลดานพฤติกรรมศาสตร เปนคําถามท่ีแบงสวน

การตลาดตามพฤติกรรมศาสตร สวนท่ี 3 ขอมูลดานจิตวิทยา เปนคําถามท่ีแบงสวนการตลาดตาม

จิตวิทยารูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงไดแก 1) กิจกรรม  2) ความสนใจ 3) ความคิดเห็น สวนท่ี 4 ขอมูล

เก่ียวระดับการมีพฤติกรรมของนักทองเท่ียวโดยชุมชน  

การตรวจสอบคุณภาพและเครื่องมือการวิจัย 

1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน จากนั้นจึงนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

 2. การทดลองใชแบบสอบถาม (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด 

 3. การทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Test) ท่ีไดจากการทดลองใช โดย

การใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha Coefficient)  

การสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเลือกตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการสุมตัวอยางโดยเปนการสุมตัวอยางแบบ 2 

ข้ันตอน (multi stage) ดังนี้ 

1 ข้ันแรกงานวิจัยฉบับนี้ไดคัดเลือกคัดเลือกพ้ืนท่ีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

กําหนดใหกลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขา มาทองเท่ียวหรือเคย

เดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการทองเท่ียวโดยชุมชนเขตภาคกลาง  

2 ข้ันท่ีสอง ใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บจากนักทองเท่ียว

ท่ีสะดวกและยินดีใหขอมูลระหวางท่ีทําการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ผูวิจัยจะทําการวิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

 1 วิเคราะหดวยการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใชในการอธิบายขอมูล

จากแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) คารอย

ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
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 2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอนุมาน (Inferential statistic) ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการวิจัย  

ตาราง 4.1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทางประชากรณศาสตรของนักทองเท่ียว 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

       ชาย 118 29.5 

       หญิง 282 70.5 

รวม 400 100.0 

2. อายุ   

       15 - 24 ป 46 11.5 

       25 – 34 ป 258 64.5 

       35 – 44 ป 79 19.8 

       45 -54 ป 14 3.5 

       55 – 60 ปข้ึนไป 3 0.8 

รวม 400 100.0 

3. สถานภาพทางครอบครัว   

      โสด 252 63.0 

       แตงงาน/ยังไมมีบุตร 65 16.3 

       แตงงาน/มีบุตรแลว 64 16.0 

       หยา/หมาย 19 4.8 

รวม 400 100.0 

4. รายได   

         นอยกวา 10,000 บาท 23 10.0 

         10,001 – 15,000 บาท 55 20.0 

         15,001 – 20,000 บาท 108 26.7 

         20,001 – 25,000 บาท 76 13.3 

         25,001 – 30,000 บาท 62 10.0 

         30,001 – 35,000 บาท 30 3.3 

         35,001 – 40,000 บาท 12 6.7 

         40,001 – 50,000 บาท 23 10.0 

         50,001 บาทข้ึนไป 11 2.8 

รวม 400 100.0 
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5. ระดับการศึกษา   

         มัธยมศึกษาตอนตน 2 0.5 

         มัธยมศึกษาตอนปลาย 40 10.0 

         ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 272 68.0 

         สูงกวาปริญญาตรี 86 21.5 

รวม 400 100.0 

6. อาชีพ   

         รับราชการ 47 11.8 

         พนักงานรัฐวิสาหกิจ 36 9.0 

         พนักงานเอกชน 197 49.3 

         ธุรกิจสวนตัว 57 14.2 

         อ่ืน ๆ 63 15.8 

รวม 400 100.0 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละ ขอมูลทางภูมิศาสตร ของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามา

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ภูมิศาสตร จํานวน รอยละ 

1. ทวีป   

           ทวีปแอฟริกา 4 1.0 

           ทวีปยุโรป 6 1.5 

           ทวีปออสเตรเลีย 3 0.8 

           ทวีปเอเชีย 387 96.8 

รวม 400 100.0 

2. ประเทศ   

           จีน 17 4.3 

          ไทย 328 82.0 

           อ่ืน ๆ 55 13.8 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูจริงของนักทองเท่ียว 

คุณคาการทองเท่ียวโดย

ชุมชน 

ระดับควาคาดหวัง ระดับการรับรู t df Sig 

(2-tailed)     𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

คุณคาดานประสบการณใน

การเรียนรู รวมกิจกรรมและ

วัฒนธรรม 

       

1.การไดเรียนรูวัฒนธรรมของ

ชุมชน              

4.01 .986 4.06 .912 -1.118 399 0.264 

2.การไดเขารวมกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน    

3.87 .872 3.95 .916 -1.954 399 0.051 

3.ก า ร ไ ด แ ล ก เ ป ลี่ ย น

วัฒนธรรมกับคนในชุมชน   

3.81 .838 3.87 .958 -1.401 399 0.162 

4.การได เรียนรูพบเห็นสิ่ ง

ใหมๆ                     

4.19 .794 4.08 .856 2.486 399 0.013 

รวม 3.97 .727 3.99 .793 -0.686 399 0.493 

คุณคาประสบการณใน

ความสัมพันธ 

       

1.มิตรภาพระหวางทานและ

ชุมชน     

4.11 .833 3.99 .901 2.949 399 0.003 

2.การตอนรับอยางเปนมิตร                4.15 .852 4.12 .904 0.714 399 0.476 

3.คนในชุมชนเสมือนญาติ  3.88 1.016 3.93 .915 -1.168 399 0.244 

4.ความแตกตางของทานและ

คนในชุมชน 

3.89 .974 4.00 .829 -2.407 399 0.017 

รวม 4.01 .792 4.01 .751 -0.021 399 0.983 

คุณคาดานอารมณ        

1.ไดมสีวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรม ของชุมชนไว 

3.94 .954 3.86 .865 1.872 399 0.062 

2. ภูมิใจท่ีไดมสีวนรวมในการ

รักษาวิถีชีวิตของชุมชนไว 

4.00 1.033 3.92 .903 1.989 399 0.047 
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3. ดีใจท่ีไดสนับสนุนการ

ทองเท่ียวท่ีเกิดจากชุมชน 

4.12 .890 3.99 .848 2.978 399 0.003 

4. ผอนคลายอารมณเมื่อเขา

ไปเท่ียวในชุมชน 

4.15 .787 3.90 .790 7.401 399 0.000 

รวม 4.05 .805 3.92 .750 4.413 399 0.000 

คุณคาเชิงสารัตถะ          

1.การเดินทางเขาไป

ทองเท่ียวชุมชน มีความ

สะดวก 

3.97 .887 3.78 .801 4.068 399 0.000 

2.สถานท่ีทองเท่ียว 

สิ่งแวดลอมในชุมชนสะอาด 

4.13 .792 3.92 .808 4.761 399 0.000 

3.อาหารของชุมชนมีความ

สะอาด รสชาตดิี       

4.08 .867 3.94 .770 3.208 399 0.000 

4.พ้ืนท่ีชุมชนมีการจัดการ

ความสะอาด ถูกสุขอนามัย 

4.22 .869 3.98 .793 5.019 399 0.000 

รวม 4.10 .724 3.90 .677 5.560 399 0.000 

คุณคาดานราคา        

1.คาใชจายในการเดินทางมา

ชุมชนมีราคาเหมาะสม 

4.28 .754 3.91 .798 8.593 399 0.000 

2.คาใชจายในการทํากิจกรรม

ชุมชนมี ราคาเหมาะสม 

4.31 .735 3.89 .824 9.774 399 0.000 

3. ของฝากท่ีระลึกในชมีราคา

ท่ีสมเหตุสมผล 

4.20 .820 3.85 8.11 8.525 399 0.000 

4.คาใชจายในการพักโฮมส

เตยมรีาคาท่ีเหมาะสม 

4.25 .774 3.87 .773 9.453 399 0.000 

รวม 4.26 .685 3.88 .695 11.341 399 0.000 
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สรุปผลการวิจัย 

  1. ผลการวิเคราะห ขอมูลทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร พฤติกรรมศาสตร และจิตวิทยา 

ของกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการทองเท่ียวโดยชุมชนเขตภาคกลาง  

ขอมูลทางดานประชากรศาสตร และภูมิศาสตร ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 400 คน 

เปนเพศหญิง จํานวน 282 คน (70.5%) เพศชาย จํานวน 118 คน (29.5), กลุมอายุ 25-34 ป จํานวน 

258 คน (64.5%), สถานภาพโสด จํานวน 252 (63%), รายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 

108 คน (26.7%), ระดับการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 272 คน (68%), กลุมอาชีพสวนใหญ

เปนพนักงานเอกชน จํานวน 197 คน (49.3%) ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมาจากทวีปเอเชีย จํานวน 

387 คน (96.8%), มาจากประเทศไทย จํานวน 328 คน (82%)  

 ขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร เก่ียวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน โดยชวงเวลาในการเดินทาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเดินทางชวงวันหยุด

นักขัตฤกษ  จํานวน 227 คน (56.8%)  ชวงเดือนในการเดินทาง พบวาสวนใหญเดินทางชวงเดือน

พฤศจกิายน-มกราคม จํานวน 252 คน (63.0%)  วัตถุประสงคหลักในการทองเท่ียวพักผอน จํานวน 251 

คน (62.7%) จํานวนครั้งในการทองเท่ียว พบวาในชวง 3 ปท่ีผานมาเดินทางทองเท่ียวมากกวา 3 ครั้ง 

จํานวน 189 คน (47.3%)  การรับขาวสาร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหาขอมูลเพ่ือวางแผน/

ตัดสินใจในการเดินทางทองเท่ียวดวยชองทางเว็บไซต จํานวน 195 คน (48.8%) รองลงมาคือ 

Facebook จํานวน 183 คน (45.8%)  จํานวนวัน/การทองเท่ียว สวนใหญเดินทางทองเท่ียวในประเทศท

ริปละ 2 วัน 1คืน จํานวน 195 คน (48.8%) ประเภทแหลงทองเท่ียวท่ีเดินทางไป ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญชื่นชอบแหลงทองเท่ียวประเภททองเท่ียวทางธรรมชาติ จํานวน 287 คน (71.8%) ผูมีอิทธิพลท่ี

สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางทองเท่ียวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ตัวเอง จํานวน 143 

คน (35.8%)  

ขอมูลดานจิตวิทยา ภาพรวมของพฤติกรรมศาสตรในสวนของระดับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ี

นักทองเท่ียวเขารวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥: 3.70) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักทองเท่ียวมีพฤติกรรม

การเขารวมการทองเท่ียว อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ชื่นชอบ

กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเปนวิถีชีวิตท่ีแทจริงมากกวากิจกรรมท่ีเตรียมไว (�̅�𝑥: 3.87) ชื่นชอบกิจกรรมท่ีมี

สวนรวมกับคนในพ้ืนท่ีการทองเท่ียว (�̅�𝑥: 3.74) ชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในพ้ืนท่ีการ

ทองเท่ียว (�̅�𝑥: 3.70) และเลือกท่ีจะเขาพักในสถานท่ีท่ีจัดไวในชุมชนมากกวาพักในโรงแรม (�̅�𝑥: 3.49)   



 

2036 
 

ในสวนสวนของภาพรวมพฤติกรรม ความสนใจเก่ียวกับการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว อยูใน

ระดับมาก (�̅�𝑥: 3.99) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักทองเท่ียวมีพฤติกรรมความสนใจเก่ียวกับการ

ทองเท่ียว อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ใหความสนใจเก่ียวกับ

ธรรมชาติในแหลงทองเท่ียวท่ีอยูรวมกับชุมชน (�̅�𝑥: 4.07) ใหความสนใจเก่ียวกับวัฒนธรรมในแหลง

ทองเท่ียวท่ีทานเดินทางไป (�̅�𝑥: 3.98) สนใจเก่ียวกับประเพณีหรือพิธีกรรมในแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ (�̅�𝑥: 

3.98) และสนใจการทองเท่ียวท่ีไดเรียนรูกับวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน (�̅�𝑥: 3.92)   

 และในสวนของภาพรวมความคิดเห็น ของนักทองเท่ียว อยูในระดับมาก(�̅�𝑥: 4.10) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา นักทองเท่ียวมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเท่ียวอยูในระดับมากทุกขอดังนี้ การ

เดินทางทองเท่ียวและไดสัมผัสกับวิถีชีวิตท่ีแตกตาง ทําใหมีโลกทัศนท่ีกวางข้ึน             (�̅�𝑥: 4.15) 

ผลประโยชนจากการทองเท่ียวควรกระจายสูสาธารณประโยชนของชุมชน (�̅�𝑥: 4.12) คิดวาการทองเท่ียว

ท่ีชุมชนมีสวนรวมจะนําไปสูความยั่งยืน (�̅�𝑥: 4.12) และคิดวาชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการทองเท่ียวของชุมชน (�̅�𝑥: 4.01)    

2.  ขอมูลผลการวิเคราะหความคาดหวังและการรับรูคุณคาการทองเท่ียวโดยชุมชนของ

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีการทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง 

ระดับความคาดหวังของนักทองเท่ียวตอคุณคาท่ีนักทองเท่ียวไดรับจากการทองเท่ียวโดยชุมชน 

อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคุณคาท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังจากคาเฉลี่ยได ดังนี้ คุณคาดานราคา (�̅�𝑥: 

4.26) คุณคาเชิงสารัตถะ (�̅�𝑥: 4.10) คุณคาดานอารมณ (�̅�𝑥: 4.05) คุณคาประสบการณในความสัมพันธ

ระหวางนักทองเท่ียวและชุมชน (�̅�𝑥: 4.01) คุณคาดานประสบการณในการเรียนรู รวมกิจกรรมและ

วัฒนธรรม (�̅�𝑥: 3.97) ตามลําดับ 

ระดับการรับรูจริงดานคุณคาของนักทองเท่ียวตอคุณคาท่ีนักทองเท่ียวไดรับจากการทองเท่ียว

โดยชุมชน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคุณคาท่ีนักทองเท่ียวรับรูคุณคาจริงจากคาเฉลี่ยได ดังนี้ คุณคา

ประสบการณในความสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวและชุมชน (�̅�𝑥: 4.01) คุณคาดานประสบการณในการ

เรียนรู รวมกิจกรรมและวัฒนธรรม (�̅�𝑥: 3.99) คุณคาดานอารมณ (�̅�𝑥: 3.92) คุณคาเชิงสารัตถะ (�̅�𝑥: 

3.90)   คุณคาดานราคา (�̅�𝑥: 3.88)  

พบวาสวนใหญไมมีความพึงพอใจตอคุณคาในการทองเท่ียวโดยชุมชน โดยมีคะแนนดานการรับรู

และคาดหวังในคุณคาการทองเท่ียวโดยชุมชนในระดับคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปนอย ดังนี้ 
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 ลําดับท่ี 1 คุณคาดานประสบการณในการเรียนรู รวมกิจกรรมและวัฒนธรรม โดยมีคาความ

แตกตางของการรับรูจริงและความคาดหวังคาเฉลี่ยเทากับ 0.02  

 ลําดับท่ี 2 คุณคาดานประสบการณในความสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวและชุมชน โดยมีคา

ความแตกตางของการรับรูจริงและความคาดหวังคาเฉลี่ยเทากับ เทากับ 0.00  

 ลําดับท่ี 3 คุณคาดานอารมณ โดยมีคาความแตกตางของการรับรูจริงและความคาดหวังคาเฉลี่ย

เทากับ เทากับ -0.13 

 ลําดับท่ี 4  คุณคาเชิงสารัตถะ  โดยมีคาความแตกตางของการรับรูจริงและความคาดหวัง

คาเฉลี่ยเทากับ เทากับ -0.2 

ลําดับท่ี 5  คุณคาดานราคามีคาความแตกตางของการรับรูจริงและความคาดหวังคาเฉลี่ยเทากับ เทากับ 

-0.38 

 

การอภิปรายผล 

 ผลการอภิปรายพบวา ผลการวิเคราะห พบวานักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในการทองเท่ียว

โดยชุมชนมีความคาดหวังตอคุณคาของการทองเท่ียวโดยชุมชนสูงกวาการรับรูจริง ในดานคุณคาในดาน

ราคา คุณคาเชิงสารัตถะ และคุณคาทางดานอารมณ แตมีการรับรูในดานคุณคาดานประสบการณในการ

เรียนรู รวมกิจกรรมและวัฒนธรรมสูงกวาความคาดหวัง และมีการรับรูคุณคาจริงเทากับความคาดหวังใน

คุณคาดานประสบการณในความสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวและชุมชน 
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แนวทางการเพ่ิมการทําธุรกรรมผานเคร่ือง Smart Device SUMO  

ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร 

Guidelines for Adding Transactions Via Smart Device SUMO of the 

Government Savings Bank Phato branch, Chumphon Province 

 

กมลพรรณ พรอมอุดม0

1 

Kamonpan Promaudom1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO 

ของผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร ท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย โดยเนนการศึกษาท่ี

เก่ียวของกับ ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายท่ีมีตอความเชื่อม่ัน และการรับรูความเสี่ยงในการทํา

ธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร ตลอดจน

เพ่ือศึกษาแนวทางและการพัฒนาการใหบริการการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ของ

ธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือ ลูกคาท่ีใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร จํานวน 166 

คน เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลหลักท้ังหมดจํานวน 10 คน  

ผลการวิเคราะหพบวา สาเหตุการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ไมเปนไปตาม

เปาหมาย คือความไมม่ันใจ ดานขอผูกมัด และการรับรูความเสี่ยง ดานการเงิน การแกไขปญหา จึงควร

สรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา และแนวทางการแกปญหาท่ีเปนรูปธรรม คือ การนําเครื่องพิมพใบบันทึก

รายการออกไปใหบริการควบคูกับการใหบริการ การทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ซ่ึง

ทําใหลูกคาม่ันใจ และเกิดความรูสึกปลอดภัยทางดานการทําธุรกรรมเพราะลูกคาจะไดรับใบรายการทํา

ธุรกรรม หรือการปรับสมุดบัญชีของลูกคาทันที ซ่ึงลักษณะตาง ๆ จะเหมือนกับการทําธุรกรรมผาน

เจาหนาท่ีบริการลูกคาของธนาคารออมสิน  

 

คําสําคัญ: ธนาคารออมสิน เครื่อง (หรือบริการ) สมารท ดีวอยท ซูโม การรับฝากเงิน (หรือเงินฝาก) 
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Abstract 

The purpose of this study To study the problems and causes of transactions via 

Smart Device SUMO by users of the Government Savings Bank, Phato Branch, Chumphon 

Province, in order to study the level of opinions on confidence.  And risks in conducting 

transactions through the Smart Device SUMO by the Government Savings Bank Phato 

Branch, Chumphon Province, and to study the guidelines and the development of the 

transaction service via the Smart Device SUMO by the Government Savings Bank Phato 

Branch in Chumphon to meet the needs of users. Government Savings Bank Phato Branch, 

Chumphon Province.  

The analysis results showed that the reason for the transaction via SUMO was not 

as targeted troubleshooting.  Therefore should build trust with customers and the 

concrete solution is to bring the receipt printer to provide service along with the Smart 

Device SUMO, which gives customers confidence.  And resulting in a sense of safety the 

transaction side because the customer will receive the transaction slip or the adjustment 

of the customer's book bank immediately.  Which various characteristics Is the same as 

doing a transaction through the Government Savings Bank branch counter. 

 

Keywords: Government Savings Bank, Machine (or service), Smart Device SUMO 

 

1. บทนํา 

ปจจุบันธนาคารออมสินจึงทําการตลาดเชิงรุก โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทําธุรกรรม

ตางๆ เพ่ือลดคาใชจายในการบริหารของสาขา รวมถึงลดภาระคาใชจายของลูกคาในการเดินทางมา

ธนาคารอีกดวย เครื่อง Smart Device SUMO ถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือนํามาใชอํานวยความสะดวกใหลูกคา

เปนรูปแบบการใหบริการธนาคารเคลื่อนท่ี โดยนําอุปกรณท่ีเรียกวา “SUMO” ขนาดเทาแท็บเลตมา

ใหบริการ  

โดยใหพนักงานธนาคารสามารถถือเครื่องออกนอกพ้ืนท่ีได เปนการอํานวยความสะดวกใหลูกคา

ในกลุมลูกคาทุกระดับ   
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ภาพท่ี 1 เครื่อง SUMO 

ท่ีมา : ธนาคารออมสิน (2562) 

 

เพ่ือใหสาขาเขาถึงลูกคาใหมากท่ีสุด  เครื่อง Smart Device SUMO” สามารถใชทําธุรกรรม

ทางการเงินท่ีหลากหลาย เชน ฝากเงิน เปดบัญชีรับฝากเงิน เปดบัตรเดบิต บันทึกขอมูลลูกคา (KYC) รับ

ชําระสินเชื่อ ตลอดท้ัง ชําระคาสินคาหรือบริการตางๆ จากประโยชนท่ีกลาวมา ธนาคารออมสินเชื่อม่ัน

วาลูกคาจะยอมรับเทคโนโลยีนี้ และยินดีทําธุรกรรมผานเครื่องดังกลาว อันจะสงผลดีใหธนาคารสามารถ

ลดจํานวนลูกคาท่ีเขาไปใชบริการท่ีสาขาได  ผูบริหารธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ  จึงกําหนดเปาหมาย

ของยอดการทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางนี้ จะเติบโตเพ่ิมข้ึน จาก 3,500 ครั้ง เปน 25,000 ครั้ง 

(ตารางท่ี 1) แตผลการปฏิบัติงานจริงพบวา ยอดการใชบริการไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

ผูวิจัยจึงตองการศึกษาทราบถึงเหตุผลวา เพราะเหตุใดกลุมเปาหมายจึงไมยอมรับการทํา

ธุรกรรมผานเครื่อง SUMO นี้ ผูวิจัยจึงไดสัมภาษณกลุมลุกคาเปาหมายเบื้องตน จํานวน 4 คน พบวา 

สาเหตุหลักท่ีเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจใชงานคือ ความไมม่ันใจและความกังวลดานความปลอดภัย 

ผลกระทบของการไมกลาท่ีจะทําธุรกรรมทางการเงินผานเครื่อง SUMO มีผลกระทบตอธนาคาร

ออมสิน สาขาพะโตะ ในหลากหลายดานท้ังในแงท่ีวาพนักงานท่ีออกบริการนอกพ้ืนท่ีไมไดรับเงินตาม

เปาหมายแลว จํานวนผูใชบริการท่ีสาขาก็ไมไดลดลง สงผลตอคุณภาพการบริการเพราะมีลูกคารอ

จํานวนมาก ซ่ึงในระยะยาวหากไมมีการแกไขปญหาดังกลาวอาจสงผลกระทบรายแรงถึงการท่ีลูกคา

เปลี่ยนไปใชบริการธนาคาพาณิชยอ่ืนแทน  
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ตารางท่ี 1 ผลการดําเนินงานการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ธนาคารออมสิน สาขา

พะโตะ 

หนวยงาน 
2560 2561 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 

สาขาพะโตะ (ครั้ง) 3,500 1,224 25,000 4,056 

รอยละตอเปาหมาย (%) 35.54 16.22 

ท่ีมา: ธนาคารออมสิน (2561) 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหปริมาณการทําธุรกรรมทางการเงินผานเครื่อง Smart Device 

SUMO ของผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร ไมเปนไปตามเปาหมาย 

2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายท่ีมีตอความเชื่อม่ัน และการรับรูความเสี่ยงใน

การทําธุรกรรมทางการเงินผานเครื่อง Smart Device SUMO ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัด

ชุมพร  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการ การทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device 

SUMO ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

ธนาคารออมสิน 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือม่ัน (Confidence)  

สุรียพร เหมืองหลิ่ง (2558) กลาววา ความเชื่อม่ันคือ พ้ืนฐานความสัมพันธของการติดตอสื่อสาร

ในการใหบริการลูกคา ซ่ึงองคกรจะตองเรียนรูทฤษฎีความสัมพันธใกลชิด เพ่ือสรางความคุนเคยใหเกิด

กับผูรับบริการ และสามารถครองใจลูกคาได  

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาถึงระดับความเชื่อม่ันของกลุมเปาหมายท่ีมีตอบริการ 

การทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอันจะสงผลตอการทํางานของ

หนวยงาน สงผลใหกลุมลุกคาเกิดความเชื่อม่ันท่ีจะเลือกใชบริการ การทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart 

Device SUMO 

องคประกอบของความเช่ือม่ัน  

Hitch (2012) ไดมีการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของ ความไววางใจในองคการ โดยพบวา

องคการท่ีมีความไววางใจสูง มักจะมีผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา และมีการทํางานงานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพท่ีดีดวย จากการศึกษาในครั้งนี้ ยังพบวา ความไววางใจสูงกอใหเกิดผลตอองคการ ดังนี้  

1) มีความรูสึกมุงม่ันสูงสุดท่ีจะรวมกันไปสูเปาหมาย  

2) มีพนักงานท่ีสามารถสนับสนุนและรวมกันทํางาน เพ่ือไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว 

3) เกิดวัฒนธรรมองคการท่ีมีความเขมแข็งและมีความรวมมือในการทํางานสูง 

4) มีผูนําท่ีเปนผูท่ีสอนงานมากกวาผูนําท่ีแคคอยสั่งการ 

5) พนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจตาง ๆ เพ่ิมมาก

ข้ึน 

ซ่ึงประดินันท ทองทิพย (2561) ศึกษาเรื่องการเพ่ิมยอดจํานวนผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม

การตลาดผลิตภัณฑ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี ผลจากการศึกษาพบวา 

ภาพรวมสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการตลาดรวมถึงกระตุนใหลูกคาตัดสินใจ

ใชบริการ MyMo และใชเปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับองคกร กําหนดแผนการปฏิบัติงาน

พรอมนําเสนอดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพ่ือควบคุมใหเกิดความม่ันใจในแผนงาน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความเส่ียง (Perceived Risk)  

จิราภา รุงเรืองศักดิ์ (2557) กลาววา การรับรูความเสี่ยงคือ การรับรูถึงความไมแนนอนในการ

รักษาความปลอดภัย การเก็บรักษาขอมูลสวนตัว และความไมชัดเจนครบถวนของขอมูลท่ีผูซ้ือใชหรือ



 

2045 
 

ผูใชบริการไดรับ ทําใหเกิดผลกระทบทางลบนําไปสูความไมพึงพอใจและไมซ้ือสินคา หรือใชบริการท่ีได

รับรูความเสี่ยงนั้น เนื่องจากจะเปนการสรางความวิตกกังวล ความไมแนใจวาเงินในบัญชีจะไมปลอดภัย 

McKechnie (2006) ไดศึกษาเก่ียวกับความเสี่ยงแบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานความเสี่ยงดาน

การเงิน หมายถึง ความเชื่อของผูใชบริการวาจะมีคาใชจายมากกวาท่ีควรจะเปน หรือเงินกลัวเงินในบันชี

จะไมปลอดภัย 

ความเสี่ยงดานความปลอดภัย หมายถึง ความเชื่อเก่ียวกับการสูญเสียท่ีผูใชบริการอาจจะ ไดรับ

จากความไมปลอดภัยของระบบ  

ความเสี่ยงเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ หมายถึง การถูกละเมิดหรือลักลอบ ขอมูล

สวนตัวของผูใชบริการไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงเก่ียวของกับความซ่ือสัตยของผูใหบริการ ดวยเชนกัน  

จากแนวคิดและทฤษฎีการรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) สรุปไดวา การรับรูความเสี่ยงจาก

การใชบริการดวยการเก็บขอมูลสวนตัวก็จะทําใหเกิดการรับรูความเสี่ยงตอระบบสินคาและบริการทําให

ผูใชบริการเกิดความลังเล และไมม่ันใจท่ีจะใชบริการ ซ่ึง จิรภา รุงเรืองศักด์ิ (2558) ศึกษาการยอมรับ

และการรับรูความเสี่ยงท่ีสงผลตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based 

Services: LBS) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูถึง

ประโยชน (Perceived Usefulness) และดานการรับรูถึงข้ันตอนการใชงานท่ีงาย(Perceived Ease of 

Use) สงผลทางบวกตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based Services: LBS) 

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และการรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) ดานความปลอดภัย 

และดานขอมูลสวนตัวของผูใชบริการสงผลทางลบตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง 

(Location-based Services: LBS) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการ (Consumer Decision)  

Schiffman & Kanuk (2010, อางถึงใน ชนนิกานต สิทธิศักดิ์ นวกุล, 2559) กลาววา การ

ตัดสินใจของผูบริโภคคือ กระบวนการท่ีเปนข้ันตอนตาง ๆ ท่ีผูบริโภคจะใชเปนแบบแผนกอนการซ้ือ 

ระหวางการซ้ือ และประเมินหลังจากการซ้ือสินคา แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจของผูบริโภคเดิมไดรับ

อิทธิพลจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตรท่ีเห็นวาผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยพิจารณา

จากอรรถประโยชนท่ีจะไดรับจากสินคานั้น แตการวิจัยผูบริโภคในชวงตอมาพบวา การตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคสวนใหญใชความรูสึก และอารมณการรับฟงขอมูลจากคนอ่ืนและสื่อตาง ๆ และการกระตุนทาง

การตลาดดวยการสงเสริมการขายมากกวาเหตุผล 
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ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ 

 ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ดานสังคม ดานสวนบุคคล ซ่ึงการวิจัย

ในครั้งนี้จะมุงเนนปจจัยดานจิตวิทยาโดยมีรายละเอียดดังนี้ ปจจัยดานจิตวิทยา เปนปจจัยภายในของ

ผูบริโภคเอง ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคา การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลังสิ่ง

กระตุน ( Drive) ท่ีอยูภายในตัวบุคคล ซ่ึงกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจ

ถูกกระทบจากปจจัยภายนอกได พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีแรงจูงใจ ( Motive) ซ่ึงหมายถึง 

แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตัวมนุษย ถือวาเปนความตองการของมนุษย ไมวาจะเปน ความตองการทางดาน

ตาง ๆ ทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคามาบําบัดความตองการของตน 

การรับรู (Perception) เปนกระบวนการรับรูของแตละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูปจจัยภายใน เชน ความ

เชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ และยังมีปจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุน การรับรูจะแสดงถึง

ความรูสึกจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 การเห็น ไดยิน ไดกลิ่น รส กาย การสัมผัส ซ่ึงแตละคนมีการรับรู

แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ ลักษณะทางกายภาพท่ีตอบสนองตอสิ่งกระตุนสิ่งเราตาง ๆความสัมพันธของสิ่ง

กระตุนเรากับสิ่งแวดลอมในขณะนั้น และเง่ือนไขของแตละบุคคลท่ีมีความตองการ ทัศนคติ คานิยม

แตกตางกัน  

การเรียนรู ( Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเปนผลจากประสบการณของบุคคล  

ความเชื่อ ( Beliefs) เปนความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจาก

ประสบการณในอดีต 

ทัศนคติ ( Attitudes) เปนการประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล ความรูสึกดาน

อารมณและแนวโนมการปฏิบัติท่ีมีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่ง ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

1) สวนของความเขาใจ (Cognitive Component) ประกอบดวย ความรูและความเชื่อเก่ียวกับ

ตราสินคาหรือผลิตภัณฑของผูบริโภคของผูบริโภค 

2) สวนของความรูสึก ( Affective Component) หมายถึง สิ่งท่ีเก่ียวกับอารมณความรูสึกท่ีมี

ตอผลิตภัณฑและตราสินคา ความรูสึกอาจจะเปนความพอใจและไมพอใจ เชน การเกิดความรูสึกชอบ

หรือไมชอบตอผลิตภัณฑ 3) สวนของพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโนมของการ

กระทําท่ีเกิดจากทัศนคติ หรือ การกําหนดพฤติกรรม ท่ีมีตอผลิตภัณฑหรือตราสินคา 
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บุคลิกภาพ ( Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ

ตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาท่ีมีลักษณะแตกตางของบุคคลซ่ึงนําไปสูการตอบสนอง

ท่ีสมํ่าเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน  

แนวคิดของตนเอง ( Self-concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเองหรือความคิด

ท่ีบุคคลคิดวาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นตอตนอยางไร 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้ ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ดวยวิธีการสํารวจ (Survey) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางระดับ

ความเชื่อม่ัน การรับรูความเสี่ยง กับการตัดสินใจใชบริการ การทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device 

SUMO และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ การทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device 

SUMO ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) กลุมผูใหขอมูลหลักจาการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก เจาหนาท่ีระดับสูง จํานวน 1 คน และ

เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ จํานวน 4 คน ในสาขาของธนาคารออมสินท่ีมีการทําธุรกรรมผานระบบ 

SUMO ไดตามเปาหมาย และลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จํานวน 5 คน ดังนั้นมีผูใหขอมูล

หลัก รวมเปนจํานวน 10 คน  

2) ประชากร และกลุมตัวอยางเพ่ือใหจอมูลในการตอบแบบสอบถาม คือ ลูกคาท่ีใชบริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร จํานวน 166 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวนท่ีไม

ทราบขนาดกลุมตัวอยางของ W.G. Cochran (1953) ดังสมการตอไปนี ้

n  =     𝑃𝑃(1-𝑃𝑃)𝑍𝑍2 

              𝑑𝑑2 

   =      0.5 (1-0.5) (2.58)2 

                    (0.1)2 

   =     166.40  คน 

                                                      โดย  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                                              Z  =  ระดับความม่ันใจท่ี 99% 
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                                               d  =  สัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึน

ได 10% 

                                               P =  สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม 

50%  

 

จากการคํานวณไดกลุมตัวอยาง 166.40 คน เพ่ือใหขอมูลท่ีสมบูรณเพ่ิมมากข้ึนจึงใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 166 คน ใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Simple Random Sampling) เปนการเลือกกลุม

ตัวอยางข้ึนเองโดยคํานึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยเปนหลัก 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย  

ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) - ความเชื่อม่ัน (1) การสื่อสาร (2) 

ความดูแลและการใหการใหขอผูกมัด (3) การใหความสะดวกสบายหรือความสอดคลอง (4) การแกไข

สถานการณความขัดแยงคุณภาพการบริการ (5) ความไววางใจ และการรับรูความเสี่ยง (1) ดานการเงิน 

(2) ดานความปลอดภัย (3) ดานขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) - 

การตัดสินใจใชบริการ ทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO  

3.3 เครื่องมือทีใชในการศึกษา  

แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบงออกเปน 1 ชุด ดังนี้ แบบ

สัมภาษณชุดท่ี 1 ใชสําหรับสัมภาษณเจาหนาท่ีระดับสูง และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการในสาขาของ

ธนาคารออมสินท่ีมีการทําธุรกรรมผานระบบ SUMO ไดตามเปาหมาย ซ่ึงเปนคําถามเก่ียวกับการ

ดําเนินงานในมิติตาง ๆ ปญหา หรือกลยุทธท่ีทําใหสาขาผูใหขอมูลหลักดําเนินการตามเปาหมายสําเร็จ  

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ (Nominal Scale) 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได (Nominal Scale) จํานวน 5 ขอ  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับเก่ียวกับความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart  

Device SUMO ธนาคารออมสนิ ประกอบดวย ดานการสื่อสาร ดานความใสใจ ดานขอผูกมัด ดานความ

สะดวกสบาย และดานการแกไขขอขัดแยง  (Rating Scale) จํานวน 15 ขอ 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงในการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart  Device 

SUMO ประกอบดวย ดานการเงิน ดานความปลอดภัย และเก่ียวกับขอมูลสวนตัว  (Rating Scale) 

จํานวน 6 ขอ  
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ (Rating Scale) จํานวน 

14 ขอ  

สําหรับแบบสอบถามในสวนท่ี 2–4 เปนคําถามปลายปด (Close Ended) แบบใหผูตอบ

เลือกตอบเพียงขอเดียว โดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale ท่ีมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยมีตัวเลขท่ีมี

ความหมายแทนคาดังนี้ 

     ระดับ  5  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

     ระดับ  4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

     ระดับ  3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

     ระดับ  2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 

     ระดับ  1  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บ

ขอมูลแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางลูกคาท่ีมาใชบริการทําธุรกรรมการเงินของธนาคารออมสิน สาขา

พะโตะ จํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 166 คน โดยทํางานเก็บขอมูลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ เก่ียวกับ

เรื่องการใชบริการ Smart  Device SUMO  ไดแก บทความหนังสืองานวิจัยและแหลงขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตเพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนขอมูลปฐมภูมิ และเพ่ือใหผลการศึกษาท่ีไดมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  

3.5 การวิเคราะห (Data Analysis)  

สวนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชาการศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจ ในรูปแบบของตารางแจก

แจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะหขอมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics)  

สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรม ประกอบดวย ดานคุณภาพการบริการ 

ดานความไววางใจ และดานภาพลักษณองคกร การรับรูความเสี่ยงในการทําธุรกรรม ในรูปแบบคารอย

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

สวนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลการวัดระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการตัดสินใจใชบริการในการทํา

ธุรกรรมผานเครื่อง Smart  Device SUMO ในรูปแบบของคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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สวนท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามโดยใชการหาคาความสัมพันธ 

ของตัวแปรโดยวิธีสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) และวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

โดยการจําแนกถอยคําหรือขอความท่ีกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น แลวนํามาตีความ สังเคราะห และ

วิเคราะหดวยหลักแหงเหตุผล สรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction Analysis) อภิปรายถึงขอเท็จจริงท่ี

คนพบตามสภาพการณ ปรากฏการณ ความสัมพันธ และประเด็นท่ีสําคัญ เพ่ือตอบคําถามการศึกษา

ตามท่ีระบุไวในวัตถุประสงคแลวใชการพรรณนาในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว 

 

4. ผลการศึกษา  

4.1 ผลการศึกษา 

     4.1.1 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 51.8 อายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 31.9 ระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 134 คิดเปนรอยละ 80.7 อาชีพเกษตรกร จํานวน 82 คน คิดเปน

รอยละ 49.4 และมีรายได 10,000 บาทหรือนอยกวา จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 49.4  

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 80 48.2 

 หญิง 86 51.8 

อายุ 20 ป หรือต่ํากวา 30 18.1 

 21 – 30 ป 53 31.9 

 31 – 40 ป 48 28.9 

 41 – 50 ป 21 12.7 

 มากกวา 50 ป 14 8.4 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 134 80.7 

 ปริญญาตรี 32 19.3 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 25 15.1 
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 พนักงานบริษัทเอกชน 9 5.4 

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 31 18.7 

 ธุรกิจสวนตัว 19 11.4 

 เกษตรกร 82 49.4 

รายได 10,000 บาท หรือนอยกวา 82 49.4 

 10,001 – 20,000 บาท 38 22.9 

 20,001 – 30,000 บาท 28 16.9 

 30,001 – 40,000 บาท 11 6.6 

 มากกวา 40,000 บาท 7 4.2 

รวม 166 100.0 

 

สวนระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยความเชื่อม่ัน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.11) 

โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสะดวกสบาย  ( = 4.18) รองลงมา คือ ดานการใสใจและการ

ให ( = 3.18) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานขอผูกมัด ( = 2.52) และสวนปจจัยความเสี่ยง

ในภาพรวมระดับนอย  ( = 2.51) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความปลอดภัย  ( = 2.89) 

รองลงมาคือ ดานขอมูลสวนตัว  ( = 2.74) และท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการเงิน ( = 1.91)   

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปร  S.D. แปลผล 

ความเช่ือม่ัน 3.11 .548 ปานกลาง 

ดานการสื่อสาร (Communication) 2.71 .408 ปานกลาง 

ดานความใสใจและการให (Caring and Giving) 3.18 .528 ปานกลาง 

ดานขอผูกมัด (Commitment) 2.52 .635 นอย 

ดานความสะดวกสบาย (Comfort) 4.18 .615 มาก 

การแกไขสถานการณขัดแยง (Conflict Resolution) 2.97 .555 ปานกลาง 

ความเส่ียง 2.51 .420 นอย 

ดานการเงิน 1.91 .499 นอย 

ดานความปลอดภัย 2.89 .329 ปานกลาง 
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ดานขอมูลสวนตัว 2.74 .431 ปานกลาง 

 

ผลการศึกษาการตัดสินใจใชบริการ พบวา สวนใหญมีการตัดสินใจไมใชการทําธุรกรรมผานเครื่อง 

Smart  Device SUMO จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 72.3 เพราะสาเหตุการทําธุรกรรมผานเครื่อง 

Smart  Device SUMO อาจไมปลอดภัย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 45.8 ซ่ึงหากธนาคารปรับปรุง/

เพ่ิมเติมบริการโดยการนําเครื่องบันทึกรายการออกมาใหบริการดวยถึงจะทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart  

Device SUMO จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 41.6  

 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละการตัดสินใจใชบริการในการทําธุรกรรม 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

การตัดสินใจใชบริการ SUMO 166 100.0 

ใช 46 27.7 

ไมใช 120 72.3 

ใชบริการ SUMO  เพราะ 46 100.0 

ภาพลักษณและชื่อเสียงของธนาคาร 19 11.4 

คุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี 9 4.8 

ระยะทาง และความสะดวกรวดเร็ว 13 7.8 

ระบบการชําระเงิน/ธุรกรรมการเงิน มีมาตรฐานสากล 5 3.0 

ไมใชบริการ SUMO  เพราะ 120 100.0 

ภาพลักษณและชื่อเสียงของธนาคาร 51 30.7 

คุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี 13 10.8 

ระยะทาง และความสะดวกรวดเร็ว 1 0.8 

ระบบการชําระเงิน/ธุรกรรมการเงิน มีมาตรฐานสากล 55 45.8 

ธนาคารตองปรับปรุง/เพ่ิมเติมบริการใด ทานถึงจะใชบริการ SUMO 120 100.0 

นําเครื่องบันทึกรายการออกมาใหบริการดวย 28 16.9 

ออกใบเสร็จ/ใบรายการทําธุรกรรม 69 41.6 

ธนาคารออมสินรับประกัน 23 13.9 
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จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart 

Device SUMO ของผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร สาเหตุของปญหา (Causes 

of the Problem) พบวา ความเชื่อม่ัน ดานขอผูกมัด ลูกคาสวนใหญมีความกังวลตอการทําธุรกรรมผาน

เครื่อง Smart Device SUMO ซ่ึงอาจมีปญหาหรือสงผลกระทบตอเงินในบัญชีของลูกคา เพราะไมมี

หลักฐานการทําธุรกรรม นอกจากบริการสงขอความเขามือถือวาทําธุรกรรมใด และดานทัศนคติของ

ลูกคา ซ่ึงสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงไมเขาใจในระบบดิจิตอลแบงคเทาท่ีควร จึงสงผลตอการ

ตัดสินใจ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก ลูกคายังไมเคยเกิด

ขอผิดพลาดในการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO แตลูกคาเกิดความกังวลถึงความไม

ปลอดภัยในการทําธุรกรรม เนื่องจากลูกคาไมม่ันใจมีความกังวลและเสี่ยงเรื่องปญหาท่ีเกิดจากความ

ผิดพลาดเรื่องเงินไมเขาบัญชี และไมมีสลิปหลักฐานการยืนยันการฝากเงิน 

4.1.2 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อม่ัน และความเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ใชบริการในการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart  Device SUMO 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาสัมประสิทธทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ

ในการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart  Device SUM 

Model β SE Beta t P 

(Constant) 1.557 0.619  2.514 0.013 

ดานการสื่อสาร (X1) 0.086 0.087 0.078 0.997 0.032* 

ดานความใสใจและการให  (X2) - 0.045 0.068 - 0.053 - 0.660 0.510 

ดานขอผูกมัด  (X3) - 0.019 0.058 - 0.027 - 0.327 0.744 

ดานความสะดวกสบาย (X4) 0.068 0.057 0.094 1.194 0.023* 

ดานการแกไขสถานการณขัดแยง (X5) - 0.038 0.065 - 0.046 - 0.580 0.563 

ดานการเงิน (X6) 0.159 0.072 0.177 2.220 0.028* 

ดานความปลอดภัย (X7) 0.044 0.108 0.033 0.411 0.682 

ดานขอมูลสวนตัว (X8) - 0.177 0.082 - 0.170 -2.151 0.033* 

Adjusted R2 = 0.210, F = 1.452, p < 0.05 
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 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางความเชื่อม่ัน ประกอบดวย ดานการสื่อสาร 

ดานความสะดวกสบาย และความเสี่ยง ประกอบดวย ดานการเงิน และดานขอมูลสวนตัวมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการในการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart  Device SUMO อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณรอยละ 21.0   

 4.1.3 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา 1) การเกิดขอผิดพลาดใน

การทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ไมเคยเกิดขอผิดพลาดในการทําธุรกรรมผานเครื่อง 

Smart Device SUMO 2) ความรูสึกไมม่ันใจ และสาเหตุท่ีไมเลือกการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart 

Device SUMO ไมเคยเจอเหตุการณท่ีทําใหรูสึกไมม่ันใจในการใหบริการของธนาคารออมสิน เหตุผลท่ี

ไมเลือกการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO เนื่องจากระบบไมมีหลักฐานยืนยันการฝาก

เงิน 3) ความรูสึกกังวลในการการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ครั้งแรก ความกังวล

เรื่องปญหาท่ีเกิดจากความผิดพลาด และกังวลเรื่องเงินไมเขาบัญชี 4) ความรูสึกถึงความเสี่ยงในการการ

ทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ในเรื่องความผิดพลาดของระบบ ความเสี่ยงจากการฝาก

เงินแลวเงินไมเขาบัญชี เนื่องจากระบบไมมีมีหลักฐานในการฝากเงิน 

 

4.2 แนวทางการแกไขปญหา  

การแกไขปญหาท่ีสงผลใหกลุมลูกคาท่ีมีความกังวล ในการทําธุรกรรมทางการเงิน ดวยการ

สื่อสาร แนะนําบริการ SUMO ประชาสัมพันธถึงจุดแข็งของระบบ เชน ตั้งแตใหบริการ SUMO ยังไมเคย

เกิดปญหาแมเพียงซักครั้งเดียว อีกท้ังยังสะดวกสบายลูกคาไมตองเดินทางไปถึงธนาคาร ไมตองกรอก

เอกสาร และความรวดเร็วในการทําธุรกรรมรวมถึงการแจงยืนยันผลการทําธุรกรรมผานระบบ

โทรศัพทมือถือท่ีลงทะเบียนไวกับธนาคารในทันที ซ่ึงลูกคาจะทราบผลทันทีแตลูกคาอาจไมม่ันใจเพราะ

ไดรับเพียงขอความไมมีหลักฐานอ่ืนท่ีไดรับ นี่จึงเปนจุดสําคัญในการสื่อสารวาการแจงผานโทรศัพทนั้นมี

ความปลอดภัยสูงมากเพราะใชระบบ AI ท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและขอความท่ีลูกคา

ไดรับก็สามารถเปนหลักฐานเชนเดียวกับใบรายการเพียงแตอยูในรูปแบบดิจิตอลซ่ึงสะดวกสบายมากกวา 

เปรียบเสมือนวาลูกคาสามารถพกติดตัวไปไดทุกท่ีงายตอการใชสามารถสํารองขอมูลได ตางกับใบ

รายการท่ีสามารถเสียหาย ขอความเลือนลาง หรือสูญหายได ดังนั้นการสื่อสารทําความเขาใจเพ่ือให

ลูกคารูสึกปลอดภัย เม่ือทําธุรกรรมดานการเผานระบบสังเกตุไดจากผลจากการศึกษาท่ีความเสี่ยงดาน

การเงินมีคาเฉลี่ยต่ํามาก ซ่ึงควรใชการสื่อสาร โฆษณา และประชาสัมพันธ โดยเพียงแคลูกคาทดลองใช

บริการก็จะทําใหลูกคาเปลี่ยนทัศนคติ มีความเชื่อม่ันและสามารถกาวขามผานจุดนั้นไปไดอยางแนนอน 



 

2055 
 

หรือการออกเอกสารหลักฐานท่ีลูกคาไดทําธุรกรรม เชน การชําระบิลตางๆ การชําระเงินกู การฝากเงิน 

การฝากเช็ค การจายบิลตางๆ ผานเครื่อง Smart Device SUMO ลูกคาจะไดรับขอความยืนยัน และ

พนักงานใหบริการลูกคาออกใบหลักฐานการทําธุรกรรมตางๆ ควบคูไปดวย โดยประทับตราธนาคาร 

รหัสพนักงานผูใหบริการ และวันท่ีทําธุรกรรมพรอมเซ็นชื่อพนักงานท่ีใหบริการบนใบรายการ ก็ถือวาเปน

เอกสารท่ีใชเปนหลักฐานท่ีชวยเพ่ิมความม่ันใจใหกับลูกคาในการใชบริการ และนาจะเปนการสรางความ

ม่ันใจสําหรับลูกคาใหมท่ียังไมเคยทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ใหกาวขามผานความ

กังวลนั้นไปได หรือใชการยืนยัน การการันตีจากธนาคารออมสินวาการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart 

Device SUMO มีความปลอดภัยสูง สามารถวางใจท่ีจะใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินเพราะ

ระบบมีความม่ันคงปลอดภัยและยังไมเคยเกิดปญหาความผิดพลาด แตหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน

ธนาคารออมสินจะรับผิดชอบเงินของลูกตาในทุกกรณี ซ่ึงเปนการสรางความเชื่อม่ันดานการเงิน 

สอดคลองกับ วราพร วรเนตร (2555) ไดศึกษาเรื่องรับรูความเสี่ยง ความไววางใจและความตั้งใจซ้ือ

ประกันภัยผานอินเทอรเน็ต ผลการศึกษาพบวา การรับรูความเสี่ยงของการ ซ้ือประกันผานอินเทอรเน็ตมี

ความคิดเห็นท่ีดานการรับรูความเสี่ยงเม่ือพิจารณาในความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมากโดย ผูบริโภค

มีระดับการรับรูความเสี่ยงกับความกังวลเรื่องการบริการหลัง การขาย และความกังวลในเรื่องมิจฉาชีพท่ี

แฝงตัว ดานความคิดเห็นดานความไววางใจในการซ้ือ ประกันผานอินเทอรเน็ต มีความคิดเห็นดานความ

ไววางใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยชื่อเสียง ฐานะทางการเงินท่ีดีของบริษัทขายประกันผาน

อินเทอรเน็ต และเว็บไซตท่ีไดรับเครื่องหมายความ นาเชื่อถือสามารถสรางความไววางใจใหกับผูบริโภค 

ดานความตั้งใจการซ้ือประกันผาน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแลว ผูบริโภคตั้งใจซ้ือเม่ือ

พบวาบริษัทมีความนาเชื่อถือ และ ระบบขอมูลนาไววางใจและผูบริโภคจะมีความตั้งใจถาบริษัท

ประกันภัยมีชองทางการขายผานทาง อินเทอรเน็ตทานจะซ้ือประกันผานทางอินเทอรเน็ต และ ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบ การรับรูความเสี่ยง ความไววางใจ ในการซ้ือประกันผานอินเทอรเน็ต

ท่ีมีผลการตั้งใจซ้ือประกันภัย พบวาความตั้งใจซ้ือประกันภัยทางอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายโดย การ

รับรูความเสี่ยง ความ ไววางใจ ในการซ้ือประกันภัยผานอินเทอรเน็ต ไดถึงรอยละ 24.4 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

จากการวิเคราะหถึงสาเหตุการทําธุรกรรมผานระบบ SUMO ไมเปนไปตามเปาหมาย การแกไข

ปญหา  จึงควรสรางความเชื่อมันใหกับลูกคาและแนวทางการแกปญหาท่ีเปนรูปธรรม คือ แนวทางท่ีสอง 
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ไดแกการนําใบบันทึกรายการออกไปใหบริการควบคูกับการใหบริการ SUMO ซ่ึงทําใหลูกคาม่ันใจและ

เกิดความรูสึกปลอดภัยทางดานการทําธุรกรรมเพราะลูกคาจะไดรับใบรายการทําธุรกรรม หรือการปรับ

สมุดบันชีของลูกคาทันที ซ่ึงลักษณะตางๆ จะเหมือนกับการทําธุรกรรมผานเคาเตอรสาขาของธนาคาร

ออมสินนั่นเอง โดยใชงบประมาณท่ีต่ํามาก เม่ือเทียบกับแนวทางแรกคือการยกเครื่องพิมพไปใหบริการ

ดวยซ่ึงมีขอจํากัดดานขนาดและน้ําหนักท่ีมาก รวมถึงแหลงพลังงานท่ีจะเปนการจํากัดพ้ืนท่ีใหบริการ 

และเม่ือเทียบกับแนวทางท่ีสามคือการใหธนาคารออมสินทําการสื่อสารกับลูกคาถึงการยืนยัน การการัน

ตีความรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ซ่ึงเปนเรื่องท่ียุงยาก และสิ้นเปลืองงบประมาณมากกวาหลาย

เทาและผลท่ีไดกลับมาก็ไมดีเทาท่ีควร 

ดังนั้นแนวทางท่ีสอง จึงเปนคําตอบท่ีนาจะสรางความเชื่อม่ัน ความม่ันใจและสามารถทําให

เปาหมายในการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ของธนาคารออมสินสาขาพะโตะ จังหวัด

ชุมพร ใหเปนไปตามเปาหมาย 
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพยของ 

บริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The Relationship between Financial Ratios and Market Price of Listed 

Companies in Technology Industry groups and Consumer Product 

Industry groups on the Stock Exchange of Thailand 

 

ชุตินันท อัศวฤทธิ์ดํารงค0 1, กิตติยา จอมคําสิงห2 และเบญจพร โมกขะเวส3 

Chutinun Assawaritdumrong1, Kittiya Jomkhamsing2 and Benjaporn Mokkhavesa3 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาด

หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับอัตราสวนทางการเงินวัดคาโดยใชอัตราสวนเงินทุน

หมุนเวียน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

และกําไรตอหุน กับราคาตลาดหลักทรัพยโดยใชราคาปดแทนราคาตลาดหลักทรัพย กลุมตัวอยาง

ประกอบดวย 66 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยจีํานวน 29 บริษัท และกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคจํานวน 37 บริษัท เก็บรวบรวม1

2

ขอมูลระหวางป 2559-2561  โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพ่ือทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระ และใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวน

ทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01  

                                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบญัชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม E-mail: hung2540@gmail.com 
2 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบญัชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
3 อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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ผลการศึกษาพบวา กําไรตอหุนและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับราคา

ตลาดหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในขณะท่ี อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตรากําไร

สุทธิและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนไมมีความสัมพันธกับราคาตลาดหลักทรัพย 

 

คําสําคัญ:  อัตราสวนทางการเงิน, ราคาตลาดหลักทรัพย, กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี, กลุมอุตสาหกรรม

สินคาอุปโภคบริโภค 

 

Abstract 

This research aims to examine the relationship between financial ratios and 

market price of listed companies in Technology industry groups and Consumer Product 

industry groups on the Stock Exchange of Thailand. For the financial ratios measure by 

using current ratio, net profit margin, return on equity, debt to equity and earnings per 

share and market price by using close price instead of market price. The sample consisted 

of 66 companies listed on the Stock Exchange of Thailand in Technology industry groups 

29 companies and Consumer Product industry groups 37 companies. Data collection 

between 2016-2018. By using Correlations analysis for independent variables to test the 

Correlation Coefficient. And using Multiple Regression analysis to test the relationship 

between financial ratios and market price at 0.01 and 0.05 significant level.  

The results of the study showed that earning per share and debt to equity had 

relationships with market price at statistically significant level 0.01. While current ratio, 

net profit margin and return on equity have not related to market price. 

 

Keywords: Financial Ratios, Market Price, Technology industry groups, Consumer Product 

industry groups 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถือเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญในระบบเศรษฐกิจเปนศูนยกลาง

การซ้ือขายและแลกเปลี่ยนหลักทรัพยจดทะเบียน การระดมเงินทุนจากตลาดทุนโดยผานตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการระดมเงินทุนของธุรกิจนอกเหนือจากการกูยืม

เงินจากสถาบันการเงินซ่ึงสามารถระดมเงินทุนระยะยาวเพ่ือใชในการลงทุนและเพ่ือดําเนินธุรกิจ

ตามปกติโดยไมตองรับภาระจากดอกเบี้ย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงเปนกลไกสําคัญในการ

ระดมเงินทุน เปนแหลงลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เปนแหลงจัดสรรเงินทุนระยะยาวใหแกธุรกิจและ

สนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีดีอันเนื่องมาจากกลไกตลาดทุนสามารถ

สะทอนความตองการเพ่ือการลงทุนของภาคการผลิตและสรางความเชื่อม่ันของนักลงทุนได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในปจจุบันกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซ่ึงมีการเติบโตและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีอัตราการ

ขยายตัวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง มูลคาทุนจดทะเบียนมีขนาดใหญเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรม

อ่ืน และยังมีมูลคาการซ้ือรวมสูงสุด 10 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แสดงถึงสภาพ

คลองท่ีสูงและมีการซ้ือขายอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ซ่ึงนับไดวาเปน

กลุมสินคาจําเปนท่ีมีอัตราขยายตัวอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ท้ังสองกลุมอุตสาหกรรมยังคงเปนท่ีสนใจ

ของนักลงทุนท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2559) 

ขอมูลท่ีนักลงทุน นักวิเคราะหและผูใชงบการเงินท่ัวไปนิยมนํามาใชเพ่ือการตัดสินใจดานการ

ลงทุนมักพิจารณาจากการเจริญเติบโตในอนาคตและความม่ันคงของบริษัท ซ่ึงเปนการชวยลดความเสี่ยง

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนใหมีโอกาสเกิดข้ึนนอยท่ีสุด ขอมูลสําคัญท่ีสามารถสะทอนถึงภาพรวมของผล

การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทไดก็คืองบการเงิน เปนการรายงานตัวเลขจากการ

วิเคราะหเพ่ือหาอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญอันเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางรายการ

สําคัญในงบการเงินและการวิเคราะหขอมูลทางการเงินหรือการวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท

เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ  สงผลใหการตัดสินใจเกิดขอผิดพลาดลดลงหรือเกิดความเสี่ยงนอยกวาการ

ลงทุนท่ีตัดสินใจซ้ือขายตามการข้ึนลงของราคาหุนเพียงอยางเดียว หรืออาจกลาวไดวาการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงินจะถูกสะทอนไปยังราคาตลาดหลักทรัพยของธุรกิจ สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Barth, Li and Meclure (2018) คนพบวา กําไรตอหุนมีความสัมพันธกับราคาตลาดของหุนสามัญ และ

ในทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ มณีรัตน ใจรักสันติสุข (2560) คนพบวา อัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผู ถือหุน (D/E) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย  และผลการศึกษาของ Hutabarat and 

Simanjuntak (2013) พบวา อัตรากําไรสุทธิมีความสัมพันธกับราคาหุน แสดงใหเห็นวานักลงทุนให
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ความสําคัญกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเพ่ือใชเปนขอมูลตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยซ่ึง

จะสงผลไปยังราคาหลักทรัพยตามไปดวย 

จากเหตุผลขางตนจะเห็นไดวา การนําขอมูลในงบการเงินมาทําการวิเคราะหอัตราสวนทาง

การเงิน นอกจากจะชวยใหบริษัทนําไปใชในการวางแผนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ

เปาหมายของธุรกิจท่ีกําหนดไวแลวยังสามารถใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจดานการลงทุนซ่ึงจะชวยลด

ขอผิดพลาดและความเสี่ยงดานการลงทุนได แตท้ังนี้ การท่ีบริษัทมีงบการเงินและการวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงินซ่ึงแสดงถึงผลการดําเนินงานท่ีดีนั้นจะสงผลตอราคาตลาดหลักทรัพยท่ีดีตามไปดวยหรือไม

นั้น ยังมีหลักฐานยืนยันไมชัดเจนมากนัก ผลท่ีสุดจึงเปนท่ีมาของการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง

อัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย โดยผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะชวยยืนยันใหบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหความสําคัญในการนําเสนองบการเงินและการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงินท่ีดีและถูกตองครบถวนอันจะชวยสรางความเชื่อม่ัน สงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหแก

ธุรกิจ สงผลตอราคาตลาดหลักทรัพยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อันจะนําไปสูเสถียรภาพทางการเงินใหกับธุรกิจและ

อัตราการเติบโตของตลาดทุนในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพยของบริษัทจด

ทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคของในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาด

หลักทรัพย โดยท่ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยท่ีมีการจดทะเบียนในระหวางป 2559-2561 โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง เปนบริษัทท่ีผานหลักเกณฑและเง่ือนไขของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ไมรวมถึงบริษัทท่ี

อยูระหวางการฟนฟูผลการดําเนินงาน บริษัทท่ีอยูในกลุม MAI industry บริษัทท่ีแจงวาไมประสงคจะให
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เปดเผยขอมูลและบริษัทท่ีไมมีความสมบูรณของขอมูลหรือบริษัทท่ีไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับผล

การดําเนินงานในระหวางป) โดยจํากัดเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน

กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จํานวน 29 บริษัท และกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคจํานวน 37 

บริษัท รวมท้ังสิ้น 66 บริษัท 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงการวิจัยนี้เปนการรวบรวมหลักฐานการมีอยูจริงท่ีมีการเปดเผย

ขอมูลจากรายงานผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ฐานขอมูลท่ีมีการเปดเผย

โดย SETSMART ขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลุม

อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค เก็บรวบรวมขอมูลระหวางป 2559-2561 รวมระยะเวลา 3 ป โดยแบง

ออกเปน 

2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย  

2.1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ใชวัดสภาพคลองและความสามารถใน

การชําระหนี้ระสั้นของกิจการ แทนดวยตัวแปร CR วัดคาตัวแปรโดย 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) = สินทรัพยหมุนเวียน /หนี้สินหมุนเวียน 

2.1.2 อัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ใชวัดความสามารถในการทํากําไรจาก

ยอดขาย วัดความสามารถในการควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ ประเมินประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของฝายบริหาร แทนดวยตวัแปร NPM วัดคาตัวแปรโดย 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (รอยละ) = กําไรสุทธิ /ยอดขายรวม 

2.1.3 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ใชวัดความสามารถในการ

บริหารงานเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนแทนดวยตัวแปร ROE วัดคาตัวแปรโดย 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) = กําไรสุทธิ /สวนของผูถือหุน 

2.1.4 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ใชวัดความเสี่ยงจากการ

กูยืมเงินของกิจการแสดงใหเห็นถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการวามีสัดสวนไดมาจากการกูยืมเม่ือเทียบกับ

สัดสวนของสวนของผูถือหุนคิดเปนเทาไหร แทนดวยตัวแปร DE วัดคาตัวแปรโดย 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) = หนี้สินรวม /สวนของผูถือหุน 
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2.1.5 กําไรตอหุน (Earning Per Share) ใชวัดอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุนหรือสวนของกําไร

สุทธิท่ีแบงเฉลี่ยใหแกหุนสามัญ แทนดวยตัวแปร EPS วัดคาตัวแปรโดย 

กําไรตอหุน (บาท) = กําไรสุทธิ /จํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีชําระแลว 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ราคาตลาดหลักทรัพย (Market Price) ซ่ึงเปนราคาปดของหุนสามัญ ณ 

วันสิ้นป แทนดวยตัวแปร PRICE วัดคาโดยใชมูลคาราคาตลาดหลักทรัพย 

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation 

Coefficient Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พิจารณาโดยกําหนดคา

ความสัมพันธไวถาหากมีคามากกวา 0.80 แสดงวาเกิดปญหาจากการท่ีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันใน

ระดับสูงมาก หรือเกิดปญหา Multicollinearity (Field, 2000) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนด

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือ มีนัยสําคัญทางสถิติ และระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 คือ มี

นัยสําคัญทางสถิติอยางสูง ซ่ึงแสดงเปนตัวแบบสมการ Regression เพ่ือทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

PRICEit = β0 + β1CRit + β2NPMit + β3ROEit + β4DEit + β5EPSit + ε 

โดยท่ี: 

CRit แทน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท i ในปท่ี t 

   NPMit   แทน อัตรากําไรสุทธิของบริษัท i ในปท่ี t 

   ROEit   แทน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของบริษัท i ในปท่ี t 

 DEit  แทน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท i ในปท่ี t 

 EPSit    แทน กําไรตอหุนของบริษัท i ในปท่ี t 

   PRICEit  แทน ราคาตลาดหลักทรัพยของบริษัท i ในปท่ี t และ  

 i        แทน รหัสของบริษัท (1-66) 

คาทางสถิต     

         β0 แทน คาคงท่ี   

         β1-5    แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ี 1 ถึง 5 

        ε แทน คาความคลาดเคลื่อน สําหรับบริษัท i 
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สรุปผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis) 

อัตราสวนทางการเงิน คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 15.68 .46 3.11 3.00 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 60.05 .28 9.35 10.20 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) 72.11 .15 10.98 11.44 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.00 .08 .87 .57 

กําไรตอหุน (บาทตอหุน) 60.72 -.27 2.33 5.74 

ราคาตลาดหลักทรัพย (บาท) 87.25 .09 16.07 19.08 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

แสดงคาสูงสุดเทากับ 15.68 เทา คาต่ําสุดเทากับ .46 เทา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 เทา และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 3.00 สําหรับอัตรากําไรสุทธิ แสดงคาสูงสุดเทากับรอยละ 60.05 คาต่ําสุดเทากับรอย

ละ .28 มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 9.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.20 สําหรับอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน แสดงคาสูงสุดเทากับรอยละ 72.11 คาต่ําสุดเทากับรอยละ .15 มี

คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 10.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.44 สําหรับอัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถือหุน แสดงคาสูงสุดเทากับ 3.00 เทา คาต่ําสุดเทากับ .08 เทา มีคาเฉลี่ยเทากับ .87 เทา และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .57 สําหรับกําไรตอหุน แสดงคาสูงสุดเทากับ 60.72 บาทตอหุน คาต่ําสุด

เทากับ -.27 บาทตอหุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 บาทตอหุน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.74 

และราคาตลาดหลักทรัพย แสดงคาสูงสุดเทากับ 87.25 เทา คาตํ่าสุดเทากับ .09 เทา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

16.07 เทา และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.08  
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ตารางท่ี 2   แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตรา

กําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ

กําไรตอหุน 

 

 

ตัวแประอิสระ 
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นธ
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ง

ตัว
แป
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สร
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(V
IF
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อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

 

1.000 

 

.234** 

.001 

-.142* 

.046 

-.492** 

.000 

.069 

0.336 

 

- 

อัตรากําไรสุทธิ 
 

1.000 

 

.526** 

.000 

-.223** 

.002 

.110 

.122 

 

- 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

 
  

1.000 

 

.128 

.073 

.192** 

.007 

 

1.025 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 
   

1.000 

 

-.157* 

0.027 

 

- 

กําไรตอหุน 
    

1.000 

 
1.025 

คา Durbin-Watson:  1.760 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท้ังหมด ประกอบดวย 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุนและกําไรตอหุน ท่ีอยูในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบข้ันตอน ซ่ึงไมมี

ความสัมพันธกันสูง นั่นคือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในชวงระหวาง -0.492 – 0.526 ซ่ึงนอยกวา 

0.80 ซ่ึงไมเกิดปญหา Multicollinearity และเม่ือวิเคราะหคา Variance Inflation Factor (VIF) ก็

พบวามีคา VIF นอยกวา 10 คือมีคาเทากับ 1.025 นั่นคือ ไมเกิด Multicollinearity นอกจากนี้ยังพบวา

ตัวแปรอิสระอยูในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบข้ันตอน ไมมีอัตตะสัมพันธในขอมูล 

(Autocorrelation) เนื่องจากคา Durbin-Watson มีคาเทากับ 1.760 ซ่ึงอยูในชวงระหวาง 1.50 – 2.50 
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แสดงวาตัวแปรอิสระท้ังหมดนี้ ไมมีอัตตะสัมพันธในขอมูล (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552) ดังนั้น จึงนําตัว

แปรอิสระท้ังหมดเขาสูตัวแบบสมการการถดถอยดังท่ีปรากฎในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 3  แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย 

Coefficientsa 

 

ตัวแบบ 

(Model) 

สัมประสิทธ์ิ

ความถดถอย 

(B) 

คาความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

(Std. Error) 

สัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) 

คาสถิต ิ

ทดสอบ 

(t) 

ระดับนัยสําคญั

ของสถิติทดสอบ 

(P-value) 

 

 

คาคงท่ี 20.503 2.393  8.570 0.000 

กําไรตอหุน 1.067 .218 .321 4.892** 0.000 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ  

ผูถือหุน 
7.924 2.186 .238 3.625** 0.000 

Adjusted R Square: 0.175                              Dependent variable: ราคาตลาดหลักทรัพย 

 

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) ผลปรากฏดังนี้ 

1) กําไรตอหุนมีความสัมพันธกับราคาตลาดหลักทรัพย จากการทดสอบพบวา กําไรตอหุนมีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เทากับ 1.067 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เทากับ .321 

และคาสถิติทดสอบ t เทากับ 4.892** โดยมีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 < 0.01) แสดงวา กําไรตอหุนมี

ความสัมพันธกับราคาตลาดหลักทรัพย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

2) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับราคาตลาดหลักทรัพย จากการทดสอบ

พบวา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เทากับ 7.924 คา

สัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เทากับ .238 และคาสถิติทดสอบ t เทากับ 3.625** โดยมีระดับ

นัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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0.01 (Sig. = 0.000 < 0.01) แสดงวา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับราคาตลาด

หลักทรัพย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

สําหรับตัวแปรอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตรากําไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผู

ถือหุน จากการทดสอบพบวา มีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) มากกวา 0.01 และ 

0.05 แสดงวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนไมมี

ความสัมพันธกับราคาตลาดหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ดังตารางท่ี 3 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวา กําไรตอหุน (EPS) มีความสัมพันธกับราคาตลาดหลักทรัพยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการศึกษาของ Barth, Li and Meclure (2018) และ 

พัทธธีรา จิรอุดมสาโรจน (2560) ซ่ึงพบวา กําไรตอหุนมีความสัมพันธกับราคาตลาดของหุนสามัญ 

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ ยุทธพงษ แกวโก (2560) คนพบวาอัตราสวนดานกําไรจาก

การดําเนินงานวัดคาโดยใช Earning Per Share มีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหุนสามัญ นั่นคือ 

อัตราสวนดานกําไรจากการดําเนินงานวัดคาโดยใช Earning Per Share สามารถนํามาใชอธิบาย

ความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหุนได ท้ังนี้ เปนไปไดวา นักลงทุนใหความสําคัญกับกําไรสุทธิท่ีบริษัทแบง

เฉลี่ยใหแกหุนสามัญแตละหุน นั่นหมายถึง หากบริษัทมีกําไรสุทธิท่ีอัตราท่ีสูงยอมแสดงถึงการมีสถานะ

ทางการเงินท่ีแข็งแกรงและม่ันคง มีความสามารถท่ีจะคืนผลกําไรและผลตอบแทนไปสูผูถือหุนสามัญได

ในอัตราท่ีสูงไปดวย สรางความนาเชื่อถือใหแกนักลงทุน สรางภาพลักษณท่ีดี อันนําไปสูราคาตลาด

หลักทรัพยท่ีสูงตามไปดวย และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) มีความสัมพันธกับราคาตลาด

หลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการศึกษาของ สินี ภาคยอุฬาร 

(2558) ซ่ึงพบวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) มีอิทธิพลในเชิงบวกตอ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ 

มณีรัตน ใจรักสันติสุข (2560) พบวา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) มีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ท้ังนี้เปนไปไดวา การวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ี

สามารถสะทอนถึงความเสี่ยงของโครงสรางทางการเงิน แหลงไดมาของเงินทุนไดเปนอยางดี อันสามารถ

สรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนไดวาการกอหนี้ของบริษัทจะสงผลดี นั่นคือ บริษัทมีความสามารถใน

การกอหนี้อันกอใหเกิดรายได และสงผลตอไปยังราคาตลาดหลักทรัพยท่ีดีตามไปดวย 
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นอกจากนี้ยังพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผู

ถือหุนไมมีความสัมพันธกับราคาตลาดหลักทรัพย สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรัญญา ณ ราชสีมา 

และคณะ (2561) พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อนุวัตร รองเงิน (2559) พบวา 

อัตราสวนทางการเงินซ่ึงวัดคาโดยใชอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของ

หลักทรัพย ในทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ ชาลินี แสงสรอย (2558) ซ่ึงพบวา อัตรากําไรสุทธิไม

มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรณีศึกษา

กลุมอุตสาหกรรมบริการ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ สายสุนีย ตาสา (2558) ซ่ึงพบวา 

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (ROE) ไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพยซ่ึงวัดคาจากราคาหลักทรัพย ท้ังนี้เปนไปไดวา นักลงทุนใหความสําคัญกับความสามารถใน

การชําระหนี้ระยะสั้น ความสามารถในการทํากําไรจากการควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ 

ความสามารถในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนนอย ซ่ึงอาจจะเปนลักษณะมองใน

ภาพรวมของโครงสรางทางการเงินและสวนแบงกําไรท่ีจะไดรับจากการเฉลี่ยของกําไรท่ีแบงใหหุนสามัญ

มากกวา จึงทําใหอัตราสวนทางการเงินกลุมดังกลาวไมสามารถอธิบายความสัมพันธกับราคาตลาด

หลักทรัพยได 

 

ขอเสนอแนะ  

1. จากผลการศึกษาวิจัยสนับสนุนใหผูใชงบการเงิน ผูลงทุน หรือนักวิเคราะหสามารถนําไปเปน

ฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจลงทุน การอนุมัติสินเชื่อ การทําธุรกรรมตางๆ ท่ีถูกตองมาก

ยิ่งข้ึนหรือชวยลดความผิดพลาดดานการตัดสินใจ และสามารถใชเปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของบริษัท ชวยเพ่ิมความเชื่อม่ันในการเลือกลงทุนกับบริษัทท่ีมีอัตราสวนทางการเงินท่ีดี

ซ่ึงสะทอนถึงการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงทางดานการตัดสินใจใหลดลง รวมท้ัง

สนับสนุนผูมีสวนไดเสียและภาคธุรกิจเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนธุรกิจ ควบคูไปกับการ

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. สําหรับการวิจัยในครั้งตอไปควรใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ท้ังวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการ

วิจัยเชิงคุณภาพเขาดวยกัน โดยใชท้ังการสํารวจรวมกับการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงจะทําใหทราบถึงขอมูลใน

ภาพกวางครอบคลุมในทุกประเด็น ทราบแนวโนม เง่ือนไขและบริบททางธุรกิจ เพ่ือนําขอมูลตางๆ มา

http://dspace.spu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2
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ประกอบกันและวเิคราะหเชิงลึกเพ่ือนําไปสูการวางแผน การปรับใชในเชิงนโยบาย และการพยากรณท่ีมี

ความถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึน 

3. ทําการปรับตัววัดผลในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกตางจากงานวิจัยนี้ เชน เพ่ิมตัววัดในมุมมองอ่ืน เชน 

มูลคากิจการ (Tobin’s Q) หรือ มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic value added: EVA) หรือเพ่ิม

ตัววัดผลดําเนินงานในมิติอ่ืน รวมท้ังทําการศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน หรือกลุม MAI ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย การศึกษาซํ้าโดยการขยายเวลาในการศึกษา เนื่องจากแตละชวงเวลาอาจมี

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางบัญชีและการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการ

ศึกษาวิจัย ท้ังนี้เพ่ือสะทอนถึงผลของอัตราสวนทางการเงินท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถาบนัสอนภาษาอังกฤษ 

Evaluation of Internal Control Effectiveness in English Language Institute 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการรับรูของพนักงานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษดาน

ประสิทธิผลการควบคุมภายในและศึกษาความแตกตางของประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษเปรียบเทียบระหวางสถาบันท่ีมีจํานวนสาขานอยกวา 5 สาขา และสถาบันท่ีจํานวน

สาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไป ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล กลุมตัวอยางถูกเลือกดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง การวิจัยใช

แบบสอบถามบุคลากร จํานวน 30 คน จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 10 แหง  

ผลการวิจัยพบวา พนักงานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีมีจํานวนสาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไปมี

ระดับการรับรูท้ังในดานการมีระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

มากกวาจากสถาบันท่ีมีสาขานอยกวา 5 สาขา และจากการศึกษาความแตกตางของประสิทธิผลการ

ควบคุมภายในพบวา การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในระหวางสถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีจํานวน

สาขานอยกวา 5 สาขาและจํานวนสาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไปไมมีความแตกตางกันในเรื่องการจัดใหมี

โครงสรางการรายงาน การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ การจูงใจและรักษาบุคลากร การระบุ

วัตถุประสงค การประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ การพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดทุจริต การพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและมีการสื่อสารตอบุคคลภายนอก  

 

คําสําคัญ:  ประสิทธิผลการควบคุมภายใน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the perceptions of employees 

working in the English language institutes about the internal control effectiveness and to 

study the differences of internal control effectiveness between English language institutes 

with less than 5 branches and more than or equal to 5 branches. This study employed 

questionnaires sent to staff totaling 30 persons from 10 institutes.  

 The results showed that employees of English language institutes with more than 

or equal to 5 branches have more levels of perceptions towards having internal control 

systems and compliance with internal control than from institutes with less than 5 

branches. The results showed that compliance with internal control of English language 

institutes with less than 5 branches and more than or equal to 5 branches did not show 

clear distinctions for the following items, which are establishing structures, reporting line 

and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives; demonstrating 

a commitment to a competent workforce; holding people accountable; specifying 

appropriate objectives; evaluating fraud risks; selecting and developing technology 

controls; using relevant, quality information to support the internal control function; and 

communicating internal control information externally.  

 

Keywords: Internal control effectiveness, English Language Institute 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ป พ.ศ. 2562 สังคมไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยมีการคาดการณวาในป พ.ศ. 2564 สังคมไทย

จะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (Aged Society) และจะเขาสูสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged 

Society) ในป พ.ศ. 2574 เปนผลมาจากประชากรท่ีมีแนวโนมอายุยืนมากข้ึน และมีประชากรเกิดใหม

นอยลง (นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย, 2561) สงผลใหสถาบันการศึกษาตองปรับตัวอยางหนัก เนื่องจากใน

อนาคตจํานวนนักเรียนมีแนวโนมท่ีจะลดลงอยางเปนสาระสําคัญ และยังสงผลกระทบตอธุรกิจกวดวิชา

อีกดวย โดยโรงเรียนกวดวิชาบางแหงเริ่มปดสาขาบางสาขาลง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
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สังคม (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2561) อยางไรก็ตามธุรกิจสถาบันสอนภาษาอังกฤษกลับเติบโตข้ึน โดยจาก

ขอมูลของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2560 มีมูลคารวมประมาณ 3,000 ลาน

บาท เติบโตข้ึนรอยละ 5 จากปกอน (ฉลองศักด์ิ สุขใจธรรม, 2561) เนื่องจากผูปกครองตองการเสริม

ทักษะใหกับบุตรหลาน นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการท่ีไดจากการเรียนในโรงเรียน ทําใหสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษเปนท่ีตองการเพ่ิมข้ึน  

ธุรกิจสถาบันสอนภาษาอังกฤษสวนใหญมีลักษณะการดําเนินงานเชนเดียวกับธุรกิจขนาดเล็ก 

หากแบงตามหลักเกณฑลักษณะวิสาหกิจของจํานวนการจางงาน กลาวคือ เปนกิจการใหบริการท่ีมี

จํานวนการจางงานไมเกิน 50 คน ตามท่ีกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรมสรรพากร 

(2561) ระบุไว ซ่ึงโอกาสในการท่ีธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถอยูรอดและเติบโตจนประสบความสําเร็จใน

ระยะยาวนั้นเปนไปไดยาก และมีการกลาวถึงโดย Phillips and Kirchhoff (1989) วา 4 ใน 5 ของธุรกิจ

ใหมท่ีสรางข้ึน จะลมเหลวไมประสบความสําเร็จในชวง 5 ปแรกของการดําเนินกิจการ ซ่ึงการดําเนิน

ธุรกิจขนาดเล็กอาจไมมีการจัดการบริหารท่ีดี เนื่องจากขอจํากัดในการจัดการ เชน ผูบริหารไมมี

ความสามารถหรือประสบการณท่ีมากพอ การกําหนดจํานวนบุคลากร หรือ นโยบายสําหรับการดําเนิน

กิจการไมเหมาะสม เปนตน การท่ีองคกรจะอยูรอดและมีการเจริญเติบโตไดนั้น ข้ึนอยูกับความสามารถ

ในการนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดขององคกรมาใชประโยชน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

และการท่ีองคกรจะดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับการบริหารกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 

(อดุลย กองสัมฤทธิ์, 2557) และรวมถึงการควบคุมภายในท่ีดีดวย หากสถาบันสอนภาษาอังกฤษไมมีการ

บริหารจัดการและการควบคุมภายในท่ีดี อาจนําไปสูความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจได การประเมิน

ประสิทธิผลการควบคุมภายในจึงชวยใหกิจการทราบถึงปญหาในการดําเนินงาน รวมถึงการกําหนด

วิธีการปองกันและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม เพ่ือใหกิจการสามารถเติบโตและดําเนินกิจการไดอยาง

ยั่งยืน 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลการควบคุมภายในของ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูของพนักงานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษดานประสิทธิผลการ

ควบคุมภายใน 

 2. เพ่ือศึกษาความแตกตางของประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษเปรียบเทียบตามขนาดของกิจการ 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

การควบคุมภายใน 

COSO (2013) ไดใหคําจํากัดความของ การควบคุมภายใน (Internal Control) เอาไววาคือ 

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรในองคกรทุกคน อันไดแก คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุกระดับ 

และพนักงานทุกคนมีบทบาทในการใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน และนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกร โดยพิจารณา

องคประกอบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) เปนองคประกอบท่ีเก่ียวกับการสราง

สามัญสํานึกและบรรยากาศของการควบคุมภายในในองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในองคกร

ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และเนนการสราง

บรรยากาศภายในองคกรโดยผูบริหารทุกระดับ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนเกิดสามัญสํานึกท่ีดีและมีความ

รับผิดชอบตอองคกร  

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนเครื่องมือในการบริหารองคกรอยางหนึ่งท่ี

นิยมใชในปจจุบัน ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีทําใหองคกรทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดข้ึนได และสามารถวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงดังกลาว ทําใหองคกรสามารถดําเนินกิจการไดอยาง

ราบรื่น และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงทําใหผูบริหารทราบถึงปจจัย

เสี่ยงท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหการ

ปฏิบัติงานในองคกรเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด รวมถึงวิธีปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน ซ่ึงกิจกรรมการ

ควบคุมสามารถแบงออกตามประเภทของการควบคุมไดดังนี้ การควบคุมแบบปองกัน (Preventive 
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Control) การควบคุมแบบคนพบ (Detective Control) การควบคุมแบบแกไข (Corrective Control) 

และการควบคุมแบบสงเสริม (Directive Control)  

4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคกร (Information and Communication) ขอมูล

สารสนเทศท่ีดีท่ีควรจัดใหมีในทุก ๆ องคกรควรมีความเหมาะสมกับการใช มีเนื้อหาสาระท่ีจําเปนตอการ

ตัดสินใจของผูใชงาน มีความถูกตองสมบูรณ สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานไดตามท่ีตองการและให

ขอมูลท่ีเปนจริงและมีรายละเอียดท่ีจําเปนครบถวน มีความเปนปจจุบัน แสดงถึงขอเท็จจริงลาสุดท่ีเปน

ปจจุบัน เปนขอมูลท่ีสามารถเชื่อถือไดสําหรับประกอบการตัดสินใจ และสะดวกในการเขาถึง มีระบบ

รักษาความปลอดภัย ปองกันผู ท่ีไมมีสวนเก่ียวของ ทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ความสําคัญหรือเปนความลับได 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การควบคุมภายในขององคกร

จะสมบูรณไมไดหากขาดการติดตามและประเมินผล เพราะเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหผูบริหารม่ันใจ

ไดวา มาตรการและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  

สําหรับประสิทธิผลการควบคุมภายใน  (KPMG, 2016) คือการใหความเชื่อ ม่ันอยาง

สมเหตุสมผลวานโยบายขององคกร ตลอดจนกระบวนการทํางานและความประพฤติของพนักงาน จะทํา

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และชวยใหม่ันใจไดวาการรายงานผลการ

ดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกมีคุณภาพ และชวยใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตามกฎและขอกฎหมาย

หรือขอควรปฏิบัติท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ การมีประสิทธิผลการควบคุมภายใน คือ การไดผลลัพธท่ี

สอดคลองกับเปาหมายขององคกร (Arena, Arnaboldi, and Azzone, 2006) การควบคุมภายในจะมี

ประสิทธิผลเม่ือ มีหลายๆปจจัยมารวมกัน เชน ความเกรงกลัวตอความผิด การบริหารเวลา ความรู

ความสามารถ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความซ่ือสัตย นอกจากนี้การท่ีการควบคุมภายในจะมีประสิทธิผล

ไดนั้น ข้ึนอยูกับความสามารถและความเปนอิสระของพนักงาน ไมข้ึนอยูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

(Adejola, 2009) 

สําหรับสถาบันการศึกษามีวัตถุประสงคหลัก คือ การมีคุณภาพในดานงานสอนและการเรียนรู 

(Adagye, 2015) ดังนั้นตองมีการสรางระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือชวยในการ

บริหารงาน รวมถึงตองมีขอมูลทางการเงินท่ีเชื่อถือได และสามารถใชขอมูลนี้พยากรณการดําเนินงานใน

อนาคตและลดการสูญเสียในดานตางๆ ซ่ึงการตัดสินใจจะมีคุณภาพหรือไมนั้นข้ึนอยูกับขอมูลเหลานี้ 
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นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในยังใหความเชื่อม่ันเก่ียวกับการปองกัน การตรวจจับรายการซ้ือหรือ

เลิกใชสินทรัพยท่ีไมไดรับอนุญาตอีกดวย (Modibbo, 2015) 

การควบคุมภายในจะออนแอเม่ือองคกรมีระบบขอมูลท่ีไมมีประสิทธิภาพ มีพนักงานละเลยท่ีจะ

ทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงสาเหตุของการท่ีระบบควบคุมภายในออนแอ ประกอบดวย ผูบริหาร

พยายามล้ําเสนระบบการควบคุมภายใน ผูบริหารระดับสูงละเลยวาการตรวจสอบตองเปนอิสระ การขาด

การตรวจสอบท่ีดี การแบงแยกหนาท่ีท่ีไมเหมาะสม การกระทบยอดสินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเหมาะสม

และไมทันตอเวลา (Modibbo, 2015) 

ในอดีตไดมีนักวิจัยศึกษาเก่ียวกับการควบคุมภายในในสถาบันการศึกษา เชน นฤมล หลักคํา 

และวัลลภา อารีรัตน (2554) ไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารการควบคุมภายในดานงบประมาณของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัย 

พบวา การบริหารการควบคุมภายในดานงบประมาณ ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมมีการปฏิบัติงานจริง 

โดยการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” อยางไรก็ตามยังพบวา ผูบริหารไมใหความสําคัญในการกําหนด

นโยบาย การตรวจสอบ และการสอบทานรายงาน และไมมีการสอบยันหรือกระทบยอดขอมูลท่ีไดรับ

จากรายงานทางการเงิน นอกจากนี้สภาพการปฏิบัติงานการบริหารการควบคุมภายในดานงบประมาณ

ของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ แตกตางกันในดานการวางแผนงบประมาณ การคํานวณตนทุน

ผลผลิต การบริหารทางการเงินและงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นอกนั้น

ไมพบความแตกตาง 

สุวินชา การพัดชี (2555) ไดศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน

ของสถานศึกษา จากกลุมประชากร อันไดแก ครู อาจารย เจาหนาท่ี บุคลากรทุกสวนงาน ของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 แหง 

จํานวน 334 คน พบวา ปจจัยดานการบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม

กรอบแนวคิดของ COSO เนื่องจาก การสนับสนุนของผูบริหารและการจัดการในองคกร ความพรอมของ

บุคลากร นโยบายขององคกร กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการจัดการงบประมาณ 

ตางเปนเครื่องมือท่ีชวยใหการบริหารงานบรรลุวัต ถุประสงค ท่ีตั้ ง ไว  นอกจากนี้ปจจัยด าน

ประชากรศาสตรท่ีมีความแตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

ตางกัน โดยมีผลทดสอบวา ดานอายุมีนัยสําคัญกับดานการประเมินการทํางานมีนัยสําคัญ กับดานการ

ประเมินความเสี่ยงและสารสนเทศ และการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล 
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Widyaningsih (2015) ไดศึกษาผลกระทบขององคประกอบของการควบคุมภายในท่ีมีผลตอ

ความรับผิดชอบทางการเงินของโรงเรียน ในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย โดยใชการวิเคราะหเสนทาง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม และการ

ติดตามและประเมินผล สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญกับความรับผิดชอบทางการเงิน ในทางตรงกันขาม 

การประเมินความเสี่ยง และขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคกรไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอความรับผิดชอบทางการเงิน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากร คือ บุคลากรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผูวิจัย

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคลากรภายในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

จํานวน 3 คน จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 10 แหง รวม 30 ตัวอยาง โดยแบงกลุมตัวอยาง 

ดังนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษขนาดใหญ ท่ีมีจํานวนสาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไป จํานวน 5 แหง (สถาบัน

ละ 1 สาขา) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษขนาดเล็ก มีจํานวนสาขานอยกวา 5 สาขา จํานวน 5 แหง 

(สถาบันละ 1 สาขา)  

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  โดยทําการเก็บ

ขอมูลแบบสอบถามในชวงวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ประกอบดวยแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดของ COSO ดัดแปลงมาจากงานวิจัยในอดีต มีการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของครอนบาค (Cronbach’s 

reliability coefficient alpha) พบวามีความนาเชื่อถือ เกินกวา 0.7โครงสรางของแบบสอบถาม

ออกเปน 4 สวน ประกอบไปดวย 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลสภาพแวดลอม

ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 3) การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตอบแบบลิเคิรท (Likert Scale) โดยแบงออกเปน 3 

ระดับ คือ ไมมีระบบการควบคุมภายในหรือมีบางสวน (ไมมีหรือมีบางสวน) มีการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิผลปานกลาง (มีปานกลาง) และมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลมาก (มีมากอยางชัดเจน) 

จํานวน 79 ขอ และ 4) ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นอ่ืน ๆ 



 

2078 
 

สถิติท่ีใช คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน ทําการ

วิเคราะหความแตกตางดวยการทดสอบ แมนน – วิทนีย ยู (Mann-Whitney U Test) 

 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิด

เปนรอยละ 76.67 รองลงมาคือเพศชาย คิดเปนรอยละ 23.33 โดยอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีอายุต่ํากวา 30 ป และอายุ 30 – 40 ป คิดเปนรอยละ 43.33 ในสวนของระดับการศึกษาสูงสุดของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.67 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท 

และ สูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 20.00 และ 3.33 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการ

ทํางานในท่ีทํางานปจจุบันสวนใหญอยูท่ี 3 – 5 ป คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาคือ 0 – 2 ป และ 6 ป 

ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 33.34 และ 23.33 ตามลําดับ และสถานะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

บุคลากรในสถาบัน คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมาคือเจาของสถาบัน คิดเปนรอยละ 10.00 

2. ขอมูลสภาพแวดลอมของสถาบัน 

ตารางท่ี 1 ขอมูลสภาพแวดลอมสถาบัน 

สถานท่ีตั้ง จํานวน รอยละ 

ยานหางสรรพสินคา 12 40.00 

ยานสถานศึกษา/แหลงกวดวิชา 12 40.00 

อ่ืน ๆ 6 20.00 

รวม 30 100 

เปนสถาบันของตนเอง บริหารงานโดยเจาของสถาบัน 6 20.00 

เปนสถาบันสอนภาษาจากตางประเทศ บริหารงานโดยสํานักงานใหญ 6 20.00 

เปนสถาบันสอนภาษาภายในประเทศ บริหารงานโดยสํานักงานใหญ        15 50.00 

เปนธุรกิจแฟรนไชส บริหารงานโดยเจาของสาขาเอง 3 10.00 

อ่ืน ๆ - - 

รวม 30 100 
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จากตารางท่ี 1 พบวา สถานท่ีตั้งสวนใหญอยูท่ี ยานหางสรรพสินคา และยานสถานศึกษา/แหลง

กวดวิชา และสวนใหญเปนสถาบันภายในประเทศท่ีบริหารงานโดยสํานักงานใหญ 

3. ระดับการรับรูการมีระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน  

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยของระดับการรับรูระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายใน  

องคประกอบการควบคุมภายใน 

มีระบบการควบคุมภายใน ปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายใน 

สาขานอย

กวา 5 สาขา 

ต้ังแต 5 

สาขาขึน้ไป 

สาขานอย

กวา 5 สาขา 

ต้ังแต 5 

สาขาขึน้ไป 

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม     

หลักการท่ี 1 สถาบัน/องคกรแสดงใหเห็นถึงความยึด

มั่นในคุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม 

2.28 2.57 2.34 2.64 

หลักการท่ี 2 คณะกรรมการบริษัทแสดงใหเห็นถึง

ความเปนอิสระจากผูบริหาร และทําหนาท่ีสอดสอง

ดูแลการพัฒนาและการดําเนินการดานการควบคุม

ภายใน 

1.92 2.34 1.97 2.37 

หลักการท่ี 3 เจาของกิจการหรือฝายบริหารจัดใหมี

โครงสราง สายการรายงาน รวมถึงการกําหนดอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบใหเหมาะสม เพ่ือให

องคกรบรรลุ วัตถุประสงค  ภายใตการดูแลของ

คณะกรรมการบริษัท (ถามี) 

2.28 2.54 2.42 2.47 

หลักการท่ี 4 สถาบัน/องคกรแสดงใหเห็นถึงความ

มุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

องคกร 

2.21 2.53 2.32 2.43 

หลักการท่ี 5 สถาบัน/องคกรกําหนดใหบุคลากรมี

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีการ

ควบคุมของบุคลากรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ

สถาบัน/องคกร 

2.20 2.40 2.33 2.45 

คาเฉลี่ย 2.18 2.48 2.28 2.47 

 



 

2080 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยของระดับการรับรูระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายใน (ตอ) 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

มีระบบการควบคุมภายใน ปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายใน 

สาขานอย

กวา 5 สาขา 

ต้ังแต 5 

สาขาขึน้ไป 

สาขานอย

กวา 5 สาขา 

ต้ังแต 5 

สาขาขึน้ไป 

องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง     

หลักการท่ี 6 สถาบัน/องคกรระบุวัตถุประสงคไว

อยางชัดเจนและเพียงพอ เพ่ือใหสามารถระบุและ

ประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายใน 

2.09 2.31 2.32 2.40 

หลักการท่ี 7 องคกรตองระบุและวิเคราะหความเสี่ยง

ในทุกระดับ โดยครอบคลุมการวิเคราะหท่ีอาจสงผล

ตอการบรรลุวัตถุประสงค 

1.90 2.37 1.99 2.47 

หลักการท่ี 8 สถาบัน/องคกรพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะ

เกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุ

วัตถุประสงค 

2.25 2.49 2.38 2.56 

ห ลั ก ก า ร ท่ี  9 อ ง ค ก ร ร ะ บุ แ ละ ป ระ เ มิ นก า ร

เปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญของ

การควบคุมภายใน 

1.94 2.55 2.11 2.65 

คาเฉลี่ย 2.05 2.43 2.20 2.52 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม      

หลักการท่ี 10 สถาบัน/องคกรเลือกและพัฒนา

กิจกรรมควบคุม ท่ีลดความเสี่ ยง ในการบรรลุ

วัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

2.27 2.60 2.40 2.66 

หลักการท่ี 11 องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการ

ควบคุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหองคกรบรรลุ

วัตถุประสงค 

2.29 2.54 2.42 2.55 

หลักการท่ี 12 องคกรจัดใหมีกิจกรรมควบคุมผานทาง

นโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งท่ีคาดหวัง และวิธีการปฏิบัติ 

เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

2.09 2.59 2.29 2.59 

คาเฉลี่ย 2.22 2.58 2.37 2.60 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยของระดับการรับรูระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายใน (ตอ) 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

มีระบบการควบคุมภายใน ปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายใน 

สาขานอย

กวา 5 สาขา 

ต้ังแต 5 

สาขาขึน้ไป 

สาขานอย

กวา 5 สาขา 

ต้ังแต 5 

สาขาขึน้ไป 

องคประกอบท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร     

หลักการท่ี 13 สถาบัน/องคกรสรางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหการควบคุมภายในของ

สถาบัน/องคกรทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณตามท่ี

กําหนดไว 

2.47 2.55 2.48 2.55 

หลักการท่ี 14 สถาบัน/องคกรมีการสื่อสารภายใน

เก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความ

รับผิดชอบตอการควบคุมภายในท่ีจําเปน เพ่ือใหการ

ควบคุมภายในทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณตามท่ีกําหนด 

2.20 2.58 2.33 2.71 

หลักการ ท่ี  15 สถาบัน/องคกรตองสื่ อสารกับ

บุคคลภายนอกดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เก่ียวกับ

ประเด็นท่ีมีผลกระทบตอการทําหนาท่ีของระบบการ

ควบคุมภายใน 

2.27 2.33 2.27 2.47 

คาเฉลี่ย 2.31 2.49 2.36 2.58 

องคประกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล     

หลักการท่ี 16 สถาบัน/องคกรตองเลือก พัฒนา และ

ดําเนินการประเมินผลอยางตอเน่ือง และประเมินผล

แยกตางหากเพ่ือใหมั่นใจวามีองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน และองคประกอบเหลาน้ันทําหนาท่ี

อยูอยางครบถวนและเหมาะสม 

2.07 2.51 2.27 2.58 

หลักการท่ี 17 สถาบัน/องคกรประเมินผลและสื่อสาร

ขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอ

คนท่ีตองรับผิดชอบในการดําเนินการแกไข รวมถึง

เจาของกิจการหรือฝายบริหารและคณะกรรมการ

บริษัท (ถามี) ตามความเหมาะสม 

2.17 2.72 2.23 2.79 

คาเฉลี่ย 2.12 2.62 2.25 2.69 



 

2082 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา บุคลากรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีมีสาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไป จะมี

การรับรูการมีระบบควบคุมภายในและมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีมากกวาสถาบันท่ีมี

สาขานอยกวา 5 สาขาในทุกหลักการ เม่ือพิจารณาในดานการมีระบบการควบคุมภายใน หลักการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของสถาบันท่ีมีสาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไป คือ หลักการท่ี 17 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72 นอย

ท่ีสุด คือ หลักการท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31  สวนสถาบันท่ีมีสาขานอยกวา 5 สาขา การรับรูมากท่ีสุด 

คือ หลักการท่ี 13 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.47 นอยท่ีสุด คือ หลักการท่ี 7 มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.90 สําหรับการ

รับรูการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน หลักการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของสถาบันท่ีมีสาขาตั้งแต 5 

สาขาข้ึนไป คือ หลักการท่ี 17 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 นอยท่ีสุด คือ หลักการท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.37 

สวนสถาบันท่ีมีสาขานอยกวา 5 สาขา การรับรูมากท่ีสุด คือ หลักการท่ี 13 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.48 และ

นอยท่ีสุด คือ หลักการท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 ซ่ึงรายการรับรูท่ีนอยท่ีสุดนี้ เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ท้ัง 2 ประเภท 

4. ความแตกตางของประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

จากการทดสอบทางสถิติโดยใช วิเคราะหความแตกตางดวยการทดสอบ แมนน – วิทนีย ยู 

ผลการวิจัยเปนไปดังตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน 

                                                                                                       n =30 

หลักการ 

มีระบบการควบคุมภายใน 
มีการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายใน 

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Rank Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Rank 

นอย

กวา 5 

สาขา 

5 สาขา

ขึ้นไป 

นอย

กวา 5 

สาขา 

5 สาขา

ขึ้นไป 

หลักการท่ี 1  0.003* 24.50 36.50 0.000* 22.75 67.45 

หลักการท่ี 2  0.001* 50.72 70.28 0.001* 51.02 69.98 

หลักการท่ี 3  0.081 41.21 49.79 0.611 44.27 46.73 

หลักการท่ี 4  0.007* 38.79 52.21 0.150 42.03 48.97 

หลักการท่ี 5  0.094 27.13 33.87 0.239 28.13 32.87 

หลักการท่ี 6  0.029* 68.89 82.11 0.456 73.18 77.82 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน (ตอ) 

                                                                                                       n =30 

หลักการ 

มีระบบการควบคุมภายใน 
มีการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายใน 

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Rank Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Rank 

นอย

กวา 5 

สาขา 

5 สาขา

ขึ้นไป 

นอย

กวา 5 

สาขา 

5 สาขา

ขึ้นไป 

หลักการท่ี 7  0.000* 86.97 124.03 0.000* 86.36 124.64 

หลักการท่ี 8  0.009* 25.23 35.77 0.075 26.90 34.10 

หลักการท่ี 9  0.000* 35.77 55.23 0.001* 37.26 53.74 

หลักการท่ี 10  0.000* 195.26 255.74 0.000* 197.25 253.75 

หลักการท่ี 11  0.034* 40.39 50.61 0.236 42.63 48.37 

หลักการท่ี 12  0.000* 61.99 89.01 0.009* 67.29 83.71 

หลักการท่ี 13 0.726 74.41 76.59 0.714 74.37 76.63 

หลักการท่ี 14 0.000* 22.58 38.42 0.000* 23.03 37.97 

หลักการท่ี 15 0.576 29.50 31.50 0.111 27.50 33.50 

หลักการท่ี 16  0.002* 37.80 53.20 0.023* 39.94 51.06 

หลักการท่ี 17  0.000* 47.14 73.86 0.000* 45.84 75.16 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การมีระบบการควบคุมภายในของสถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีจํานวนสาขานอยกวา 5 สาขาและ

จํานวนสาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไป มีความแตกตางกัน ในทุกหลักการ ยกเวน  หลักการท่ี 3, 5, 13 และ 

15 สําหรับการทดสอบความแตกตางดานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน พบวา มีความแตกตาง

กัน ในทุกหลักการ ยกเวน  หลักการ 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13 และ 15  

 

อภิปรายผลและเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบวา พนักงานของสถาบันท่ีมีสาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไปหรือสถาบันการศึกษาท่ี

มีขนาดใหญจะมีการรับรูท้ังในดานการมีระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน

มากกวาสถาบันท่ีมีสาขานอยกวา 5 สาขาหรืออีกนัยหนึ่งสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก นอกจากนี้เม่ือ
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ทดสอบทางสถิติเพ่ือศึกษาความแตกตางพบวา สวนใหญสถาบันขนาดใหญและขนาดเล็กจะมีความ

แตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Defond and Jiambalvo (1991) ท่ีกลาววา 

องคกรขนาดใหญจะมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีกวาองคกรขนาดเล็ก โดย Ashbaugh-Skaife, Collins 

and Kinney (2007) ไดกลาวไววา ระบบการควบคุมภายในจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น เงิน

ลงทุนเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ซ่ึงองคกรขนาดใหญจะมีเงินลงทุนมากกวาองคกรขนาดเล็ก ทําใหองคกร

ขนาดใหญมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา 

เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา ในดานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในพบวา หลักการท่ี

ไมมีความแตกตางของสถาบันท้ัง 2 ประเภทนั้น สวนใหญจะเก่ียวของกับการจัดใหมีโครงสราง สายการ

รายงาน รวมถึงการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหเหมาะสม การแสดงใหเห็นถึงความ

มุงม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

องคกร การกําหนดใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีการควบคุมของบุคลากร

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน/องคกร การระบุวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถระบุและประเมินความ

เสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ซ่ึงธุรกิจขนาดเล็กไดมีการใหความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากร รวมถึงการระบุหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละแผนก (Xiao, 2011) นอกจากนี้

หลักการท่ีไมมีความแตกตางยังรวมถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ

และมีการสื่อสารตอบุคคลภายนอก ซ่ึงหลักการเหลานี้เปนขอปฏิบัติพ้ืนฐานท่ีสถาบันควรมี เพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินกิจการ ไมวาสถาบันจะมีขนาดเล็กหรือใหญ  

จากผลการวิจัยพบวา การรับรูเก่ียวกับการควบคุมภายในของสําหรับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ท่ีจํานวนสาขานอยกวา 5 สาขายังนอยกวา สถาบันท่ีมีสาขาตั้งแต 5 สาขาข้ึนไป ดังนั้นเจาของกิจการจึง

ควรสนับสนุนใหมีการทําความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินวิเคราะหความเสี่ยง 

การจัดลําดับความเสี่ยง และนํามาประยุกตใชกับกิจการ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา เฉพาะ

สถาบันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สถาบันท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน รวมถึงสถาบันสอนพิเศษประเภทอ่ืนๆ

อาจมีความแตกตางจากผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงนาท่ีจะศึกษาตอไปในอนาคต  
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดธุรกิจธนาคาร 

Relationship between Leadership and Factors affecting Internal Audit 

Effectiveness of Companies listed in the Stock Exchange of Thailand: 

Banking Sector 
 

รชต อาลี01 และสันนุดี  เสลารัตน12 

Rachata Aree and Sannudee Selaratana 

 

บทคัดยอ 

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูภาวะผูนําและปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการ

ตรวจสอบภายในและศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําและปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการ

ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมธนาคารพาณิชย 

ประชากรในงานวิจัยนี้คือ พนักงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม

ธนาคาร กลุมตัวอยางถูกเลือกโดยวิธีเจาะจง ประกอบดวย ผูรับการตรวจสอบภายในจํานวน 80 คน จาก 

10 ธนาคาร โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูภาวะผูนําแบบทีมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.71 สวน

ภาวะผูนําแบบมุงงานมีการรับรูนอยท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.37 สําหรับการรับรูปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผล

การตรวจสอบภายใน กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพงานตรวจสอบมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.95 สวน

การใหการสนับสนุนจากฝายบริหารและสภาพแวดลอมภายในองคกรมีการรับรูนอยท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 

3.63  ในการศึกษาความสัมพันธพบวา ภาวะผูนําแบบทีมและแบบมุงคนมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัย

ท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายในท้ังสามปจจัย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในขณะท่ีภาวะ

ผูนําแบบมุงงานมีความสัมพันธเชิงลบกับการสนับสนุนจากฝายบริหารและสภาพแวดลอมภายในองคกร 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 

คําสําคัญ:  ภาวะผูนํา ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
                                                           
1 บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด 
2 อาจารยประจํา คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: sannudee_sel@utcc.ac.th 
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Abstract 

The purposes of this research were to study the perception of leadership, factors 

affecting internal audit effectiveness, and the relationship between leadership and factors 

affecting internal audit effectiveness of companies listed in the Stock Exchange of 

Thailand in the Banking Sector. The population of this research was employees in 

companies listed in the Stock Exchange of Thailand, Banking Sector. The sample group 

was selected by purposive sampling with 80 internal auditees from 10 commercial banks. 

The questionnaires were employed for data collection.  

The results showed that the majority of the sample group had high perception 

towards team leadership, with means of 3.71, while task-oriented leadership had the 

lowest perception, with means of 3.37. For factors affecting internal audit effectiveness, 

the sample group had high perception towards audit quality, with means of 3.95, while 

management support and firm environment had the lowest perception, with means of 

3.63. For correlation study, team leadership and people-oriented leadership were 

positively correlated with all three factors affecting internal audit effectiveness at 

statistical significance of 0.01. However, task-oriented leadership was negatively 

correlated with management support and firm environment at statistical significance of 

0.01 

 

Keywords: Leadership, Internal audit effectiveness 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ในปจจุบัน การบริหารธนาคารตองเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีความซับซอนและความเสี่ยงท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยผูบริหารตองมี

การกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และวัตถุประสงคเอาไวอยางชัดเจน ซ่ึงการท่ีองคกรจะบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคไดนั้น องคประกอบท่ีสําคัญคือ กลุมคนในองคกรท่ีทํางานรวมกัน โดยจะมีผูบริหารคอย
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ประสานความรวมมือ สนับสนุนใหนโยบาย เพ่ือใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นบทบาท

ภาวะผูนําขององคกร จึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชวยพาองคกรใหไปสูความสําเร็จและกาวหนา 

ผูนําถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายผูนําจะมีสวนชวยในการ

ปฏิบัติงาน รูปแบบผูนําท่ีดี มีความสามารถในการทํางานมีผลทําใหพนักงานในองคกรใหการยอมรับ 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางผูนําเพ่ือสนับสนุนการทํางานใหบรรลุเปาหมายของ

องคกรในดานตางๆ รวมถึงการตรวจสอบภายใน ซ่ึงกิจการท่ีมีผูนําท่ีไมเหมาะสม จะสงผลใหองคกรเกิด

ความสูญเสีย เชน Ken Lay ผูบริหารของบริษัท Enron ซ่ึงดําเนินธุรกิจอยางไมมีธรรมาภิบาลและไม

ซ่ือสัตย ทําใหธุรกิจลมสลายไปในท่ีสุด 

การตรวจสอบภายในถือเปนองคประกอบหลักท่ีสนับสนุนใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

รวมถึงเพ่ิมคุณคาใหแกองคกร หนวยงานตรวจสอบภายในถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญใหกับฝายบริหาร 

คอยสนับสนุนและเปนหูเปนตาใหฝายบริหารทราบวา การปฏิบัติงานภายในองคกรเหมาะสมหรือไม มี

จุดบกพรองและความเสี่ยงอยูท่ีใด เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลนี้ไปหาแนวทางเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกับองคกร นอกจากนี้การตรวจสอบภายในมีหนาท่ีสําคัญในการสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงาน

และประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคกร โดยชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้ง

ไว มีการดําเนินงานท่ีโปรงใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

ตอองคกร ซ่ึงอาจกระทบตอความเชื่อม่ันของผูใชบริการและผูมีสวนไดเสีย ดังนั้นการท่ีผูนําองคกรมี

แนวคิดในการสนับสนุนการตรวจสอบภายในจะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปไดดวยดี  

จากความสําคัญของภาวะผูนําและการตรวจสอบภายในดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจ

ท่ีจะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมธนาคารพาณิชย เพ่ือใหนําผลท่ีได มาปรับปรุง

และพัฒนาการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการรับรูภาวะผูนําและปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมธนาคารพาณิชย 



 

2091 
 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําและปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบ

ภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมธนาคารพาณิชย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

องคประกอบท่ีสําคัญในความสําเร็จขององคกรสวนหนึ่งคือ ผูนํา ไดมีนักวิชาการใหคําจํากัด

ความของผูนําเอาไว เชน สุเทพ พงศศรีวัฒน (2550: 14) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายโดย

การเลือกตั้งหรือแตงต้ังและเปนท่ียอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม ผูนําสามารถท่ี

จะจูงใจชักนํา  หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมมือเพ่ือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  ของกลุมใหสําเร็จ โดยผูนํา

ควรมีคุณลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ มีวิสัยทัศน ความซ่ือสัตย เชื่อใจได ไมเห็นแกตัว ความมุงม่ัน ความคิด

สรางสรรค ความอดทน ความสามารถในการสื่อสาร ยอมรับความเสี่ยง และมีความชัดเจน (Capowski, 

1994)  

ในเรื่องของภาวะผูนําไดมีนักวิชาการเสนอแนวคิดและทฤษฎีอยางแพรหลาย เชน ทฤษฎี Trait 

Leadership Theory ท่ีมุงเนนไปท่ีลักษณะบุคลิกภาพของผูนํา ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปถึงการเปนผูนําท่ี

ประสบความสําเร็จในสถานการณตางๆ ซ่ึงจากงานวิจัยของ Nichols and Cottrell (2014) ไดเสนอ

แนวคิดท่ีวา ผูนําท่ีจะประสบความสําเร็จตองประกอบดวยองคประกอบดังนี้ ความฉลาดและเลือก

กิจกรรมท่ีมุงเนนความกาวหนาขององคกร ความพรอมรับผิดชอบในการกระทํา มีความสามารถ 

เขาใจลูกนองและความตองการของลูกนอง มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร มุงเนนท่ีความสําเร็จ

ขององคกร ความสามารถในการกระตุนบุคลากร มีความกลาและพรอมท่ีจะทําเพ่ือองคกร ความเพียร

พยายาม ความนาเช่ือถือ ความแนวแน เช่ือม่ันในตัวเอง กลาแสดงออก ปรับตัวและยืดหยุน มี

อารมณท่ีม่ันคง และความคิดสรางสรรค 

นอกจากนี้ Ralph M. Stogdill (1974) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําไว 2 ดานคือ 

1. ภาวะผูนําแบบมุงคน (People-oriented) หรือ Consideration ซ่ึงผูนําในลักษณะนี้จะ

รักษาผลประโยชนและสวัสดิการของพนักงานในองคกร มีความเปนกันเอง รวมถึงใหการสนับสนุน

พนักงานในองคกร องคประกอบท่ีสําคัญของภาวะผูนําลักษณะนี้คือ ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ

เชื่อใจซ่ึงกันและกัน และความเปนมิตร นอกจากนี้ผูนําควรเปนบุคคลท่ีพนักงานสามารถเขาถึงไดงาย 
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2. ภาวะผูนําแบบมุงงาน (Task-oriented) หรือ Initiating structure ซ่ึงผูนําในลักษณะนี้จะ

ระบุบทบาทหนาท่ีของตัวเองและของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมขององคกร และระบุถึงงานท่ีจะตองทําให

ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ผูนําในลักษณะแบบนี้จะบอกใหพนักงานทราบวา องคกรตองการอะไร

จากพวกเขา องคกรมีมาตรฐานในผลการดําเนินงาน มีการตั้งระยะเวลาในการทํางานใหเสร็จ รวมถึงมี

การตรวจสอบวา พนักงานไดทําตามมาตรฐาน กฎ หรือระเบียบหรือไม ซ่ึงเม่ือพนักงานทําผลงานไดต่ํา

กวาเปาหมาย ผูนําอาจตําหนิท่ีงานต่ํากวามาตรฐาน  

นักวิชาการบางทานไดสนใจเก่ียวกับภาวะผูนําแบบทีม ซ่ึง University of Cambridge 

Institute for Sustainability Leadership (2017) ไดกลาวถึงผูนําแบบทีมเอาไววา ผูนําแบบทีมจะให

ความสําคัญท่ีการสรางทีมท่ีมีประสิทธิผล รวมถึงการนําเปาหมายท่ีมีรวมกันของพนักงานในองคกรมา

ปรับใช การบริหารองคกรในลักษณะแบบนี้อาศัยทักษะในการสื่อสาร เพ่ือกระตุนใหพนักงานแตละคน 

สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาได ผูนําแบบทีมจะใหความสนใจไปท่ีพนักงาน การกระตุน การ

ทํางานเปนทีม การสื่อสารท่ีชัดเจน การสรางทีมงาน รวมถึงใหความสนใจไปท่ีทรัพยากรบุคคล  

 โดยแนวความคิดเก่ียวกับภาวะผูนํานั้นมีความสัมพันธกับการดําเนินงาน รวมถึงผลการ

ดําเนินงานขององคกร โดยหนึ่งในเรื่องท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําคือ การตรวจสอบภายใน ซ่ึงการ

ตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุ

วัตถุประสงค ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ

การกํากับดูแล อยางเปนระบบระเบียบ (The Institute of Internal Auditors, 2019) 

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (2560) ไดอธิบายถึงประสิทธิผลของการตรวจสอบ

ภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล ประกอบไปดวย ความซ่ือสัตย 

ความเท่ียงธรรม การรักษาความลับ ความรูความสามารถในหนาท่ีความรับผิดชอบ ไหวพริบ 

ความสามารถในการวิเคราะห การพัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอ ความสามารถในการประยุกตใช

เทคโนโลยีกับการตรวจสอบ การใหขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหผูรับการ

ตรวจสอบ ทักษะในการแกปญหา และท่ีสําคัญตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนท่ี

ยอมรับกับฝายบริหารและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

จากคําจํากัดความขางตนพบวา องคประกอบของประสิทธิผลการตรวจสอบภายในประกอบดวย 

ตัวผูตรวจสอบภายในท่ีตองมีความรูความสามารถ มีทักษะ รวมถึงมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซ่ึงการมี
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ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในจะสงเสริมใหการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของ

องคกร นอกจากนี้ อุษณา ภัทรมนตรี (2558) กลาวไววา ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน

ครอบคลุม 5 เรื่อง คือ 

1. การดูแลระบบการควบคุมภายในใหมีความนาเชื่อถือ 

2. การดูแลใหปฏิบัติตามขอกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3. การเกิดความรับผิดชอบและรายงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

4. การใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 

5. ความมีประสิทธิผลในภาพรวม  

โดยปจจัยท่ีสนับสนุนการมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมีหลายดาน เชน การสนับสนุน

ของฝายบริหาร (Alzeban and Gwilliam, 2014; Mihret and Yismaw, 2007) ซ่ึงรวมไปถึงการท่ี

ผูบริหารสนับสนุนการจางบุคลากรท่ีมีประสบการณ สนับสนุนการใหทรัพยากรอยางเพียงพอ เพ่ิม

ความสัมพันธกับผูตรวจสอบภายนอก และมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระ (Alzeban and 

Gwilliam, 2014) นอกจากนี้คุณภาพของการตรวจสอบภายใน ความรูความสามารถและคุณสมบัติของผู

ตรวจสอบภายใน ความเปนอิสระของงานตรวจสอบภายในเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประสิทธิผลการ

ตรวจสอบภายใน (Drogalas, Karagiorgos and Arampatzis, 2015)  

การสนับสนุนของผูบริหารองคกรถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหการตรวจสอบภายในมี

ประสิทธิผล (Spangler and Braiotta, Jr., 1990; Cohen and Sayag, 2010)  ผูนําจึงมีสวนสําคัญใน

การมีประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน เชน งานวิจัยของกาญจนา รักษานนท (2558) ท่ีไดศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนํากับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมธุรกิจบริการรับเหมากอสราง โดยผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา

ของกลุมธุรกิจบริการรับเหมากอสราง ดานการมีสวนรวม ดานการมุงเนนความสําเร็จ และดานการ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบ ภายในอยางมีนัยสําคัญ 

งานวิจัยของวชิราภรณ เพียรประสงค (2558) พบวา รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

นอกจากนี้  ธวัชชัย วุฒิรักขจร (2558) ได ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทนันยางเท็กซไทล จํากัด พบวา ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในดานกระตุนการ
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ใชปญญา ยกเวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลระบบการ

ควบคุมภายใน  

Arena and Azzone (2009) พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน

ประกอบดวย ลักษณะของทีมตรวจสอบภายใน กระบวนการและกิจกรรมการตรวจสอบ และการ

เชื่อมโยงขององคกร ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออัตราสวนระหวางผูตรวจสอบ

ภายในและเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน หัวหนาฝายตรวจสอบภายในมีความเก่ียวของกับสมาคมผูตรวจสอบภายใน 

บริษัทนําเทคนิคการควบคุมและประเมินความเสี่ยงมาใช และคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีความ

เก่ียวของกับกิจกรรมของผูตรวจสอบภายใน  

Sakour and Laila (2015) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในในรัฐวิสาหกิจของ

ประเทศลิเบีย โดยพิจารณาความสัมพันธ 4 ปจจัยไดแก ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมของผู

ตรวจสอบภายใน ความสามารถของผูตรวจสอบภายใน ขอบเขตการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และ

การบริการใหคําปรึกษาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและระบบตางๆ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท้ัง 4 มี

ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย กลุมธนาคารพาณิชย ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เพ่ือใหกลุมตัวอยางท่ีเลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเลือกเฉพาะธนาคาร

พาณิชย จํานวน 10 แหง และทําการเลือกกลุมตัวอยางเปนผูรับการตรวจสอบภายใน ธนาคารละ 8 คน 

รวมท้ังสิ้น 80 คน ในการวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 80 ชุด  

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานภาวะผูนํา ไดแก ภาวะผูนํา

แบบทีม ภาวะผูนําแบบมุงคน และภาวะผูนําแบบมุงงาน ซ่ึงผูนําในมุมมองของกลุมตัวอยางคือ ผูนํา

ระดับผูจัดการข้ึนไป ตัวแปรตาม ดานปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ไดแก คุณสมบัติ

ของผูตรวจสอบภายใน การใหการสนับสนุนจากฝายบริหารและสภาพแวดลอมภายในองคกร และ

คุณภาพงานตรวจสอบ 
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 แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบคําถามปลายเปดและปลายปด โดย

คําถามเก่ียวกับภาวะผูนํามีคําถามจํานวน 13 ขอคําถาม สวนปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบ

ภายในมีคําถามจํานวน 15 ขอคําถาม แบบสอบถามใชมาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) ตาม

แนวความคิดของ Likert’s Scale 5 ระดับ ผูวิจัยทําการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 

วิเคราะหโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน  

 

สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะผูนํามีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถาม ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

จากผลการวิจัยพบวา จํานวนกลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังหมด 80 คน พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศ

หญิง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 61.25 และเปนเพศชาย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 38.75 โดย

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 36-50 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 48.75 อายุนอยกวา 36 ป 

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 41.25 และมากกวา 51 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10.00  ดาน

ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด คือ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเปน

รอยละ 22.50 สวนต่ํากวาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาโท มีจํานวนเทากันคือระดับละ 7 คน คิดเปน

รอยละ 8.75 ดานตําแหนงงานกลุมตัวอยางเปนระดับพนักงานมากท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

65.00 รองลงมาคือ ระดับหัวหนางาน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ระดับผูจัดการและระดับ

ผูอํานวยการข้ึนไป มีจํานวนเทากันคือ 6 คน และคิดเปนรอยละ 7.50 สวนอายุการทํางานของกลุม

ตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมีอายุการทํางานมากกวา 10 ปข้ึนไปมากท่ีสุด คือ จํานวน 37 คน คิดเปน

รอยละ 46.25 รองลงมาคือ อายุการทํางาน 6-10 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25.00อายุการ

ทํางาน 1-5 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และ อายุการทํางานนอยกวา 1 ป จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 6.25  



 

2096 
 

2. การรับรูภาวะผูนําและปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูดานภาวะผูนํา 

ปจจัยดานภาวะ

ผูนํา 

คาเฉล่ีย 

x̄ 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

ระดับการรับรู อับดับ 

ผูนําแบบทีม 3.71 0.73 มาก 1 

ผูนําแบบมุงคน 3.53 0.63 มาก 2 

ผูนําแบบมุงงาน 3.37 0.96 ปานกลาง 3 

รวม 3.51 0.51 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูปจจัยดานภาวะผูนํา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.51 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เม่ือนํามาเรียงจากมากไปหานอยพบวาภาวะ

ผูนําท่ีมีระดับการรับรูมากมี 2 ขอ คือ  ผูนําแบบทีม คาเฉลี่ย 3.71 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

รองลงมา ผูนําแบบมุงคน คาเฉลี่ย 3.53 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และภาวะผูนําท่ีมีระดับการ

รับรูปานกลางมี 1 ขอ คือ ผูนําแบบมุงงานคาเฉลี่ย 3.37 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ตามลําดับ 

3. การรับรูปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน คาเฉล่ีย 

x̄ 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ

การรับรู 

อันดับ 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน 3.90 0.64 มาก 2 

การใหการสนับสนุนจากฝายบริหารและ

สภาพแวดลอมภายในองคกร 

3.63 0.67 มาก 3 

คุณภาพงานตรวจสอบ 3.95 0.57 มาก 1 

รวม 3.82 0.58 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการ

ตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.82 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เม่ือนํามา
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เรียงจากมากไปหานอยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายในท่ีมีระดับการรับรูมากมี 3 

ขอ คือ  คุณภาพงานตรวจสอบ คาเฉลี่ย 3.95 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมา คุณสมบัติของ

ผูตรวจสอบภายใน คาเฉลี่ย 3.90 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และ การใหการสนับสนุนจากฝาย

บริหารและสภาพแวดลอมภายในองคกร คาเฉลี่ย 3.63 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ตามลําดับ 

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการ

ตรวจสอบภายใน  

ผูวิจัยทําการทดสอบหาคาการกระจายแบบปกติ (Normality Test) ดวยสถิติ Kolmogorov-

Smirnov Test (K-S Test) พบวาขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ จึงทําการทดสอบความสัมพันธโดยใชการ

ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman Rank Correlation Coefficient)  

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

ปจจัย/ 

ภาวะผูนํา 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบ การสนับสนุนจากฝาย

บริหารและสภาพแวดลอม

ในองคกร 

คุณภาพงานตรวจสอบ 

Spearman 

Correlation/ 

Sig. (2-

tailed) 

การแปลผล Spearman 

Correlation/ 

Sig. (2-

tailed) 

การแปล

ผล 

Spearman 

Correlation/ 

Sig. (2-

tailed) 

การแปลผล 

ผูนําแบบทีม .371** 

0.001 

ปานกลาง 

เชิงบวก 

.451** 

0.000 

ปานกลาง 

เชิงบวก 

.376** 

0.001 

ปานกลาง 

เชิงบวก 

ผูนําแบบมุง

คน 

.485** 

0.000 

ปานกลาง 

เชิงบวก 

.577** 

0.000 

ปานกลาง 

เชิงบวก 

.516** 

0.000 

ปานกลาง 

เชิงบวก 

ผูนําแบบมุง

งาน 

-0.113 

0.317 

ไมมี

ความสัมพันธ 

-.314** 

0.005 

ปานกลาง 

เชิงลบ 

-.035 

0.760 

ไมมี

ความสัมพันธ 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

จากตารางท่ี 3 พบวา ภาวะผูนําแบบทีมมีความสัมพันธกันปานกลางเชิงบวก กับคุณสมบัติของผู

ตรวจสอบภายใน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = .371 มีความสัมพันธกันปานกลางเชิงบวก กับการ
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ใหการสนับสนุนจากฝายบริหารและสภาพแวดลอมภายในองคกร มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = .451  

และมีความสัมพันธกันปานกลางเชิงบวก กับคุณภาพงานตรวจสอบ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = .376 

        ภาวะผูนําแบบมุงคนมีความสัมพันธกันปานกลางเชิงบวก กับคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน มี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = .485 และมีความสัมพันธกันปานกลางเชิงบวก กับการใหการสนับสนุนจาก

ฝายบริหารและสภาพแวดลอมภายในองคกร มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = .577 และมีความสัมพันธกัน

ปานกลางเชิงบวก กับคุณภาพงานตรวจสอบ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = .516 

        ภาวะผูนําแบบมุงงานมีความสัมพันธกันปานกลางเชิงลบ กับการใหการสนับสนุนจากฝายบริหาร

และสภาพแวดลอมภายในองคกรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -.314  

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย พบวา ระดับการรับรูภาวะผูนําเปนแบบทีมมากท่ีสุด รองลงมาคือ แบบมุงคน 

ซ่ึงสอดคลองกับ Ojokuku, Odetayo and Sajuyigbe (2012) ท่ีศึกษา ภาวะผูนําของธุรกิจในธนาคาร

ของประเทศไนจีเรียพบวา ผูนําประเภทของธุรกิจธนาคารควรจะใหความสําคัญกับพนักงาน จะเปด

โอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและพูดคุยดวย สงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็น และรวม

ตัดสินใจในเรื่องตางๆ สวนปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายในอยูในระดับมากทุกตัว ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยในอดีต เชน Mihret and Yismaw (2007) และ Drogalas, Karagiorgos and 

Arampatzis (2015) ท่ีพบวา คุณภาพของงานตรวจสอบ คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน และการ

สนับสนนุจากผูบรหิาร เปนปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน  

นอกจากนี้ ท้ังภาวะผูนําแบบทีมและแบบมุงคนท่ีใหความสําคัญท่ีทรัพยากรบุคคล มี

ความสัมพันธในเชิงบวกกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของธัญญามาส โลจนานนท (2557) ซ่ึงพบวา พนักงานมีการรับรูมุงเนนคน มากกวามุงเนนท่ีงานจะทําให

เกิดประสิทธิผลมากกวาเพราะคนหรือผูใตบังคับบัญชาเต็มใจท่ีจะทํางาน และสอดคลองกับแนวคิดของ 

Blake and Mouton (1978) ท่ีกลาววา ถาบุคลากรมีคุณภาพสูงจะสงผลใหผลผลิตมีปริมาณและ

คุณภาพสูงตามไปดวย ในทางตรงกันขามภาวะผูนําแบบมุงงานมีความสัมพันธเชิงลบกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ซ่ึงผลการศึกษานี้แตกตางจากงานวิจัยในอดีต เชน Fayyaz, Naheed 

and Hasan (2014) ท่ีพบวา ภาวะผูนําแบบมุงงานมีความสัมพันธเปนบวกกับผลการดําเนินงานของ

พนักงาน  
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จากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนําแบบมุงงานมีความสัมพันธเชิงลบกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน อาจเกิดจากทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานในลักษณะนี้ 

เพราะการบริหารงานในลักษณะนี้จะใหความสําคัญท่ีผลงานมากกวาตัวบุคคล อาจขาดสัมพันธภาพกับ

บุคลากร รวมถึงอาจทําใหพนักงานเกิดความเครียดและความคลุมเครือในหนาท่ีงาน ซ่ึงจากงานวิจัยของ 

Cekmecelioglu and Yikilmaz (2018) ท่ีพบวา การบริหารงานแบบมุงงานไมไดมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับการลดความเครียดในการทํางานของบุคลากรและลดความคลุมเครือในหนาท่ีของ

ตน โดยในประเด็นนี้ควรไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต ซ่ึงทรัพยากรบุคคลถือเปนองคประกอบท่ี

สําคัญและจําเปนตอองคกร ดังนั้นองคกรจึงควรใหความสําคัญกับบุคลากร รวมถึงมีการฟงความคิดเห็น

ของบุคลากร นอกจากนี้องคกรควรเลือกใชภาวะผูนําใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและกลยุทธของ

องคกร เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

เนื่องจากขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้มาจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไมไดสัมภาษณผูบริหารหรือ

พนักงาน รวมถึงไมไดสัมภาษณผูตรวจสอบภายใน ดังนั้นในอนาคต ควรมีการสัมภาษณผูบริหาร เพ่ือดู

แนวทางการบริหารงาน ความเปนผูนํา รวมถึงการสนับสนุนจากผูบริหารในดานการตรวจสอบภายใน 

นอกจากนี้ควรสัมภาษณพนักงานผูรับการตรวจและผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีเหมาะสมตอ

องคกร โดยเฉพาะการสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน เพ่ือนําขอมูลนี้มาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 
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กลยุทธการบริหารโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ 

The Strategy for the Management to Capital Structure 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอถึงกลยุทธในการจัดหาและบริหารจัดการเงินทุน

ของกิจการไมวาจะมาจากแหลงภายในหรือภายนอกกิจการถือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของนัก

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย และผูใชขอมูลทางการเงิน เนื่องจากการจัดหาเงินทุนของกิจการนั้นอาจจะ

สงผลกระทบโดยทางตรงตอผลการดําเนินงานของกิจการตลอดจนประสิทธิภาพและความสามารถในการ

ทํากําไรของกิจการ อีกท้ังสามารถใชขอมูลการจัดหาเงินของกิจการเพ่ือคาดคะเนเหตุการณทางเศรษฐกิจ

ในอนาคตหรือผลกําไรในอนาคต ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณในปจจุบัน นอกจากนั้นการจัดหาเงินทุน

ของกิจการยังสามารถระบุไดถึงกลยุทธ นโยบายการบริหารโครงสรางเงินทุนของกิจการ อีกท้ังขอมูล

เก่ียวกับกระแสเงินสดของกิจการยังสามารถใชเปนเกณฑการประเมินความสามารถของกิจการในการ

กอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และความตองการใชกระแสเงินสดของกิจการในการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชขอมูลทางการเงิน ผานทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจําแนกกระแสเงินสดใน

ระหวางรอบระยะเวลาเปนเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน  

 

คําสําคัญ: การบริหารธุรกิจ, การจัดหาเงินทุน, โครงสรางเงินทุน 

 

Abstract 

This academic article aims to present the strategy for the management to 

corporate capital structure of external or internal fund that is considered as the 
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information for making decision for investors in the stock exchange and financial 

information users. This is because business financing may directly affect to business 

operation, efficiency, and profitability. In addition, information on business financing could 

be used for estimating economic situations or profits in the future that may be caused 

by current situations. Moreover, business strategies and policies on corporate capital 

structure could be specified by business financing. Information on business’s cash flow is 

using as the criteria for evaluating capability of business to earn cash and cash 

equivalents. It was also able to evaluate demands on cash flow of business for economic 

decision of financial information users through cash flow statement. Cash flow is classified 

during cash cycle based on operating activities, investing activities, and financing activities.  

 

Keywords: Business management, Financing activities, Capital structure 

 

การเริ่มตนธุรกิจกับการจัดหาเงินทุนของกิจการ 

  การเริ่มตนธุรกิจนั้นกิจกรรมแรกท่ีมีความสําคัญอยางมาก คือกิจกรรมการจัดหาเงิน 

(Financing activities) เพ่ือจัดหาเงินทุนมาใชในการลงทุนและการดําเนินงานของกิจการ แหลงเงินทุน

สําคัญ 2 แหลง ไดแก 1) แหลงเงินทุนจากเจาของ (Equity Financing) เชน การจําหนายหุนสามัญใหแก

ผูถือหุนของกิจการ เปนตน และ 2) แหลงเงินทุนจากการกูยืม (Debt Financing) เชน การกูยืมจาก

ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เปนตน กิจการอาจตัดสินใจเลือกใชเงินทุนจากเจาของเพียงอยางเดียวหรือ

อาจใชแหลงเงินทุนจากท้ังเจาของ และจากการกูยืมของกิจการ แตอาจจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ

ลักษณะของกิจการและความสามารถของกิจการในการหาแหลงเงินทุน (สมชาย  สุภัทรกุล, 2554) ซ่ึง

การตัดสินใจวากิจการจะเลือกจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนประเภทใดนั้นเปนสิ่งท่ีผูบริหารหรือผูท่ี

เก่ียวของกับกิจการตองประเมินถึงความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไดมาซ่ึงแหลงเงินทุน

นั้นๆ เนื่องจากแหลงเงินทุนแตละประเภทยอมกอใหเกิดตนทุน (Cost) ท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปแหลง

เงินทุนท่ีกิจการจัดหามาเพ่ือใชในการดําเนินงานและบริหารสภาพคลองของกิจการ สามารถแบงไดเปน 

2 ประเภทดังนี้ 1) แหลงเงินทุนจากภายในกิจการ (Internal sources of Fund) เปนแหลงเงินทุนท่ีมีอยู

ภายใน โดยท่ีกิจการไมตองอาศัยการจัดหามาจากบุคคล หรือสถาบันการเงินภายนอก ซ่ึงไดแก กําไร

สะสมของกิจการ (Retain earnings) ซ่ึงเกิดจากรายไดจากการดําเนินงานหักดวยคาใชจายตางๆท่ี
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เกิดข้ึนของกิจการคงเหลือเปนกําไรสะสม ซ่ึงกิจการสามารถนํามาใชเปนเงินลงทุนเพ่ิมและบริหารสภาพ

คลองของการดําเนินงานใหกับธุรกิจ และเงินทุนสวนของเจาของ (Owners’ Equity) เปนเงินทุนในสวน

ท่ีผูเปนหุนสวนหรือเจาของกิจการนํามารวมลงทุนกันเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจตางๆใหสําเร็จลุลวงไป

ได และ 2) แหลงเงินทุนจากภายนอกกิจการ (External sources of Fund) เปนแหลงเงินทุนท่ีไมไดมี

อยูภายในกิจการและไมสามารถสรางข้ึนเองไดจากการดําเนินงานปกติ โดยกิจการจะตองจัดหามาจาก

บุคคลภายนอก หรือสถาบันการเงินภายนอกกิจการ ซ่ึงอาจไดมาจากการกอหนี้ ไดแก การกูยืมเงินจาก

บุคคลอ่ืน การกูยืมเงินระยะสั้นหรือการกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เชน บริษัทเงินทุน ธนาคาร

พาณิชย เปนตน และการออกหลักทรัพยเพ่ือขายใหแกบุคคลท่ัวไป เชน ตราสารหนี้ ตราสารทุน เปนตน 

จากการทบทวนผลงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการจัดหาเงินทุนของกิจการ พบวามีหลักฐานเชิง

ประจักษท้ังในตางประเทศและในประเทศไทย มีดังนี้ ในป ค.ศ. 1984 โดย Myers (1984) ไดนําเสนอ

ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน (Pecking order theory) ซ่ึงกลาววา กิจการโดยท่ัวไปสวนใหญมัก

ท่ีจะตัดสินใจจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันโดยกิจการจะเลือกใชเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายในกิจการกอน

เปนอันดับแรก ซ่ึงก็คือกําไรสะสมของกิจการซ่ึงไดมาจากการดําเนินงานตามปกติ และกิจการจะเลือก

วิธีการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกกิจการ ก็ตอเม่ือเงินทุนจากภายในกิจการไมเพียงตอการ

ดําเนินงานหรือการลงทุนของกิจการ โดยเลือกพิจารณาจัดหาเงินทุนจากการกอหนี้กอน จากนั้นจึงทํา

การจัดหาเงินทุนจากการออกหุนทุนตามลําดับ เนื่องจากตนทุนในการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุน

ภายนอกกิจการนั้นจะสูงกวาตนทุนในการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายในกิจการ นอกจากนี้ Myers 

และ Majluf (1984) ยังไดอางถึงความไมสมมาตรของขอมูล (Asymmetric Information) หรือความไม

เทาเทียมกันของขอมูลระหวางผูบริหารของกิจการและนักลงทุน เนื่องจากผูบริหารของกิจการยอมมี

ขอมูลเก่ียวกับกิจการมากกวานักลงทุน ดวยเหตุผลนี้การออกหุนเพ่ิมทุนของกิจการจึงเปนการสง

สัญณาณอยางหนึ่งวาหุนท่ีกิจการออกนั้นมีราคาสูงเกินกวามูลคาหุนท่ีแทจริงอยู ซ่ึงนักลงทุนจะรับรูถึง

ปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูลดังกลาว จึงทําใหนักลงทุนใหความสําคัญกับหุนท่ีออกมาใหมของ

กิจการนั้นต่ํากวาท่ีควรเปน และนักลงทุนจะทําการเขาซ้ือก็ตอเม่ือราคาหุนต่ํากวาราคาท่ีตนเองประมาณ

ไวหรือชวงราคาท่ียอมรับได ตอมาในป ค.ศ. 1999 Shyam-Sunder และ Myers (1999) ไดทําการศึกษา

และเสนอตัวแบบใหมในการทดสอบทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันของเงินทุน (Pecking order 

theory) โดยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 157 บริษัท 

ในชวงป ค.ศ.1971 ถึง ค.ศ.1989 ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา กิจการในประทศสหรัฐอเมริกาเหลานี้มี

ลักษณะในการการจัดหาเงินทุนซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน (Pecking order 
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theory) ท่ีเคยไดนําเสนอไวโดย Myers (1984) วาโดยปกติกิจการจะมีการจัดหาเงินทุนเรียงลําดับจาก

แหลงเงินทุนภายในกอนเปนอันดับแรก การกอหนี้สินและการออกหุนทุนตามลําดับ ทําใหตัวแบบท่ีใช

ทดสอบนั้นตอมาถูกนําไปใชอยางแพรหลาย และตอมาในป ค.ศ. 2004 Lemmon และ Zender (2004) 

ไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมโดยอาศัยตัวแบบของ Shyam-Sunder และ Myers (1999) โดยเพ่ิมตัวแปรดาน

ความสามารถในการกูยืมเขาไปในตัวแบบดวย ผลการศึกษาพบวา กิจการมีพฤติกรรมการจัดหาเงินทุน

ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันของเงินทุนท่ีไดพยากรณไว โดยทฤษฎีดังกลาว

สามารถอธิบายพฤติกรรมการจัดหาเงินทุนสําหรับกิจการขนาดใหญไดเปนอยางดี ซ่ึงทุกๆกิจการจะให

ความสําคัญกับการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายในกอนเปนอันดับแรก และตอมาจะพิจารณา

เงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกกิจการ ถาหากความสามารถในการกูยืมไมใชขอจํากัดของการจัดหา

เงินทุน 

สําหรับหลักฐานเชิงประจักษในประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการจัดหาเงินทุนของกิจการนั้น 

บุศรินทร บูรณศักดา (2545) ไดทําการทดสอบทฤษฎีลําดับข้ันในการจัดหาเงินทุนของโครงสรางเงินทุน

ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544 จาก

จํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 275 บริษัท โดยใชวิธีการทดสอบจากขอมูลงบการเงิน และใชแบบสอบถาม

ผูบริหารเก่ียวกับการจัดหาเงินทุน จากการศึกษาพบวา กิจการในประเทศไทยนั้นมีลักษณะการจัดหา

เงินทุนตามทฤษฎีลําดับข้ันในการจัดหาเงินทุน เม่ือกิจการตองการเงินลงทุน กิจการจะเลือกใชเงินทุน

จากแหลงเงินทุนภายในกิจการกอนคือกําไรสะสม และถามีความตองการเงินทุนจากแหลงเงินทุน

ภายนอก กิจการจะเลือกวิธีการกอหนี้สินเพ่ิมข้ึน มากกวาการออกหุนทุน โดยเห็นอยางชัดเจนในกิจการ

ท่ีเผชิญปญหาการเลือกแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้จากผลการสํารวจยังพบวา ลักษณะของ

กิจการในประเทศไทยและทัศนคติของผูบริหารมีแนวทางเดียวกันกับทฤษฎลีําดับข้ันในการจัดหาเงินทุน 

กลาวคือ มีการเลือกการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายในกิจการ หนี้สินจากการกูยืม และการออก

หุนสามัญใหม ตามลําดับ จากศึกษาโดยรวมพบวา ผลการศึกษาจากวิธีการศึกษาท่ีแตกตางกันนั้นใหผลท่ี

สอดคลองกัน คือ ประเทศไทยมีการจัดหาเงินทุนแบบเดียวกับทฤษฎีลําดับข้ันในการจัดหาเงินทุนซ่ึง

เรียงลําดับแหลงเงินทุนดังนี้ คือเงินทุนภายในกิจการ หนี้สิน และสวนของเจาของ นอกจากนี้ผลงาน

วิชาการของอังคณา ธุวะเจริญพานิช (2545) ไดทําการทดสอบวาลักษณะการจัดหาเงินทุนของบริษัทใน

ประเทศไทยเปนไปตามท่ีทฤษฎีการจับจังหวะตลาดในการจัดหาเงินทุนกลาวไวหรือไม โดยอางอิงจาก

ทฤษฎีการจับจังหวะตลาดกับโครงสรางเงินทุนตามแบบจําลองของ Baker และ Wurgler (2002) ซ่ึง

กลาววาจังหวะตลาดจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของบริษัท และการมีโครงสราง

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%2C+2522
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เงินทุนท่ีไมเหมาะสมมีความสําคัญนอยกวาตนทุนการจัดหาเงินทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปแลว สงผลใหผล

สะสมของการจับจังหวะตลาดในอดีตเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดโครงสรางเงินทุนของบริษัท โดย

ศึกษาบริษัทในประเทศไทยท่ีเสนอขายหุนตอบุคคลภายนอกครั้งแรกตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2539 

จํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 142 บริษัท ผลการศึกษาพบวา การจับจังหวะตลาดในการจัดหาเงินทุนไม

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของบริษัท ถึงแมวาในการทดสอบจะตัดผลกระทบของปจจัย

อ่ืนท่ีอาจจะสงผลตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทกอนจะเสนอขายหุนตอบุคคลภายนอกไปแลวก็ตาม แต

ผลสะสมของการจับจังหวะตลาดในอดีตของบริษัทก็ไมสามารถอธิบายถึงโครงสรางเงินทุนท่ีเปลี่ยนแปลง

หลังเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได นอกจากนี้ยังพบวาประเทศไทยมีการใชจังหวะตลาดในชวง

สั้นๆ ในการจําหนายหุนเพ่ิมทุน ซ่ึงทําใหการทดสอบตามแบบจําของ Baker และ Wurgler (2002) ท่ีใช

มูลคาตลาดของหุน ณ วันสิ้นปเปนตัวทดสอบไมสามารถนํามาใชกับการจับจังหวะตลาดในประเทศไทย 

และการศึกษาของรจเรข กัลปปากรณชัย (2545) ไดศึกษาเชิงประจักษในประเทศไทยเก่ียวกับทางเลือก

ในการกําหนดโครงสรางเงินทุน โดยพิจารณาถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ลักษณะเฉพาะของกิจการ และ

ขอจํากัดทางการเงิน กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนบริษัทท่ีจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยชวงระยะเวลาศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2544 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสภาวะทาง

เศรษฐกิจมหภาค สงผลกระทบตอการกําหนดสัดสวนโครงสรางเงินทุน โดยกลุมกิจการท่ีเผชิญกับ

ขอจํากัดทางดานการเงิน มีการกําหนดระดับสัดสวนหนี้สินตอสินทรัพยท่ีเหมาะสม แปรผันตามสภาวะ

ทางเศรษฐกิจมหภาค ในขณะท่ีกลุมกิจการท่ีไมไดเผชิญกับขอจํากัดทางดานการเงิน กําหนดระดับ

สัดสวนหนี้สินตอสินทรัพยท่ีเหมาะสม แปรผกผันกับสภาวะทางเศรษฐกิจมหภาค สําหรับการศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกหลักทรัพยท่ีจะใชสําหรับการระดมทุนเพ่ิมนั้นพบวา นอกเหนือไปจากปจจัย

ทางดานสภาวะเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลตอการพิจารณาตัดสินใจของท้ังสองกลุมแลว ในกรณีของกิจการ

ท่ีเผชิญกับขอจํากัดทางการเงินนั้น ปจจัยความแตกตางของระดับสัดสวนหนี้สินตอสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจริง

กับระดับหนี้สินตอสินทรัพยท่ีเหมาะสม และปจจัยคุณลักษณะเฉพาะของกิจการ ก็มีอิทธิพลตอทางเลือก

ในการระดมทุนเพ่ิมของกิจการ ในกรณีของประเทศไทยนั้นพบวา ในประเด็นการตัดสินใจเลือก

หลักทรัพยสําหรับการระดมทุนเพ่ิมนั้น ผูบริหารทางการเงินไมไดพยายามท่ีจะปรับสัดสวนโครงสราง

เงินทุนใหเขาสูระดับสัดสวนโครงสรางเงินทุนเปาหมาย โดยผลท่ีไดนี้ไมสอดคลองกับงานศึกษาในตลาด

ทุนท่ีพัฒนาแลว เนื่องจากการตัดสินใจเลือกหลักทรัพยสําหรับการระดมทุนเพ่ิมของกิจการอาจจะตอง

เผชิญกับอุปสรรคทางดานตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการจัดหาเงินทุน และตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
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ปรับเปลี่ยนโครงสรางเงินทุน ซ่ึงจะมีผลทําใหสัดสวนหนี้สินตอสินทรัพยของกิจการแตกตางจากระดับ

สัดสวนหนี้สินเปาหมายไดตลอดเวลา 

 

การบริหารการเงินสําหรับองคกรธุรกิจ 

ในการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จในระยะยาวนั้น องคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

การบริหารจัดการโครงสรางเงินทุนของกิจการ ท้ังในสวนของงบประมาณในการลงทุน ขนาดของธุรกิจ 

สภาพคลองของธุรกิจ กําไรจากการดําเนินงานและความเสี่ยงตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีอาจสงผลกระทบไมวา

จะทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหธุรกิจนั้น ๆ สามารถดําเนินการตอไปไดดวยดีอยางมีสภาพคลอง โดยมี

ความเสี่ยงในระดับท่ีกิจการยอมรับได ดังนั้นกิจการจะตองรูขอมูลพ้ืนฐานของธุรกิจตัวเองอยางถองแท

เสียกอน เพ่ือจะไดบริหารจัดการเงินทุนไดตามสภาพความเปนจริง รวมถึงการมองภาพการเติบโตของ

ธุรกิจในอนาคตดวย  

กฤษฎา เสกตระกูล (2563) ไดใหความหมายของ การบริหารการเงินสําหรับองคกรธุรกิจ 

หมายถึง การจัดการเก่ียวกับการไดมาและใชไปของเงินทุน เพ่ือสรางมูลคาของกิจการใหอยูในระดับ

สูงสุด ซ่ึงในมิติทางการเงิน กิจกรรมตางๆ ทางธุรกิจลวนเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนท้ังสิ้น 

โดยอาจเปนการไดมาหรือใชไปของเงินทุน เชน การสรางโรงงาน การซ้ือเครื่องจักรใหม การกูเงินจาก

ธนาคาร การเพ่ิมทุน เปนตน ในแตละวันผูบริหารจึงเก่ียวของกับการตัดสินใจทางการเงินใน 3 เรื่อง

ใหญๆ ไดแก 

1. การลงทุนในสินทรัพยถาวร (Capital Investment) เม่ือกิจการมีการขยายตัวทางธุรกิจจาก

การดําเนินงาน กิจการจําเปนตองพิจารณาถึงการลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถาวรเพ่ือรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจ ซ่ึงการลงทุนในสินทรัพยถาวรตองใชเงินทุนจํานวนมากถาหากกิจการมีเงินทุนท่ีจํากัด ผูบริหาร

กิจการจึงตองพิจารณาเลือกโครงการท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดและคุมคาจากเงินทุนท่ีมีอยู หรือหาก

จําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนภายนอกกิจการ ผูบริหารตองพิจารณาถึงตนทุน (cost) ท่ีเกิดข้ึนจากการ

จัดหาเงินทุนเหลานั้นดวย   

2. โครงสรางเงินทุน (Capital Structure) โดยปกติแลวกิจการจะวิเคราะหถึงปจจัยตางๆท่ี

อาจจะสงผลกระทบตอโครงสรางเงินทุน ตลอดจนพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของ

กิจการนั้น เนื่องจากโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสมมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ข้ึนอยูกับ

สถานการณตางๆท่ีไดเปลี่ยนไปในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงองคประกอบ 4 ประการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
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ในเรื่องโครงสรางของเงินทุน มีดังนี้ (Brigham และ Houston, 2544) 1) ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business 

risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกิจการนั้น กลาวคือถาธุรกิจมีความเสี่ยงสูง 

โครงสรางเงินทุนควรจะมีหนี้สินในอัตราท่ีคอนขางต่ํา 2) ภาษี (Tax position) ดอกเบี้ยถือเปนคาใชจาย

ทางภาษี เม่ืออัตราภาษีสูง ประโยชนจากการใชภาษีก็จะยิ่งมากข้ึนตาม 3) ความยืดหยุนในการจัดหา

เงินทุน (Financial flexibility) หรือความสามารถในการระดมทุน ถากิจการมองวาในอนาคตความ

ตองการเงินทุนมีมากโครงสรางเงินทุนก็ควรจะมีหนี้สินในอัตราท่ีไมสูงนัก และ 4) ทัศนคติของผูบริหาร ( 

Managerial aggressiveness) ซ่ึงโดยปกติผูบริหารของกิจการมักจะจัดหาเงินทุนจากหนี้สินในอัตราท่ี

คอนขางสูง เพราะตองการเพ่ิมอัตราผลตอบแทนใหสูงข้ึน ทัศนคติเหลานี้จึงอาจสงผลตอเปาหมายของ

โครงสรางเงินทุนของกิจการ 

  3. การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management) เปนการบริหารและการ

จัดการเงินทุนระยะสั้น รวมท้ังสินทรัพยหมุนเวียนท้ังหลายท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการ เพ่ือใหเกิด

สภาพคลองของกิจการไดดีท่ีสุด โดยท่ีกิจการอาจจะกําหนดนโยบายเก่ียวกับระดับของเงินทุนระยะสั้น 

และสินทรัพยหมุนเวียนแตละประเภทวาควรจะมีในปริมาณเทาใด จะใชสินทรัพยเหลานั้นอยางไร 

ตลอดจนจะหาเงินทุนจากแหลงใดมาลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนเหลานั้น เปนตน ซ่ึงการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนและสินทรัพยหมุนเวียนท่ีดีนั้น ผูบริหารตองคํานึงถึงสวนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของซ่ึงสงผลตอการ

บริหารจัดการนอกเหนือจากดานการเงิน เชน ดานการจัดการการผลิต การขนสงสินคา การตลาด หรือ

ดานสารสนเทศ เปนตน 

การบริหารการเงินมีการพัฒนาตามลักษณะและภาวะของการประกอบธุรกิจมาตั้งแตอดีต เม่ือ

ลักษณะของธุรกิจและสภาวะแวดลอมในการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดปญหาการเงินแบบใหมๆข้ึน 

ทําใหบทบาทของนักการเงินท่ีจะตองบริหารการเงินเปลี่ยนแปลงไปดวย นั้นหมายถึง ผูบริหารการเงิน

ตองสรางความสัมพันธกับแหลงเงินทุนตางๆ ติดตามตลาดทุนอยางสมํ่าเสมอ และบริหารใหมีการใชเงิน

อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค, 2556) ซ่ึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของผูบริหารการเงินจะประกอบไปดวย (Brigham และ Houston, 2544) 

1. การพยากรณและวางแผน (Forecasting and planning) การวางแผนทางการเงินเปนสิ่ง

สําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกิจการ ผูบริหารทางการเงินตองวางแผนลวงหนาสําหรับดานตางๆ เชน 

การซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือลดตนทุนของการผลิต หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต การสงเสริม

การจัดจําหนายเพ่ือเพ่ิมการขาย การเพ่ิมบุคลากรของแผนกตางๆเพ่ือการขยายงาน เปนตน การ
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พยากรณ (Forecasting) เปนสวนสําคัญของกระบวนการวางแผน ผูบริหารจะใชการพยากรณเปน

ตัวชี้วัดใหเห็นวาแผนสําหรับอนาคตท่ีกําหนดไวนั้นสอดคลองกับเปาหมายธุรกิจหรือไม หรืออาจใชการ

พยากรณเพ่ือคาดคะเนปญหาตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนและเปนหนทางเพ่ือแกปญหาเหลานั้นดวย ผูบริหาร

จึงควรเขียนแผนงานท่ีจะปฏิบัติการในอนาคตไวในงบประมาณทางการเงิน (Financial budgeting) 

เพราะงบประมาณทางการเงินเปนแผนงานท่ีแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน ซ่ึงไดผานการคิด พิจารณา 

และตัดสินใจอยางรอบคอบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งใหสามารถบรรลุ

จุดมุงหมายไดในชวงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต เชน งบประมาณการลงทุนแสดงรายจายเก่ียวกับการจาย

ลงทุนตามโครงการตางๆท่ีไดวางแผนไวสําหรับชวงเวลาของงบประมาณนั้น และแสดงออกมาในรูปของ

การเคลื่อนไหวของเงินสด และควรรวมถึงแหลงเงินทุนท่ีวางแผนไววาจะไดรับในอนาคต และการใช

เงินทุนดวย (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค, 2556) 

2. การตัดสินใจลงทุนและการจัดหาเงินทุน (Major investment and financing decisions) 

ในการดําเนินงานของธุรกิจ ผูบริหารจะตองมีการตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนในดานตางๆ เพ่ือขยายการ

ผลิตหรือเพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจของกิจการ เชน การสรางโรงงานใหม การซ้ือเครื่งจักรใหม การ

สงเสริมการตลาดและการขาย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ การจัดวางระบบตางๆ เปนตน ซ่ึง

โครงการเหลานี้แตละโครงการจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซ่ึงแตละธุรกิจมีเงินลงทุนท่ีจํากัด และ

ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคตนั้นไมแนนอน ดังนั้นผูบริหารจะตองทําการตัดสินใจเพ่ือการลงทุน 

ทราบถึงผลประโยชนจากการลงทุน ระยะเวลาท่ีจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน และแผนการใช

จายเงินในการดําเนินงานในอนาคต นอกจากนี้การกําหนดตนทุนของเงินทุนแตละแหงนั้น จะสูงหรือต่ํา

ข้ึนอยูกับโครงสรางเงินทุนในการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งและอัตราผลตอบตอบแทนท่ี

คาดวาจะไดรับ เนื่องจากตนทุนของเงินทุนมาจากแหลงตางๆท้ังภายในและภายนอก แตละแหลงยอมมี

ตนทุนของเงินทุนท่ีแตกตางกัน (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค, 2556) 

3. การประสานงานและการควบคุม (Coordination and control) ในการปฏิบัติงานผูบริหาร

การเงินจะตองประสานงานกับฝายตางๆของกิจการ เชน ฝายการตลาด ฝายการผลิต ฝายเทคโนโลยี 

ฝายการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน เนื่องจากการตัดสินใจตางๆทางการเงิน จะสงผลกระทบตอฝาย

อ่ืนๆ เพราะทุกฝายตางก็มุงบรรลุวัตถุประสงคของกิจการโดยสวนรวม เพ่ือใหกิจการบรรลุเปาหมายใน

การทํากําไรของธุรกิจ ยกตัวอยาง เชน เม่ือฝายการตลาดวางแผนเพ่ือขยายการตลาดไปยังกลุมลูกคาใหม

อีกรอยละ 10 เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ยอมสงผลใหเกิดการลงทุนเพ่ิม และผูบริหารการเงิน

จําเปนตองประเมินวา มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพ่ิมหรือไม ถาหากเงินทุนไมเพียงพอจะจัดหา
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เงินทุนมาจากแหลงเงินทุนใด และจะบริหารเงินทุนท่ีไดมาอยางไร เพ่ือใหเกิดประโยชนและมี

ประสิทธิภาพตอการลงทุนของกิจการท่ีดีท่ีสุด เปนตน ขณะเดียวกันผูบริหารการเงินจะตองมีแผน

ควบคุมการดําเนินงานโดยการตรวจสอบและประเมินผลตลอดระยะเวลาของโครงการนั้นๆวาเปนไปตาม

แผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม 

4. การติดตอกับตลาดทางการเงิน (Dealing with the financial markets) ผูบริหารการเงิน

ของกิจการจะตองมีความเก่ียวพันกับตลาดทางการเงิน (Financial markets) เนื่องจากเปนแหลงระดม

ทุน เพ่ือหลอเลี้ยงธุรกิจใหดําเนินไปตามวัตถุประสงคของกิจการ โดยท่ัวไปนิยมแบงตลาดทางการเงิน

ออกเปน 2 ลักษณะ นั่นก็คือตลาดเงิน (Money market) และตลาดทุน (Capital market) โดยท่ีตลาด

เงิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ หรือเงินทุนเพ่ือใชในระยะสั้น ซ่ึงเปนตลาด

ท่ีมีการซ้ือขายตราสารระยะสั้นและอายุไมเกิน 1 ป เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน เปนตน สวนตลาด

ทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุนในโครงการระยะยาว ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีการซ้ือขายตราสารท่ีมีอายุเกิน 

1 ป เชน หุนกู หุนสามัญ เปนตน ดังนั้นผูบริหารจึงควรประเมิน และพิจารณาอยางรอบคอบ เพ่ือเลือก

แหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนและความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับนโยบายของบริษัทหรือเหมาะสมตอกิจการใหมาก

ท่ีสุด 

5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ธุรกิจทุกๆ ประเภทตองเผชิญกับความเสี่ยงซ่ึง

อาจจะเปนความเสี่ยงอันเกิดจากภายในหรือภายนอกกิจการ เชน ความไมแนนอนของราคาซ้ือขายสินคา

หรือหลักทรัพย ความผันผวนของของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย รวมท้ัง

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย หรืออุทกภัย เปนตน ผูบริหารของกิจการจึงตองจัดใหมี

นโยบายหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ตลอดจนแนวทางการ

ประเมิน ความคุม และติดตามความเสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงนโยบายของกิจการใหเหมาะสมกับ

ขอบเขต ปริมาณ หรือความซับซอนของธุรกรรมทางการเงินและภาวะตลาดการเงินท่ีอาจเปลี่ยนแปลง

ไปอยูตลอดเวลา 

จากหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารการเงินตามท่ีกลาวมา ผูบริหารตองพิจารณาปจจัย

รอบดานประกอบการกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหแนใจวากลยุทธท่ีกําหนดข้ึนเหมาะสมกับความตองการและ

สถานการณของของกิจการ การท่ีผูบริหารจะตัดสินใจเลือกกลยุทธใดมาใชในการบริหารงานการเงิน

จะตองทําการวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก เพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังในระยะสั้นและระยะ

ยาว ซ่ึงกลยุทธการบริหารการเงินของกิจการโดยท่ัวไป เชน (กฤษฎา เสกตระกูล, 2563) 
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1. กลยุทธการปรับโครงสรางเงินทุนเพ่ือลดตนทุนทางการเงิน (Capital Structure Strategy) 

เปนกลยุทธท่ีกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริงท่ีเกิดข้ึนใน

ปจจุบัน เนื่องจากผูบริหารอาจมองวาโครงสรางเงินทุนท่ีกิจการใชอยูกอใหเกิดปญหาดานการบริหาร

เงินทุนของกิจการ อาทิ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหกิจการท่ีมีภาระหนี้สินจากการ

จายชําระดอกเบี้ย (Interests) จากแหลงเงินทุนจากหนี้ตางประเทศ ซ่ึงอาจสงผลใหกิจการตองจายชําระ

หนี้สินมากข้ึน กิจการจึงตองปรับเปลี่ยนโครงสรางทุนมาใชแหลงเงินทุนภายในประเทศ เพ่ือลดความ

เสี่ยงดังกลาว ยกตัวอยางเชน ในกรณีของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือเอสซีจีท่ีไดรับ

ผลกระทบอยางหนักจากการลอยตัวของคาเงินบาทในชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 เนื่องจากมี

หนี้สินท่ีเกือบท้ังหมดอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงความสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวเปนสาเหตุ

ท่ีทําใหกิจการเกิดผลขาดทุน จึงทําใหเกิดการปรับโครงสรางทุน โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและไดออก

หุนกูในประเทศ ในป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2543 เพ่ือเปลี่ยนจากการใชแหลงเงินทุนจากหนี้ตางประเทศ

มาเปนหนี้ในประเทศ ซ่ึงไมมีความสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงทําใหเอสซีจีมีแหลงทุนมาดําเนินกิจการ

ตอแลวยังทําใหไมประสบปญหาภาวะเจือจาง (Dilution effect) จากการเพ่ิมทุนดังกลาว (ชนิสรา สุข

รัตนาชัยสกุล, 2557) 

2. กลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพของสินทรัพยท่ีถือครอง (Efficiency Strategy) เปนกลยุทธในการ

บริหารจัดการสินทรัพยท่ีถือครองอยูโดยกิจการ เชน เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา สินคา

คงเหลือ เปนตน โดยกิจการจะตองกําหนดนโยบายเก่ียวกับระดับของเงินทุนระยะสั้น และสินทรัพย

หมุนเวียนแตละประเภทวาควรจะมีในปริมาณเทาใด เพ่ือไมใหมีสินทรัพยจํานวนมากหรือนอยเกินไป จะ

ใชสินทรัพยท่ีมีอยูเหลานั้นอยางไร ตลอดจนจะหาเงินทุนจากแหลงใดมาลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน

เหลานั้น ตัวอยางเชน การบริหารสินคาคงเหลือ หากกิจการมีสินคาคงเหลือมากเกินไปก็จะทําใหเงินทุน

ของกิจการจมอยูในสินคาคงเหลือสงผลใหเกิดปญหาสภาพคลองแกกิจการได ในทางกลับกันถากิจการมี

สินคาคงเหลือนอยเกินไปยอมสงผลใหกิจการสูญเสียโอกาสในการหารายไดและความสามารถในการทํา

กําไร เปนตน ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. กลยุทธการลดคาใชจาย (Reducing Strategy) เปนกลยุทธท่ีมุงปรับการดําเนินงานของ

กิจการเพ่ือพยายามลดคาใชจายตางๆลง เชน การลดการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การควบคุม

คาใชจายสํานักงาน การลดคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา การลดจํานวนพนักงานหรือไมรับพนักงาน

เพ่ิม เปนตน ซ่ึงในการนํากลยุทธนี้มาใชกับกิจการ ผูบริหารการเงินจะตองประสานงานกับฝายตางๆของ
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กิจการ เชน ฝายการตลาด ฝายการผลิต ฝายเทคโนโลยี ฝายการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน เพ่ือ

ไมใหสงผลกระทบตอฝายอ่ืนๆ รวมท้ังการนํากลยุทธมาใชจะตองไมสงผลเสียตอการดําเนินงานปกติของ

กิจการ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการอยางมีประสิทธิภาพ 

กลาวโดยสรุป ผูบริหารทางดานการเงินจะตองวางแผนและการประเมินการกําหนดกลยุทธท่ี

เหมาะสมของกิจการวาควรจะลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถาวรประเภทใดบาง จะใชแหลงเงินทุนจากแหลง

เงินทุนภายในหรือแหลงเงินทุนภายนอกกิจการ เพ่ือมาลงทุนในสินทรัพยถาวรเหลานั้น และจะบริหาร

สินทรัพยหมุนเวียนท่ีมีอยูอยางไร เพ่ือใหเกิดสภาพคลองตอการดําเนินงานของกิจการไดดีท่ีสุด อีกท้ัง

การบริหารจัดการการเงินอยางเปนระบบจะทําใหเกิดความเขาใจจุดแข็งและจุดออนของกิจการไดดีมาก

ยิ่งข้ึน 

 

โครงสรางเงินทุนสงผลตอการดําเนินงานของกิจการอยางไร 

 จากการทบทวนผลงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการจัดหาเงินทุนของกิจการวามีความสัมพันธตอ

ผลการดําเนินงานของบริษัทอยางไรนั้นมีดังตอไปนี้  

Jaleh et al. (2013) ศึกษาความสัมพันธระหวางกิจกรรมการจัดหาเงินทุนภายนอกและ

อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earnings per share ratio: P/E) ในการประเมินผลทางการเงิน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเตหะราน พบวา กิจกรรมทางการเงินมีความสัมพันธโดยตรง

กับอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนในปถัดไป ซ่ึงเปนหลักฐานแสดงใหเห็นวา กิจกรรมการจัดหาเงินจาก

การกูยืม ซ่ึงกอใหเกิดหนี้สินระยะยาว และการออกหุนสามารถเพ่ิมอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนในป

ถัดไป และจากการศึกษาอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนในระยะเวลา 3 ปตอเนื่องกัน พบวา กิจกรรมการ

จัดหาเงิน จากการกูยืมและการออกหุน ไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน ซ่ึงแสดงให

เห็นวา กิจกรรมการจัดหาเงินในระยะสั้นเทานั้น ท่ีสงผลตออัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน 

Gheshlaghi et al. (2014) ไดศึกษาถึงผลกระทบขององคประกอบของงบกระแสเงินสดตอการ

บริหารผลการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเตหะราน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 

ผลกระทบของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยไมมี

ความสัมพันธกัน ซ่ึงหมายความวาสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทไมกอใหเกิดประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการสรางผลตอบแทน กระแสเงินสดจากผลตอบแทนการลงทุนและดอกเบี้ยจายทางการ

เงินสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยในเชิงลบ เนื่องจากการเงินของบริษัทสวนใหญในอิหรานจะ
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เกิดจากการกูยืมจากผูถือหุนหรือเงินกูยืมจากธนาคาร ดังนั้นดอกเบี้ยและรายไดท่ีจายสําหรับหุนจะ

มากกวาดอกเบี้ยและรายไดท่ีไดรับ เนื่องจากคาใชจายดอกเบี้ยและรายไดท่ีจายชําระมีความสัมพันธ

ตรงกันขามกับกําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากการจายภาษีเงินไดสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเชิง

ลบ เนื่องจากบริษัทมีภาระดานภาษีจายเพ่ิมข้ึน ทําใหรายไดและอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย

ลดลง นอกจากนั้นการเพ่ิมข้ึนของการจายชําระเงินจะทําใหทรัพยากรทางการเงินของบริษัทท่ีจําเปน

สําหรับการลงทุนและการบรรลุถึงผลตอบแทนท่ีมากข้ึนนั้นถูกจํากัดดวยเชนกัน กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมการลงทุนสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยในเชิงลบ เนื่องจากการลงทุนในบริษัทท่ีอยู

ภายใตการตรวจสอบท่ียังไมมีประสิทธิภาพเหมาะสมหรือกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการขายและเม่ือเทียบ

การลงทุนมากข้ึนนั้นกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนดวยการจายเงินยังไมไดรับความนิยม

สําหรับการลงทุนใหม  นอกจากนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไมไดมีผลกระทบใด ๆ ในการ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย เนื่องจากเงินทุนมีผลกระทบตอผลกําไรสุทธิสอง

ทาง คือผานคาใชจายดอกเบี้ยและกําไร และกระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงินทุนจะมีผลกระทบตอ

กระแสเงินสดเทานั้นและไมไดมีผลตอกําไรสุทธิ ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย 

 Tariverdi et al. (2014) ไดศึกษาผลกระทบขององคประกอบ 4 สวนของงบกระแสเงินสดตอ

ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเตหะราน ซ่ึงไดแก กระแสเงินสดจาก

ผลตอบแทนจากการลงทุน กระแสเงินสดจากดอกเบี้ยจายจากกิจกรรมทางการเงิน กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมการลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน พบวา กระแสเงินสดจากผลตอบแทนการ

ลงทุนมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตออัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทน

ตอสินทรัพย (ROA) กระแสเงินสดท่ีเกิดจากการจายเงินปนผลสําหรับการจัดหาเงินทุนมีความสัมพันธเชิง

ลบอยางมีนัยสําคัญตออัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญตออัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

จากขอมูลการศึกษาขางตนผูเขียนขอสรุปพอสังเขปไดดังนี้กลยุทธในการจัดหาและบริหาร

จัดการโครงสรางเงินทุนท่ีดีของกิจการไมวาจะมาจากแหลงภายในหรือภายนอกกิจการถือเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน และผูใชขอมูลทางการเงิน นอกจากนี้ยังเปนตัววัดความสําเร็จของ

กิจการในการลงทุน และการบริหารเงินทุนวาสามารถทําไดดีเพียงใด และสงผลตอการดําเนินงานของ

กิจการอยางไร เนื่องจากการจัดหาเงินทุนของกิจการนั้นอาจจะสงผลกระทบโดยทางตรงตอผลการ
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ดําเนินงานของกิจการตลอดจนประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไรในอนาคต ดังนั้นกิจการ

จะตองรูขอมูลพ้ืนฐานของธุรกิจตัวเอง ตลอดจนความเสี่ยงตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีอาจสงผลกระทบไมวาจะ

ทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหธุรกิจนั้น ๆ สามารถดําเนินการตอไปไดดวยดีอยางมีสภาพคลอง โดย

ปราศจากความเสี่ยงใด ๆ เพ่ือจะไดบริหารจัดการเงินทุนไดตามสภาพความเปนจริง รวมถึงการมองภาพ

การเติบโตของธุรกิจในอนาคตดวย 
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND STOCK RETURNS OF 

LISTED COMPANIES IN THE PROPERTY DEVELOPMENT SECTOR IN THE 

STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 

เกษรินทร ผายสียวน0

1, สุดารัตน พ้ืนผา2, ลฎาภา กฤติสรานันท3 และพรรณทิพย อยางกลั่น4 

Ketsarin Phaiseeyuan1, Sudarut Phuenpha2, Ladapha Krittisaranan3,  

and Phanthip Yangklan4 

  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยอัตราสวนทางการเงินท่ีใชศึกษาคือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินตอ

ทุน อัตรากําไรสุทธิ และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมโดยเก็บขอมูลจากบริษัทในกลุมพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท้ังหมด 56 บริษัท จากฐานขอมูล SET-SMART ระหวางป พ.ศ. 2557 – 2561  และนํา

ผลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธของตัวแปร

อิสระกับตัวแปรตามท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 อัตราสวนหนี้สินตอทุน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 1.77 อัตรากําไรสุทธิ มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.12 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม มี

                                                           
1 นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2 นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
3 นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม Email: Poon.lakapha@gmail.com 
4 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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คาเฉลี่ยเทากับ 0.30 และอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.36 ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวาอัตราสวนทางการเงิน ประกอบดวย อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินตอทุน 

อัตรากําไรสุทธิ และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ

ท่ี 0.05  

 

คําสําคัญ:  อัตราสวนทางการเงิน ผลตอบแทนของหลักทรัพย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the relationship between financial 

ratios and stock returns of the property development sector in the Stock Exchange of 

Thailand. The financial ratio included current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, 

and total assets turnover ratio. Data from 56 companies of property development sector 

under SET-SMART database between during 2014-2018 were collected. Mean, maximum, 

minimum, standard deviation were used for data analysis and Multiple Regression 

Analysis (MRA) was used to analyzed the relationship between dependent and 

independent variables at 0.05 significant level. 

The results found that the average current ratio was 3.13, average debt to equity 

ratio was 1.77, average net profit margin was 10.12, average total assets turnover ratio 

was 0.30, and average stock return was 2.36. Hypothesis testing found the relationship 

between current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, total assets turnover ratio 

and stock returns of the property development sector in the Stock Exchange of Thailand 

at the statistic significant level of 0.05. 

 

Keywords: Financial Ratios, Stock Returns, Property development sector 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีบทบาทในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก

เปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาวของกิจการ ท่ีตองการเงินทุนในการประกอบธุรกิจ สามารถระดมเงินทุน

โดยปราศจากภาระดอกเบี้ย ซ่ึงสามารถทําการออกหลักทรัพยใหแกผูมีเงินออมหรือผูลงทุนในตลาดแรก 

(Primary market) เปนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีออกใหมครั้งแรก โดยเงินทุนท่ีระดมไดจะนําไปใช เพ่ือ

การลงทุนระยะยาว และสามารถซ้ือขายเปลี่ยนมือกันไดในตลาดรอง หรือตลาดคาหลักทรัพย 

(secondary market หรือ trading market) เปนแหลงซ้ือขายหลักทรัพย ท่ีไดออกจําหนายและ

หมุนเวียนในระบบอยูแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนมือระหวางผูลงทุน ซ่ึงถือครองหลักทรัพยอยูและผูลงทุน

รายตอไปท่ีประสงคจะซ้ือหลักทรัพยนั้น ดังนั้นตลาดรองจึงเปนตลาดท่ีชวยเสริมสภาพคลองใหแกผูถือ

ตราสาร สําหรับประเทศไทยตลาดรองของตราสารทุนท่ีสําคัญ คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(Stock Exchange of Thailand หรือ SET) (สุวรีย มณีพงษสวัสดิ์, 2553) 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือเปนสถาบันการเงินท่ีสําคัญในตลาดทุน ปจจุบันมีผูสนใจ

เขามาลงทุนจํานวนมาก โดยคาดหวังท่ีจะไดผลตอบแทนท้ังจากกําไรจากการซ้ือขายหุน และเงินปนผล 

แตดวยการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยข้ีนอยูกับปจจัยหลายอยางโดยเฉพาะอัตราสวนทางการเงิน

ถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการวิเคราะหถึงผลตอบแทนในหุนของแตละบริษัท ซ่ึงผูลงทุนมักใชใน

การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย  

ตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะมีความคึกคักตอเนื่อง อันเนื่องมาจากมีการเรงโอนกรรมสิทธิ์ท่ี

อยูอาศัยเปนจํานวนมาก กอนจะปรับตัวเพ่ือรับมาตรการควบคุมการปลอยสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคาร

แหงประเทศไทย (ธปท.) ท่ีประกาศใชเพ่ือยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยของ

สถาบันการเงิน รวมท้ังเปนมาตรการเชิงปองกันเพ่ือดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ ลดภาวะหนี้เสียภาค

อสังหาริมทรัพย และสัญญาณการเก็งกําไรท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 

2562 เปนตนไป ทําใหพบวาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและเปนท่ีนาสน

ในของนักลงทุนเปนอยางยิ่ง (ประกายดาว แบงสันเทียะ, 2563) 

จากประเด็นขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินกับ

ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยวามีความสัมพันธกันหรือไม อยางไรเพ่ือเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในการลงทุนในหลักทรัพยของกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  

 เปนการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชอัตราสวนทางการเงิน สามารถนํามาหาความสัมพันธระหวาง 

ทรัพยสิน หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายตาง ๆ วาเหมาะสมหรือไมอยางไร ซ่ึงจะชวยในการประเมิน

ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ โดยอาจนํามาเปรียบเทียบกับตัวธุรกิจนั้น 

ๆเองในอดีต หรือเปรียบเทียบกับธุรกิจคูแขง หรือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น ๆได 

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินแบงตามจุดมุงหมายในการใชไดเปน 4 ประเภท ไดแก 

1. อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) เปนอัตราสวนใชวัด

ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น  

2. อัตราสวนวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) เปนอัตราสวนท่ีแสดง

ถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยดําเนินงานของธุรกิจ จะพิจารณาวาเม่ือกิจการลงทุนในสินทรัพยไป

แลว สามารถสรางยอดขายไดสูงหรือไม ดังนั้นอัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ประกอบดวย 

อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้  อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง  อัตราสวนการหมุนเวียน

ของสินทรัพยถาวร อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

3. อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) เปนอัตราสวนวัด

ความสามารถในการทํากําไรของกิจการท้ังหมด พิจารณาวามีความสามารถในการหากําไรไดมากนอย

เพียงใด ซ่ึงไดรับผลกระทบสืบเนื่องมาจากสภาพคลอง การบริหารสินทรัพย การบริหารหนี้สินของ

กิจการ อัตราสวนในกลุมนี้ประกอบดวย  อัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ จะเห็นไดวาอัตราสวนทางการเงินสามารถนํามาใช

เปนขอมูลในการสรางแบบจําลองสําหรับพยากรณความลมเหลวทางธุรกิจได และอัตราสวนทางการเงิน

เหลานี้ถูกคํานวณมาจากงบการเงินซ่ึงสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ท่ีเปนขอมูลสาธารณะท่ี

บุคคลภายนอกหรือนักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ได 
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4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึง

ประสิทธิภาพ ในการบริหารหนี้และความเสี่ยงภัยของกิจการ เพราะกิจการสวนใหญจะจัดหาเงินทุนท้ัง

จากแหลง เงินทุนภายในและแหลงเงินทุนภายนอกกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการกูยืม ซ่ึงตองมีภาระ

ผูกพัน ในการชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืน ดังนั้นจึงจําเปนตองวัดความสามารถในการใชเงินทุนเหลานั้น

วา สามารถสรางรายไดใหแกกิจการไดอยางไร 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย 

 สิ่งท่ีผูลงทุนตองการและมุงหวังท่ีจะไดจากการลงทุนในหลักทรัพย นั่นคือ ผลตอบแทน 

หรืออัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้น ๆ (Yield) โดยอัตราผลตอบแทน

ท่ีคํานวณไดจะนํามาใชในการเปรียบเทียบกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนนั้น แลวดูวา

เหมาะสมหรือสมควรท่ีจะลงทุนดีหรือไม ปกติแลวหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงยอมมี

ผลตอบแทนท่ีคาดหวังสูงตามเพ่ือใหคุมคากับความเสี่ยงนั่นเอง (สัณฑพงศ คลองวีระชัย, 2557)  

 อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) คือ ผลประโยชนท่ีผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนใน

หลักทรัพยนั้น ๆ โดยอาจอยูในรูปของดอกเบี้ย เงินปนผล หรือกําไรสวนตางจากการขายหลักทรัพยซ่ึงก็

จะข้ึนอยูกับประเภทของหลักทรัพยตางกันไป อัตราผลตอบแทนจากหุนทุน (Stock Yield) โดยหุนทุน

จะประกอบไปดวยหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สัณฑพงศ คลองวีระชัย (2557) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในหมวดธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากขอมูลรายป

ชวง พ.ศ. 2553-2557 จากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 1,860 ชุดขอมูล อัตราสวนท่ีใชในการศึกษาไดแก 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ

หุน (Debt/Equity Ratio) อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

(Total Assets Turnover) และอัตราสวนราคาหุนตอมูลคาทางบัญชี (Price/Book Value per share) 

กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยจําแนกตามหมวดธุรกิจหลักท่ีมีมูลคาตามราคาตลาดสูง

ท่ีสุด 5 หมวดธุรกิจ ไดแก กลุมธนาคาร กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร กลุมพาณิชยและกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนราคาตอมูลคาหุน

ทางบัญชีเปน อัตราสวนทางการเงินท่ีสงผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในแตละหมวด

ธุรกิจมากท่ีสุด ยกเวนในหมวดธุรกิจพาณิชยท่ีมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนทางการเงินท่ี

สงผลมากท่ีสุด นอกจากนี้ ยังมีอัตราหมุนเวียนสินทรัพยรวมท่ีสงผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงราคา
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หลักทรัพย ในหมวดธุรกิจธนาคาร และหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอย

ละ 95 

แกวมณี อุทิรัมย และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2556) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวน

ทางการเงินกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

เก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินป 2553 ถึงป 2555 ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย(SET100) ผลการวิจัยพบวาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม อัตราสวนทางการเงินท้ัง 20 

อัตราสวนไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ

กอสราง มีเพียงอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลท่ีมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุม

อุตสาหกรรมทรัพยากรมีเพียงอัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย ท่ีมีความสัมพันธกับ

ผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ มีระยะเวลาในการขายสินคา อัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพย อัตรากําไรสุทธิ อัตรากําไรตอหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลท่ีมีความสัมพันธกับ

ผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อัตราสวนทางการเงินทุกอัตราสวนตางมี

ความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ยกเวนอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย และอัตรากําไรจาก

การดําเนินงานท่ีไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมาย และในกลุมรวมทุกกลุมอุตสาหกรรม มี

เพียงอัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชี และอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลท่ีมีความสัมพันธกับ

ผลตอบแทนท่ีคาดหมาย 

Oguzhan, Serdar & Gokhan (2012) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ 

ราคาหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศตุรกีโดยผลการศึกษา

พบวา อัตราสวนแสดงสภาพคลอง และอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรสงผลในเชิงบวกตอ

ราคาหลักทรัพยแตอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานไมมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. อัตราสวนหนี้สินตอทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 3. อัตรากําไรสุทธิความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 4. อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดศึกษาจาก

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

อัตราสวนหน้ีสินตอทุน 

อัตรากําไรสุทธิ 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

ผลตอบแทนของหลักทรัพย 
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ประชากรคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในชวง

ป 2557-2561 จํานวน 56 บรษัิท  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ประกอบดวย งบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในชวงป พ.ศ. 2557-2561 จํานวนท้ังสิ้น 56 บริษัท ซ่ึงเก็บขอมูล

จากฐานขอมูล SET-SMART ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด 280 

ขอมูลแลวจะทําการประมวลผล 

  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรอิสระคือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวน

หนี้สินตอทุน อัตราสวนกําไรสุทธิและอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม สวนตัวแปรตามคือ

ผลตอบแทนของหลักทรัพย ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

1. อัตราสวนทางการเงิน 

1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  = สินทรัพยหมุนเวียน                  

                      หนี้สินหมุนเวียน 

             1.2 อัตราสวนหนี้สินตอทุน   = หนี้สินรวม 

                                 สวนของผูถือหุน 

             1.3 อัตราสวนกําไรสุทธิ   = กําไรสุทธิ x 100 

                                                                       ขายสุทธิ 

             1.4 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม  =     ขายสุทธิ    

                                             สินทรัพยรวม(ถัวเฉลี่ย)  

2. ผลตอบแทนจากหลักทรัพยในแตละป 

  Returni = (ราคาหลักทรัพย ณ สิ้นป t – ราคาหลักทรัพย ณ สิ้นป t – 1) 

                             ราคาหลักทรัพย ณ สิ้นป t - 1    
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 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลวจะทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 

ดังตอไปนี้ 

  1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการแจกแจงหรืออธิบายลักษณะท่ัวไปของ

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาท่ัวไป สถิติท่ีใชไดแก คาเฉลี่ยของขอมูล (Mean) คาสูงสุดของขอมูล (Maximum) 

คาต่ําสุดของขอมูล (Minimum) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล (Standard Deviation)  

   2. สถิติเชิงอนุมาน เปนการนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคทางสถิติดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis: MRA) เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธของตัวแปรท่ีเก่ียวของ ณ ระดับนัยสําคัญท่ีกําหนดคือ 

0.05 

  

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการ

วิเคราะหขอมูลท่ัวไป แสดงดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 ขอมูล คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 280 1.04 36.57 3.13 5.58 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน 280 .03 13.18 1.77   2.00 

อัตรากําไรสุทธิ 280 6.84 50.60 10.12 95.13 

อัตราการหมุนเวียน 

ของสินทรัพยรวม 

280 .05 .67 .30 .14 

อัตราผลตอบแทนจาก

หลักทรัพย 

280 .00 6.94 2.36 2.06 

  ผลการวิเคราะหพบวา 



 

2126 

 

1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 และคาตํ่าสุดเทากับ 1.04 และคาสูงสุด

เทากับ 36.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.58 แสดงถึง สภาพคลองของกิจการในการท่ีจะชําระหนี้

ระยะสั้น ซ่ึงสินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคา 3.13 เทาของหนี้สินหมุนเวียน 

 2. อัตราสวนหนี้สินตอทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.77 และคาต่ําสุดเทากับ 0.03 และคาสูงสุดเทากับ 

13.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.00 แสดงถึง สัดสวนเงินทุนสวนหนี้สินในกลุมธุรกิจดังกลาวมี

มูลคา 1.77 เทาของทุน 

 3. อัตรากําไรสุทธิ มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.12 และคาต่ําสุดเทากับ 6.84 และคาสูงสุดเทากับ 

50.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 95.13 แสดงถึง สัดสวนกําไรสุทธิในกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยมีคาเทากับ 10.12 เทาของยอดขายสุทธิ 

 4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.30 และคาต่ําสุดเทากับ 0.05 และ

คาสูงสุดเทากับ 0.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 แสดงถึง การจัดการสินทรัพยเปลี่ยนเปน

รายไดในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย อยูท่ีรอยละ 30 

 5. อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.36 และคาต่ําสุดเทากับ 0.00 และ

คาสูงสุดเทากับ 6.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.06 แสดงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพยมีอัตรา

รอยละ 2.36  

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 Standardized 

Coefficients 

Beta t-value 

 

 

Sig 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน .09 .62 .036* 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน .26 2.11 .039* 

อัตรากําไรสุทธ ิ .18 1.38 .017* 

อัตราการห มุน เวี ยนของ

สินทรัพยรวม 

.35 2.86 .006* 

N = 280, (R2) =  0.302, F  = 5.517, Sig = 0.001 



 

2127 

 

  จากการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) พบวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคาเทากับ 0.302 แสดงวาตัวแปรอัตราสวนเงินทุน

หมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนกําไรสุทธิ และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

สามารถอธิบายผลของตัวแปรอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ไดถึงรอยละ 30.2 ท่ีเหลือรอยละ 69.8 

เปนผลจากปจจัยอ่ืนท่ีไมไดนํามาทดสอบในงานวิจัยนี้ 

การทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.036 ซ่ึงคา Sig เทากับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 อัตราสวนหนี้สินตอทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  อัตราสวนหนี้สินตอทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทน

ของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.039 ซ่ึงคา Sig เทากับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 อัตรากําไรสุทธิความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อัตรากําไรสุทธิความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.017 ซ่ึงคา Sig เทากับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.006 ซ่ึงคา Sig เทากับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา 

อัตราสวนทางการเงิน ซ่ึงประกอบไปดวย อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตรากําไร

สุทธิ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม มีความสัมพันธกับผลตอบแทนของหลักทรัพย ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของสัณฑพงศ คลองวีระชัย (2557) การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในหมวดธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จาก

ขอมูลรายปชวง พ.ศ. 2553-2557 จากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 1,860 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา 

อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนทางบัญชีเปน อัตราสวนทางการเงินท่ีสงผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยในแตละหมวดธุรกิจมากท่ีสุด ยกเวนในหมวดธุรกิจพาณิชยท่ีมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

เปนอัตราสวนทางการเงินท่ีสงผลมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีอัตราหมุนเวียนสินทรัพยรวมท่ีสงผลตออัตรา

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ในหมวดธุรกิจธนาคาร และหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ท่ี

ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 สอดคลองกับแกวมณี อุทิรัมย และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2557) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินป 2553 ถึงป 2555 ของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET100) ผลการวิจัยพบวาอัตราผลตอบแทนจากเงิน

ปนผลท่ีมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อัตราสวนวัด

ความสามารถในการจายดอกเบี้ยมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ 

ระยะเวลาในการขายสินคา อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย อัตรากําไรสุทธิ อัตรากําไรตอหุน และ

อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลท่ีมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายในกลุมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี สอดคลองกับ Oguzhan, Serdar & Gokhan (2012) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวน

ทางการเงินกับราคาหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศตุรกีโดย

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนแสดงสภาพคลอง และอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรสงผล

ในเชิงบวกตอราคาหลักทรัพย จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาอัตราสวนทางการเงินสงผลตอ
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ผลตอบแทนของหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยนั้นเนื่องจากอัตราสวนทางการเงินเปนอัตราสวนท่ีวัดจากผลการดําเนินงาน ฐานะ

การเงินของกิจการ ซ่ึงจะสงผลตอผลตอบแทนของหลักทรัพยดวย หากผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินของกิจการดี จะสงผลใหผลตอบแทนของหลักทรัพยดีไปดวย ดังนั้นจึงเปนการยืนยันไดวาหากนัก

ลงทุนตองการลงทุนในหลักทรัพยใดก็แลวแต สิง่ท่ีนักลงทุนตองคํานึงถึงหรือตองนํามาใชในการวิเคราะห

นั่นก็คืออัตราสวนทางการเงินของบริษัทและควรวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินตั้งแตปปจจุบันและยอน

ไปในอดีตดวยเพ่ือหาแนวโนมของอัตราสวนทางการเงิน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

         การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสามารถชวยใหนักลงทุนวิเคราะหถึงความสามารถและ

ศักยภาพของแตละบริษัทไดสวนหนึ่ง โดยนักลงทุนจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึงปจจัยในการลงทุนดานอ่ืน 

ๆ เชน สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันและแนวโนมเศรษฐกิจในอนาคต ปจจัยทางดานการเมืองและการบริหาร

ของรัฐบาล ปจจัยดานนโยบายทางการเงิน เปนตน รวมไปถึงการพิจารณาวิเคราะหงบการเงินและหมาย

เหตุประกอบงบการเงินของแตละบริษัท เพ่ือใชประกอบในการตัดสินใจลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   การวิจัยในอนาคตสามารถนําอัตราสวนทางการเงินตัวอ่ืนมาพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือใหตัว

แบบจําลองสามารถอธิบายเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใหดียิ่งข้ึนได นอกจากนี้ยังสามารถ

นําเอาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากอัตราสวนทางการเงินมารวมพิจารณาเพ่ิมเติมได เพ่ือใหไดผลการวิจัย

ท่ีครอบคลุมและเปนจริงมากข้ึน 
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน 

Factors Affecting the Efficiency of Tax Collection of E-Commerce 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษีอากรของธุรกิจ

ออนไลน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลน

ของกรมสรรพากร ภาคท่ี 1 กรุงเทพมหานคร มีจํานวนท้ังสิ้น 9 แหง รวมจํานวน 81 คน สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชคา t-test  

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามหรือผูมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน สวนใหญ

เปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 70.40 โดยมีอายุระหวาง 41-45 ป คิดเปนรอยละ 21.00 รองลงมามีอายุระหวาง 

26-30 ป คิดเปนรอยละ 19.80 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64.20 รองลงมาสําเร็จ

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 28.40 ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดเก็บภาษีอากรของธุรกิจ

ออนไลน ภาพรวมท้ัง 5 ดาน สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอยูในระดับ มาก  

 

คําสําคัญ : ภาษีอากร การจัดเก็บภาษีอากร ธุรกิจออนไลน  
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Abstract 

The objectives for the study aim to study factors affecting the efficiency of tax 

collection of E-Commerce in Bangkok. Eighty-One of E-commerce collecting officer from 

9  offices under The Revenue Department region 1  were selected as population. 

Percentage, mean, standard deviation, and t- test were used for data analysis and 

hypothesis testing.    

The result showed that almost of the questionnaire respondent or E- commerce 

collecting officer was female (70.40%), ages of 41-45 years old and 26-30 years old (21% 

and 19.80%, respectively),. Overall of 5 factors affecting the efficiency of tax collection 

of E-Commerce was in high level.  

 

Keywords: Taxation, Tax Collection, E-Commerce 

  

บทนํา 

ภาษีอากร นับวาเปนแหลงท่ีมาของรายไดท่ีสําคัญท่ีสุดของรัฐบาล รัฐบาลจําเปนท่ีจะตองจัดหา

รายไดจากภาษีอากรมาจัดทําบริการสาธารณะหรือเพ่ือท่ีจะใชตอบสนองตอความตองการของประชาชน

และการดําเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงในการจัดเก็บภาษีจากผูประกอบธุรกิจออนไลนมี

ความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันเนื่องจากมีผูเขามาประกอบธุรกิจออนไลนเปนจํานวนมาก ทางหนวยงาน

รัฐหรือกรมสรรพากรจึงไดมีขอกําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลนเกิดข้ึน ซ่ึงสงผลใหผู

ประกอบกิจการเก่ียวกับคาขายทางออนไลนตองชําระภาษีตางๆท่ีเ ก่ียวของกับธุรกิจท่ีกิจการ

ประกอบการอยู  โดยการจัดเก็บภาษีเก่ียวของท่ีสําคัญ ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ

บุคคลและภาษีมูลคาเพ่ิมของกิจการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม การท่ีจะประกอบธุรกิจออนไลนนั้นมี

ความจําเปนท่ีจะตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการคาเนื่องจากเปน

กิจการคาท่ีเปนรูปแบบพาณิชย และการท่ีกิจการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังเปนการสราง

ความเชื่อม่ันและไววางใจแกผูบริโภคหรือผูท่ีเขามาใชงานไดอีกดวย 

ในปจจุบันรานคาออนไลนไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางแพรหลาย  เนื่องจากเทคโนโลยีการ

สื่อสารเอ้ือใหการเขาถึงกลุมผูบริโภคไดเปนจํานวนมากและงายในเวลาอันรวดเร็วและยังชวยประหยัด
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ตนทุนไมวาจะเปนเรื่องของแรงงาน เนื่องจากสามารถดําเนินงานไดดวยตนเองและไมจําเปนตองมีหนา

รานก็สามารถขายสินคาได จึงสงผลใหใชเงินลงทุนในจาํนวนท่ีต่ําลง เม่ือเทียบกับการประกอบธุรกิจแบบ

มีหนารานในแบบดั้งเดิม สวนในดานของผูซ้ือ การซ้ือสินคาผานรานคาออนไลนเปนชองทางท่ีเพ่ิมข้ึนใน

การสั่งซ้ือสินคาและผูซ้ือยังสามารถชําระคาสินคาไดหลายชองทาง รวมถึงมีบริการสงสินคาถึงมือของ

ผูบริโภคทําใหผูบริโภคหันมาใชบริการรานคาออนไลนเปนจํานวนมากข้ึนทําใหผูประกอบการจํานวนมาก

หันมาประกอบธุรกิจดังกลาว 

แตการประกอบธุรกิจประเภทนี้จําเปนตองชําระภาษีอากรดวย ในการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ นั้น

จะตองประกอบไปดวยปจจัยหลาย ๆ ดานท่ีจะสงผลใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพได เชน ปจจัยดาน

ความรูเก่ียวกับกฎระเบียบภาษีของธุรกิจออนไลนของเจาหนาท่ี ปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ

ภาษีออนไลนของผูเสียภาษี  ปจจัยดานการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลน ปจจัยดานเอกสารการยื่นภาษีของ

ธุรกิจออนไลน และปจจัยดานการบริการและประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับภาษีธุรกิจออนไลนและปจจัย

ดานกฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน ซ่ึงแตละปจจัยนั้นลวนแตสงผล

กระทบตอการจัดเก็บภาษีของกิจการท่ีประกอบธุรกิจออนไลนท้ังสิ้น   

จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ถึงปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะนําไปสูแนวทางในการปรับปรุงและมี

มาตราการในการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไป

พัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีจากผูประกอบกิจการธุรกิจออนไลนใน กรุงเทพมหานครตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เ พ่ือศึกษาปจจัย ท่ีส งผลตอประสิทธิภาพการจัด เ ก็บภาษีธุร กิจออนไลน  ในจั งหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

1. ภาษีอากร(Tax)  

ภาษีอากร หมายถึง สิ่งท่ีรัฐบาลบังคับเรียกเก็บจากประชาชน โดยมิไดมีสิ่งตอบแทนโดยตรง

แกผูเสียภาษี โดยท่ัวไปการจัดเก็บภาษีจะเปนการจัดหารายไดไปใชจายในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 

ซ่ึงในอดีตรัฐบาลอาจเรียกเก็บภาษีในรูปของสิ่งของหรือแรงงาน ภาษีท่ีรัฐบาลเรียกเก็บมีหลายประเภท 
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เชน ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีทรัพยสิน ซ่ึงนอกจากรัฐบาลจะใชการเก็บภาษีเปนแหลงรายไดแลว 

ยังใชเปนเครื่องมือทางการคลังเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจดวย (ดวงพร เพชรคง,2560)  

ทฤษฎีภาระภาษีอากร (Tax Incidence Theory)  

การแบงประเภทของภาษีมีหลายวิธี วิธีท่ีใชกันเปนสวนใหญคือวิธีผลักภาระภาษีซ่ึงสามารถ

จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท (เกสินี หม่ืนไธสง,2559) คือ 

ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีท่ีเม่ือเก็บภาษีแลว ผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูใดได

อีก ผูเสียภาษีจําเปนตองรับภาระภาษีนั้นไวเอง ตัวอยางภาษีทางตรง ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีการใชจาย(Expenditure Tax)ภาษีประกันสังคม(Social Security) ภาษีผลได

จากทุน (Capital Gains Tax) ภาษีกองมรดก (Estate Tax) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) ภาษี

ผลไดจากทุน (Gift Tax) และภาษีทรัพยสิน (Property Tax) เปนตน  

ภาษีทางออม หมายถึง ภาษีท่ีผูเสียภาษีไมจําเปนตองรับภาระภาษีไวเอง กลาวคือ ผูเสียภาษี

สามารถผลักภาระภาษีไปใหผูอ่ืนได ตัวอยางภาษีทางออม ไดแก ภาษีสรรพสามิต ภาษีการนําเขา ภาษี

การสงออก ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมปและอากรมหรสพ เปนตน  

2.  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (กรมสรรพากร,2562) คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือจาก

หนวยภาษีท่ีมีลักษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีรายไดเกิดข้ึน ตามเกณฑท่ีกําหนด โดยปกติ

จัดเก็บเปนรายป รายไดท่ีเกิดข้ึนในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดง

รายการภาษีท่ีกําหนด ภายในเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณีกฎหมายยัง

กําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งป สําหรับรายได ท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงครึ่งปแรก เพ่ือเปนการบรรเทา

ภาระภาษี ท่ีตองชําระ และเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงิน

ไดท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชําระภาษี ขณะท่ีมีเงินไดเกิดข้ึน  

3. ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (กรมสรรพากร,2562)  เปนภาษีอีกหนึ่งประเภทตามประมวลรัษฎากร

ท่ีจัดเก็บจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนหลัก โดยมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการจัดเก็บได

เปนหลักๆดังนี้ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
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บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศและเขามากระทําการในประเทศไทย หรือมีรายไดจากประเทศ

ไทยกิจการท่ีดําเนินการเปนการคาหรือเพ่ือแสวงหากําไรโดยองคกรของตางประเทศ กิจการรวมคา 

มูลนิธิหรือสมาคมท่ีมีรายไดจากการดําเนินงาน และ นิติบุคคลอ่ืน  

4. ภาษีมูลคาเพ่ิม  

ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือ VAT เปนการเก็บภาษีจากการขายสินคา หรือการใหบริการในแตละ

ข้ันตอนการผลิต และจําหนายสินคาหรือบริการ ท้ังท่ีผลิต ภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ. 

(กรมสรรพากร,2562)   

5. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส/E-commerce  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซ้ือขาย

สินคาบริการ การชําระเงิน การโฆษณาโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะเครือขายทาง

อินเทอรเน็ต (ภาวุธ พงษวิทยภานุ,2551) 

E-Commerce เปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยี Internet กับการจําหนายสินคาและ

บริการ โดยสามารถนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวสินคาหรือบริการผานทาง Internet สูคนท่ัวโลก

ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําใหการดําเนินการซ้ือขายอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดรายไดใน

ระยะเวลาอันสั้น (ภาวุธ พงษวิทยภานุ,2551)   

  

วิธีการวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย  

1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวิจัยเชิงเอกสารจาก 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและ วิเคราะหขอมูลทางดานเอกสารจากบทความ ตํารา เอกสารทาง

วิชาการท่ีเก่ียวของ วารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ เพ่ือนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาทําการกําหนดข้ันตอน 

และวิธีการดําเนินการวิจัย และการกําหนดสมมติฐานของงานวิจัย รวมถึงการสรางแบบสอบถามเพ่ือ

ศึกษาคนควาพิสูจนตามกระบวนการวิจัยตอไป  

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือท่ีจะใช 
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ในเก็บขอมูลจากผู มีหนาท่ีจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน (กรมสรรพากร) โดยแบบสอบถามนั้น

ประกอบดวยมาตรวัดหรือเครื่องมือวัด ตัวแปรหลักท่ีอยูในกรอบแนวคิด โดยมาตรวัดทุกมาตรวัดจะมี

การทดสอบความถูกตองกอนนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหวาปจจัยใดท่ีสงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี

ธุรกิจออนไลนของผูมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลน 

 

2.ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร คือ เจาหนา ท่ีผูปฏิบัติ งานดานการจัดเ ก็บภาษี ของกรมสรรพากร พ้ืน ท่ี

กรุงเทพมหานครภาค 1 มีจํานวน 9 แหง จากการท่ีไดเขาไปในแตละเขตพ้ืนท่ีของกรมสรรพากรพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครภาค 1 ท้ัง 9 แหง ทําใหพบวาทางสํานักงานแตละเขตไมสามารถท่ีจะใหขอมูลดาน

จํานวนประชากรไดอยางถูกตอง ทางดานผูจัดทําจึงไดทําการสังเกต จํานวนของพนักงานท่ีทําหนาท่ี

จัดเก็บภาษีทําใหพบวา ในแตละเขตมีผูทําการจัดเก็บภาษีอยูประมาณ เขตละ 9 คน  

กลุมตัวอยาง โดยใชประชากรท่ีไดจากการสังเกตท้ังหมด ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการ

จัดเก็บภาษีธุรกิจ ของกรมสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภาค 1 มีจํานวน 9 แหง แหงละ 9 คน เปน

จํานวน 81 คน ดังนั้น จึงไดกลุมตัวอยาง จํานวน 81 คน เพราะประชากรท่ีสํารวจมีจํานวนนอยจึง

กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชประชากรท้ังหมด ประกอบดวย เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี

ธุรกิจออนไลน ของกรมสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภาค 1 จํานวน 81 คน 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ประเภทคําถามปลายปด ( Closed Form) 

ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ ผู โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน 

ดังนี้  

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบตรวจสอบ  

รายการ (Check list) สอบถามเก่ียวกับตําแหนงงานปจจุบัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ทํางาน ประสบการณการทํางานดานการจัดเก็บภาษี  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลนของ

เจาหนาท่ีจัดเก็บภาษีท่ีกรมสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ภาค 1 ท่ีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard deviation) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ปจจัยดานความรูเก่ียวกับ
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กฎระเบียบภาษีธุรกิจออนไลนของเจาหนาพนักงาน 2) ปจจัยดานการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลน 3) 

ปจจัยดานเอกสารการยื่นแบบภาษีธุรกิจออนไลน และ 4) ปจจัยดานการบริการและประชาสัมพันธ 5)

ปจจัยทางดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจออนไลน โดยใชมาตรการวัดระดับของลิเคอรท (Likert 

scale) ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในดานจัดเก็บภาษีของสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ภาค 1 เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด เก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ือให

ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูศึกษาดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนลําดับ ดังตอไปนี้  

1.ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน สิงหาคม-พฤศจกิายน พ.ศ.2562 โดยใช

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลน ของ

กรมสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภาค 1 มีจํานวน 9 แหง แหงละ 9 คน เปนจํานวน 81 คน  

2.นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ สําหรับนํามาวิเคราะหผลตอไป  

 

5. การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  

การศึกษาครั้งนี้  ผู ศึกษาไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทุกฉบับ 

ตรวจสอบการใหคะแนนของแบบสอบถามท้ังหมด แลวนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน การ

ประมวลผลขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 วิเคราะหเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ดวยวิธีแจกแจงความถ่ี หาคารอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  

สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลนของ เจา-

หนาท่ีจัดเก็บภาษีท่ีกรมสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ภาค 1 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ มาตรา

สวนประมาณคา (rating Scale) ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) โดยแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลนของ 

เจาหนาท่ีจัดเก็บภาษีท่ีกรมสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ภาค 1 นํามาพิจารณาระดับตามเกณฑ เปน

รายดานและรายขอ แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปเปรียบเทียบหลักเกณฑในการแปลความหมายของชวง ดังนี้  
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คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีผลกระทบอยูในระดับมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีผลกระทบอยูในระดับมาก  

คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีผลกระทบอยูในระดับนอย  

คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีผลกระทบอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

6. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของธุรกิจ

ออนไลน ใชสถิติ Independent Sample T-Test ทดสอบความสัมพันธหรือความแตกตางของกลุม

ตัวอยางสองกลุมและ One-Way ANOVA ทดสอบความสัมพันธหรือความแตกตางของกลุมตัวอยาง

ตั้งแตสองกลุมข้ึนไป ในท่ีนี้กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ผลการวิจัย 

1) ผูตอบแบบสอบถามเปนเจาหนา ท่ี ท่ี ทําหนา ท่ีจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลนของทาง

กรมสรรพากรภาคท่ี1จังหวัดกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 – 9 ท้ังหมด สวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอย

ละ 70.40 และเปนเพศชายรอยละ 29.60 โดยสวนใหญอายุอยูท่ี 41 – 45 ป คิดเปนรอยละ 21.00 

รองลงมาคืออายุประมาณ 26 – 30 ป คิดเปนรอยละ 19.80 ลําดับท่ีสามคืออายุประมาณท่ี 36 – 40 ป 

คิดเปนรอยละ 16.00 ตอมาคืออายุเฉลี่ยประมาณ 31 – 35 ป คิดเปนรอยละ 14.80 ตอมาคืออายุ 50 ป

ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 12.30 ตอมาคืออายุระหวาง 20 – 25 ป คิดเปนรอยละ 11.10 และนอยสุดคือชวง

อายุ  46 – 50 คิดเปนรอยละ 4.90  

2) วิ เคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครภาคท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน 

 ปจจยัที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษีของ

ธุรกิจออนไลน 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

1.1 ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับกฎระเบยีบของภาษี

ธุรกิจออนไลน 

4.05 0.71 มาก 

1.2 ปจจัยดานการจัดเก็บภาษีจากธุรกจิออนไลน 4.00 0.58 มาก 

1.3 ปจจัยดานการยื่นแบบภาษีของธุรกจิออนไลน 3.75 0.70 มาก 

1.4 ปจจัยดานการบริการและประชาสัมพันธที่

เกี่ยวของกับภาษีธุรกิจออนไลน 

3.84 0.72 มาก 

1.5 ปจจัยดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีธุรกจิ

ออนไลน 

4.02 0.66 มาก 

รวม 3.93 0.50 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาเปนรายขอดานของเจาหนาท่ีการจัดเก็บภาษี พบวาปจจัยท้ัง ปจจัย

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบของภาษีธุรกิจออนไลนมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ปจจัยดานการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 

ปจจัยดานการยื่นแบบภาษีของธุรกิจออนไลน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.75 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ปจจัยดานการบริการและประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับ

ภาษีธุรกิจออนไลน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.72 และปจจัยดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภาษีธุรกิจออนไลนมีระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66   

เม่ือนํามาหาคาเฉลี่ยรวมพบวาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี มีระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.93 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.50 
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ตารางท่ี 2 ปจจัยดานการยื่นแบบภาษีของธุรกิจออนไลน  

ปจจัยดานการยื่นแบบภาษขีองธุรกจิออนไลน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

เอกสารที่ใชยื่นภาษีอานแลวเขาใจยาก 3.81 0.92 มาก 

เอกสารที่ใชยื่นภาษีกรอกขอมูลคอนขางยาก 3.81 0.85 มาก 

สถานที่ใหชําระภาษีมีเพยีงพอตอพื้นที่ตาง ๆ 3.73 0.91 มาก 

มีการจัดทําระบบทางเดินเอกสารไวอยางชัดเจน 3.77 0.90 มาก 

การคํานวณภาษีของธุรกิจออนไลน เขาใจยาก 3.63 0.98 มาก 

รวม 3.75 0.70 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาปจจัยดานการยื่นแบบภาษีของธุรกิจออนไลน อยูในความคิดเห็นระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 และพบวาเอกสารท่ีใชยื่นภาษีอาน

แลวเขาใจยากกับเอกสารท่ีใชยื่นภาษีกรอกขอมูลคอนขางยาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.92 และ 0.85 ตามลําดับ 

3) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภาคท่ี 1 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ

กรมสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภาคท่ี 1 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีอากรกรมสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภาคท่ี 1 มีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ขอมูลดานเพศสงผลตอปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบของภาษีธุรกิจออนไลน 

เพศ N Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

ปจจัยดานความรู

เกี่ยวกบักฎระเบียบของ

ภาษธีุรกิจออนไลน 

ชาย 24 4.308 0.5003 2.12 0.03 

หญิง 57 3.947 0.7658 
  

 

จากตารางท่ี 3 ดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบของภาษีธุรกิจออนไลน พบวา ความแตกตางของ

เพศสงผลตอปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบของภาษีธุรกิจออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยการทดสอบสมมติฐาน T-test 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลดานเพศสงผลตอปจจัยดานการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน 

เพศ N Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

ปจจัยดานการจัดเกบ็

ภาษีของธุรกิจออนไลน 

ชาย 24 4.258 0.4916 2.78 0.00* 

หญิง 57 3.884 0.5756 
  

จากตารางท่ี 4 พบวา ดานการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัย

ดานการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลนอยางมีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยการทดสอบ

สมมติฐาน T-test  

 

ตารางท่ี 5 ขอมูลดานอายุสงผลตอปจจัยดานการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน 

อาย ุ N Mean Std. Deviation F Sig. 

ปจจัยดานการจัดเกบ็ภาษีของ

ธุรกิจออนไลน 

20-25ป 9 4.2889 0.781 2.32 0.04 

26-30ป 16 4.0625 0.5402 
  

31-35ป 12 4.0667 0.4618 
  

36-40ป 13 4.2154 0.4652 
  

41-45ป 17 3.9059 0.5662 
  

46-50ป 4 3.6000 0.7118 
  

51ปขึ้นไป 10 3.5600 0.3977 
  

Total 81 3.9951 0.5753 
  

และ ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช One-Way ANOVA จากตารางท่ี 5 พบวา อายุสงผลตอ

ปจจัยดานการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน  อยางมีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรของธุรกิจออนไลนไดผลการวิจัยท่ีสามารถ

นํามาอภิปรายผลได ดังนี้  

ปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบของภาษีธุรกิจออนไลนและปจจัยดานการจัดเก็บภาษีจาก

ธุรกิจออนไลนมีระดับความคิดเห็น มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ของ สรอยเพชร ลิสนิ (2557) พบวา

ระดับความเห็นดวยของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีอากรเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากร ภาค 6 โดยรวมอยูในระดับ มาก คุณลักษณะของเจาหนาท่ี ผูมี
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หนาท่ีจัดเก็บภาษีอากร อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน ดาน

จิตสํานึกในหนาท่ี และดานมนุษยสัมพันธ ตามลําดับ สวนดานสภาพแวดลอมอ่ืน มีภาพรวมอยูในระดับ

มาก  

ปจจัยดานการบริการและประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับภาษีธุรกิจออนไลน มีระดับความคิดเห็น 

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมันต หนอแกว (2555) ท่ีไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

ของเทศบาลตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยดานการประชาสัมพันธ มี

ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง สําหรับดานการบริการ มีประสิทธิภาพในระดับมาก และดานความรู

ความสามารถของ บุคลากร มีประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง  รวมท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วาสนา เมธาวรากุล (2559) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถ่ินของ

เจาหนาท่ีองคการ บริหารสวนตําบล กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี   พบวาปจจัยดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารสงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบํารุง

ทองถ่ินของเจาหนาท่ี รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการประชาสัมพันธ  

ปจจัยดานการยื่นแบบภาษีของธุรกิจออนไลน มีระดับความคิดเห็นในระดับ มาก เนื่องจาก

เอกสารท่ีใชยื่นภาษีอานแลวเขาใจยาก และ เอกสารท่ีใชยื่นภาษีกรอกขอมูลคอนขางยาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วาสนา เมธาวรากุล (2559) ท่ีพบวาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี มีการจัดทํารูปแบบแสดงรายการ ชําระภาษีท่ีเขาใจยากและกรอกขอมูลคอนขางยาก ไมมี

ตัวอยางการกรอกขอมูล เอกสารท่ีใชยื่นภาษีมีจํานวนมากและองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงขาด

การทําระบบการเก็บรวบรวมประวัติของผูเสียภาษี  

ปจจัยดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภาษีธุรกิจออนไลน มีระดับความคิดเห็นในระดับ มาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของวิยะดา ดีสงา (2554) ท่ีพบวาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 6 ดาน เรียงลําดับจากมากท่ีสุดคือ เจาหนาท่ีจัดเก็บภาษี 

ฐานขอมูลของผูเสียภาษี ความรวมมือของผูเสียภาษี บรรยากาศท่ีเอ้ือใหผูเสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย 

โครงสรางภาษีอากร และกฎหมายภาษี ในสวนของกฎหมายภาษีนั้นมีความเห็นอยูในระดับ มาก  

เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอความรูเก่ียวกับกฎระเบียบของภาษีธุรกิจออนไลน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ (2560) ท่ีพบวาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหมป 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามตัวแปรเพศ

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รวมท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของ สายสมร สังข
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เมฆ (2555) ท่ีพบวาระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนใน

จังหวัด ภูเก็ต ตามตัวแปรเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยดานการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ณัฐธิตา นาถาดทองและจีรวัฒน เจริญสุข (2557) ท่ีพบวา เพศท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดเก็บ

ภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลทาสองคอน โดยรวมและรายดานทุกดานตางกัน  

อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการจัดเก็บภาษีของธุรกิจออนไลนอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ เบญจมาภรณ ณรงคแสง (2555) พบวา อายุ สงผลตอแรงจูงใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาของผูประกอบการรายยอย กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ีเมืองทองธานี และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของณัฐธิตา นาถาดทองและจีรวัฒน เจริญสุข (2557) พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอ

การจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลทาสองคอน โดยรวมและรายดานทุกดานตางกัน 

ไดแก ดานความเปนธรรม ดานความแนนอน ดานความสะดวกและดานความประหยัด  

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. เนื่องจากธุรกิจออนไลนถือวาเปนธุรกิจท่ีมีความใหมทางผูจัดเก็บภาษีและผูประกอบการ

เก่ียวกับธุรกิจออนไลนควรท่ีจะพัฒนาความรูท่ีเก่ียวกับภาษีของธุรกิจออนไลนวามีแนวทางการจัดเก็บ

เปนอยางไร หรือแมกระท่ังการท่ีเจาหนาท่ีควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูแกผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนเพ่ือท่ีจะชักจูงใหผูประกอบการธุรกิจออนไลนหันมาเขาใจในเรื่องของภาษีธุรกิจออนไลนมาก

ยิ่งข้ึน  

2. เนื่องจากผลวิจัยพบวาเอกสารและการกรอกขอมูลเพ่ือยื่นแบบในการท่ีจะชําระภาษีของ

ธุรกิจออนไลนเขาใจยาก ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน ทางหนวยงานท่ี

เก่ียวของอาจมีการปรับเอกสารแบบฟอรมเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใชงานสําหรับผูเสียภาษี 

3. ควรเพ่ิมชองทางการหาขอมูลและการใหความรูเก่ียวกับภาษีธุรกิจออนไลนบนหนาเว็บไซต

ของกรมสรรพากรโดยอาจจะเพ่ิมเมนูลัดเพ่ือใหงายตอการเขาถึงของขอมูล หรืออาจจัดโครงการฝกอบรม

ใหผูประกอบการโดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือท่ีจะใหขอมูลแกผูประกอบกิจการธุรกิจออนไลนใหเขาใจในตัว

ของภาษีมากยิ่งข้ึน  
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ระดับการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ : การศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 

PROFESSIONAL SKEPTICISM: THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS AND TAX AUDITORS IN THAILAND 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้ มี วัต ถุประสงค เ พ่ือ ศึกษาเปรียบเ ทียบระดับการสั ง เกตและสงสัย เยี่ยง 

ผูประกอบวิชาชีพระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย และ

เปรียบเทียบระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร โดย

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบสอบถามผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของประชากรซ่ึงเปนผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยท้ังหมดท่ีเปดเผยขอมูลการเขาถึงจํานวน 3,582 

ราย แบบสอบถามท่ีสงไปไดรับการตอบกลับจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรท้ังสิ้น

จํานวน 254 ราย ซ่ึงคิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 7 มาตรวัดท่ีใชในวัดระดับการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดนํามาจากมาตรวัดของ Hurtt (2010) มาตรวัดนี้ได

ผานการทดสอบความเหมาะสมและไดรับความนิยมและเชื่อถือจากนักวิจัยหลายทาน ผลการศึกษา

พบวาผูสอบบัญชีท่ีมีประเภทและลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกัน มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสอบบัญชีจํานวน 5 

ปจจัย พบวา ผูสอบบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพแตกตางกัน โดยระดับปริญญาตรีมีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพสูงกวาระดับ

ปริญญาโทแตต่ํากวาระดับปริญญาเอกหรือระดับการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาเอก ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
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อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีท่ีมีปจจัยทางประชากรศาสตรอีก 4 ปจจัยท่ีแตกตางกัน อันไดแก เพศ อายุ 

รายไดตอป และประสบการณทํางาน มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพไมแตกตางกัน 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Hurtt (2010) ยกเวนปจจัยดานระดับการศึกษา ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะ

การศึกษาท้ังสองมีลักษณะของสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูสอบบัญชีภาษีอากร  

 

ABSTRACT 

The study aims to compare level of professional skepticism between certified 

public accountants and tax auditors in Thailand as well as to compare level of 

professional skepticism according to other demographic characteristics.  The 

questionnaires had been sent electronically via e-mail to the 3,582 populations, who are 

accessible certified public accountants and tax auditors.  There were 254 responses or 7 

percent response rate. The measure of professional skepticism developed by Hurtt (2010) 

was adopted for this study.  The measure was passed the appropriation test and widely 

used by many researchers.  The result showed that auditors who have different types of 

auditors and different types of operations possessed no difference in the level of 

professional skepticism. When considering 5 demographic characteristics, it was found 

that auditors with different educational levels had different level of professional 

skepticism.  Specifically, auditors with bachelor degree obtain a higher level of 

professional skepticism than those with master degree, but obtain a lower level of 

professional skepticism than those with doctoral degree or higher at the significant level 

of 0.01. In contrast, auditors with different levels of other 4 demographic characteristics, 

including gender, age, auditing salary per year, and auditing experience, had no different 

levels of professional skepticism.  The findings are consistent with the study of Hurtt 

( 2 0 10 ) , except the result of education factor.  This may be because two samples are 

located in different social environments.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย มีความรับผิดชอบตองบการเงิน

ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงกําหนดวา ผูสอบบัญชีใหความเชื่อม่ันแกงบ

การเงินวา งบการเงินโดยรวมมิไดแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ และไดจัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการตรวจสอบงบการเงิน 3 ประการ

ดังนี้ 1.จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 2.มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 3.วิจารณญาณใน

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงการสังเกตและความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพท่ีไมเพียงพอ

เหมาะสมนําความเสียหายมหาศาลมาสูภาคเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปนชองวางใหผูบริหารหรือ

ผูมีอํานาจในบริษัททําการทุจริต เชน ขาวการตกแตงงบการเงินในบริษัทเวิลดคอมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Romeo and Atlas, 2002) กรณีการทุจริตในบริษัท โตชิบาในประเทศญี่ปุน (Toshiba chief executive 

Resigns over scandal, 2015) รวมถึงการทุจริตในบริษัทไทย เชน บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) (ผูจัดการออนไลน, 2548) เปนตน จึงปฏิเสธไมไดวาการท่ีผูสอบบัญชีดํารงไวซ่ึงวิจารณญาณใน

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพอยูในระดับท่ีเพียงพอเหมาะสม อันจะสงผลใหงบการเงินท่ีให

การรับรองมีคุณภาพและนาเชื่อถือ เปนประโยชนแกผูใชงบการเงิน อาทิ นักลงทุน ผูถือหุน พนักงานใน

บริษัท หนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําใหการสอบบัญชีมีความสําคัญยิ่งในกระบวนการบริการใหความเชื่อม่ัน 

ดังจะเห็นไดจากการกําหนดคุณลักษณะดังกลาวนี้ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200  

อยางไรก็ตาม คํานิยามของระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงแนวปฏิบัติ

ของผูประกอบวิชาชีพยังไมชัดเจน ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเปนแนวคิดท่ี

ซับซอนและยากท่ีจะกําหนดใหมีเพียงความหมายเดียว การกระทําหรือประพฤติท่ีจะแสดงถึงการสังเกต

และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพนั้นลวนประกอบดวยมิติตางๆ ปจจัยหรือสิ่งผลักดันท่ีทําใหผูประกอบ

วิชาชีพมีความสงสัยในระดับท่ีพอเหมาะ ซ่ึงจะเอ้ือใหการสอบบัญชีมีคุณภาพท่ีดี นอกเหนือจากนั้นระดับ

ท่ีพอเหมาะนั้นก็ยังไมสามารถระบุหรือวัดคาออกในเชิงรูปธรรมได (Nelson, 2009)  

ปญหาการใชวิจารณญาณของผูสอบบัญชีเก่ียวกับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

เปนเรื่องท่ีมีการศึกษาวิจัยมาโดยตลอดแตเพ่ิงมาในระยะหลังท่ีมีการพัฒนามาตรวัดการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพท่ีเปนท่ียอมรับโดย Hurtt (2010) ไดพัฒนามาตรวัดท่ีใชประมาณระดับลักษณะ
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เชิงพฤติกรรม (Trait) ของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพโดยการบูรณาการองคความรูดาน

ตางๆ เขาดวยกัน 

สําหรับในประเทศไทยนั้นงานวิจัยเชิงประจักษดานนี้คอนขางมีจํากัด จากเหตุดังกลาว ทําใหผู

ศึ กษาสนใจนํ ามาตรวัดของ Hurtt (2010) มาใช ในการวัดระ ดับการสั ง เกตและสงสัย เยี่ ย ง 

ผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชีในประเทศไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชีตามปจจัย

ดานผูสอบบัญชี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชีตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ความหมายของการใช วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเ ย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 

(Professional Skepticism) 

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเปนหนึ่งในขอกําหนดท่ีถูกระบุในมาตรฐานการ

ตรวจสอบบัญชีรหัส 200 เรื่อง วัตถุประสงคโดยรวมของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี วา “ผูสอบบัญชีจะตองวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยตระหนักวาอาจมีสถานการณท่ีทําใหงบการเงินแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ” ตอมานิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

(2554) ไดอธิบายถึงการใชวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูสอบบัญชีวาผูสอบบัญชีจะตอง

ดํารงไวซ่ึงการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพทุกครั้งท่ีทําการตรวจสอบ รวมถึงการวางแผนการ

ตรวจสอบอยางเปนระบบ เพ่ือปองกันการบิดเบือนขอมูลในงบการเงินอยางมีสาระสําคัญ สวนใน

ตางประเทศนั้น Nelson (2009) ไดนิยามวาระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผูประกอบวิชาชีพโดยมี
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ต้ังแตระดับท่ีต่ําท่ีสุดคือ “เปนกลาง” (Neutral) หมายถึงการท่ีผูสอบบัญชีจะวางตัวเปนกลางไมเชื่อ

ขอมูลท่ีไดรับมาจนกระท่ังจะไดรับหลักฐานท่ีทําใหขอมูลนั้นนาเชื่อถือ จนถึงระดับสูงสุดท่ีใหผูสอบบัญชี 

“สงสัยไวกอน” (Presumptive Doubt) วาหลักฐานหรือขอมูลท่ีไดรับมาไมมีความนาเชื่อถือ จนกวาจะ

หาหลักฐานมาหักลางขอสงสัยนั้นได” 

มาตรวัดการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ  

Hurtt (2010) ไดทําการศึกษาวาปจจัยดานทัศนคติหรือคานิยมใดบางท่ีจะสงเสริมและสนับสนุน

ใหผูสอบบัญชีพัฒนาระดับการสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได เนื่องจากการสังเกตเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

นั้นเปนปรากฏการณท่ีซับซอน เนื่องจากเปนท้ังทัศนคติของผูสอบบัญชีและจะสามารถสังเกตไดจาก

พฤติกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงออกเทานั้น ซ่ึงยากตอการใหคํานิยามและวัดคาเพ่ือการศึกษาพัฒนา

มาตรวัดการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ผลการศึกษาพบวาการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพประกอบดวยองคประกอบหลายดานและเปนพฤติกรรม (Trait) และนําไปสูการพัฒนา

มาตรวัดการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพข้ึน โดยอาศัยขอสมมติฐานของการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในลักษณะท่ีเปนกลาง อันหมายถึงบุคลิกของบุคคลท่ีมีแนวโนมท่ีจะยังไมให

ขอสรุปใดจนกวาจะไดรับหลักฐานอยางเพียงพอ จนสามารถระบุหมวดหมูของปจจัยท่ีควรจะรวมอยูใน

คํานิยามของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ อันไดแกปจจัยตางๆดังนี้ ความรูสึกนึกคิดในการ

ตั้งขอสงสัย (Questioning Mind) การชะลอการลงความเห็น (Suspension of Judgment) การคนควา

หาความรู (Search  for Knowledge) ความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Understanding) การตัดสินใจไดดวยตัวเอง (Self-Determining or Autonomy) และความม่ันใจใน

ตัวเอง (Self-Confidence) มาตรวัดท่ีพัฒนาข้ึนไดผานการทดสอบหลายดานและผานการพิสูจนความ

นาเชื่อถือทางสถิติ รวมถึงนําไปทดลองทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีเปน อาจารย นักศึกษาปริญญาตรี และ

ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชาญชัย ต้ังเรือนรัตน (2259) ศึกษาความเหมาะสมของมาตรวัดการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพท่ีพัฒนาข้ึนโดย Hurtt (2010) และนํามาตรวัดดังกลาวมาใชกับนักศึกษาบัญชี ซ่ึงถือเปน

ตัวแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต แหงประเทศไทย นอกจากนั้น ยังศึกษาผลกระทบของลักษณะทาง

ประชากรศาสตรตอการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพโดยใชแบบสอบถามท่ีแปลมาจาก มาตรวัด

ของ Hurtt (2010) ผลการศึกษาพบวามาตรวัดของ Hurtt (2010) นั้นใหผลท่ีมีความใกลเคียงกับระดับ
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การสังเกตและสงสัยของผูตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเพศชายและวัยวุฒิท่ี

เพ่ิมข้ึนมีผลตอการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพท่ีมากข้ึน โดยเพศชายมีความสัมพันธกับความ

เขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลและการตัดสินใจไดดวยตัวเอง ในขณะท่ีวัยวุฒิมีผลตอ

ความรูสึกนึกคิดในการตั้งขอสงสัยและความม่ันใจในตัวเอง 

วรวิทย เลาหะเมทนี (2558) ศึกษาการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธระหวางคานิยมเชิง

วิชาชีพ กับการสังเกตเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และคุณภาพงานสอบบัญชี โดยศึกษาจากผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาคานิยมเชิงวิชาชีพมีอิทธิพลความสัมพันธเชิงบวกตอการสังเกต

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพท้ังองคประกอบการใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและพฤติกรรมการตรวจสอบ

ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และผูสอบบัญชีท่ีมีพฤติกรรมการตรวจสอบดวยความรอบคอบระมัดระวัง

จะมีคุณภาพการสอบบัญชีท่ีดีมากยิ่งข้ึน 

วรวิทย เลาหะเมทนี, พัชรินทร  สารมาท และ ภานุมาศ  แสงประเสรฐิ (2559) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางคานิยมสวนบุคคลกับการใชวิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของนักศึกษาการ

บัญชี ผลการวิจัยพบวา ความเมตตากรุณามีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการใชดุลยพินิจ

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ในขณะท่ีการยึดถือปฏิบัติตามกฎมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอการใช

ดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และการใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกอยาง

มีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการตรวจสอบดวยความรอบคอบ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีไดเปดเผยขอมูลสวนตัวในการ

เขาถึงไดจากฐานขอมูลของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 จํานวน 1,221 ราย 

(สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2559) และผูสอบบัญชีภาษีอากร ท่ีเปดเผยขอมูลสวนตัวในการเขาถึงไดจาก

ฐานขอมูลของกรมสรรพากร ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 (กรมสรรพากร, 2560)  จํานวนท้ังสิ้น 

3,243 ราย จากนั้นไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูติดตอ พบวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีการ

เปดเผยรายชื่ออีเมล แตผูสอบบัญชีภาษีอากรนั้นเม่ือตรวจสอบพบวามีการเปดเผยอีเมลครบถวนจํานวน 

2,361 ราย ดังนั้นจํานวนท่ีจะนํามาเปนประชากร ท้ังสิ้น 3,582 ราย และใชแบบสอบถามในการเก็บ
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ขอมูล สงแบบสอบถามท้ังสิ้น 3 รอบ ไดรับการตอบกลับท้ังสิ้น 254 ราย หรือคิดเปนอัตราการตอบกลับ 

(response rate) รอยละ 7   

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรท่ีใชการศึกษา อันประกอบดวย 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดย

ผูศึกษาไดนํามาตรวัดของ Hurrt (2010) ท่ีไดรับการแปลและตรวจสอบความถูกตองจากงานวิจัยของ

ชาญชัย ต้ังเรือนรัตน (2559) ลักษณะเปนคําถามปลายปดจํานวน 30 ขอ โดยเปนคําถามแบบมาตรวัด

ประมาณคา (Likert Scale) 6 ระดับ และกําหนดใหคาคะแนนนอยท่ีสุดคือ 1 ซ่ึงหมายถึงไมเห็นดวย

อยางยิ่ง และคาคะแนนมากท่ีสุดคือ 6 ซ่ึงหมายถึงเห็นดวยอยางยิ่ง รวมคะแนนเต็ม 180 คะแนน โดยขอ

คําถามท้ัง 30 ขอ ประกอบไปดวยคําถามเชิงบวกจํานวน 22 ขอ และคําถามเชิงลบจํานวน 8 ขอ ซ่ึงตอง

ทําการกลับคะแนนของขอคําถามเชิงลบเสียกอนท่ีจะนําขอมูลมาวิเคราะห การกลับคะแนนทําไดโดยนํา

เลข 7 ลบดวยคาของขอมูลในคําถามเชิงลบ เชน ถาผูตอบแบบสอบถามตอบวาเห็นดวยอยางยิ่งท่ีสุด ซ่ึง

จํานวนท่ีเปนตัวแทนคําตอบนั้นคือ 6 คะแนนของผูตอบแบบสอบถามก็คือ 1 คะแนน (7 - 6 = 1) 

เพ่ือท่ีจะไดคาขอมูลท่ีไดเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมด  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) อันไดแก ปจจัยดานผูสอบบัญชี 2 ปจจัย ไดแก 

ประเภทของผูสอบบัญชี และลักษณะในการปฏิบัติงาน  และลักษณะทางประชากรศาสตร 5 ลักษณะ 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอป และประสบการณในการทํางานดานตรวจสอบบัญชี ท่ีคาด

วาอาจจะสงผลตอระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยลักษณะคําถามเปนคําถามปลาย

ปดแบบใหเลือกคําตอบ และเลือกตอบไดเพียงขอเดียว รวมจํานวน 7 ขอ โดยกรอบแนวคิดแสดงดัง      

ภาพท่ี 1  
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          ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

สมมติฐานการศึกษา 

ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานการศึกษาไวท้ังสิ้น 7 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. ประเภทผูสอบบัญชี โดยกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

ผูสอบบัญชีท่ีมีประเภทผูสอบบัญชีแตกตางกัน มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพแตกตางกันอยางนอย 1 คู 

2. ลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

ผูสอบบัญชีท่ีปฏิบัติงานอิสระ และผูสอบบัญชีท่ีปฏิบัติงานสังกัดสํานักงานสอบบัญชี มี

ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพแตกตางกัน  

3. เพศ โดยกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

ผูสอบบัญชีเพศชายและเพศหญิง มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

แตกตางกัน                                                                                                    

4. อายุ โดยกําหนดสมมติฐานดังนี้    

ผูสอบบัญชีท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

แตกตางกันอยางนอย 1 คู                                                                        

5. ระดับการศึกษา โดยกําหนดสมมติฐานดังนี้                                                                                             

ผูสอบบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพแตกตางกันอยางนอย 1 คู  

ปจจัยดานผูสอบบัญชี: 

   - ประเภทของผูสอบบัญช ี

   - ลักษณะในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยทางประชากรศาสตร: 

   - เพศ                     - อายุ 

   - ระดับการศึกษา 

   - รายไดตอป 

   - ประสบการณในการทํางาน 
 

ระดับการสังเกตและ

สงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพของผูสอบบัญชี 
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6. รายไดคาสอบบัญชีตอป โดยกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

ผูสอบบัญชีท่ีมีรายไดคาสอบบัญชีตอปแตกตางกัน มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพแตกตางกันอยางนอย 1 คู  

7. ประสบการณทํางานดานการตรวจสอบบัญชี โดยกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

ผูสอบบัญชีท่ีมีประสบการณทํางานดานการตรวจสอบบัญชีแตกตางกัน มีระดับการสังเกต

และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพแตกตางกันอยางนอย 1 คู  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ในการกําหนดขอบเขตเนื้อหาและการพัฒนาแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยดานผูสอบบัญชีและปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร เปนแบบสอบถาม

ขอมูลสวนบุคคล ไดแกประเภทผูสอบบัญชี ลักษณะในการปฏิบัติงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

ตอป และประสบการณในการทํางานดานตรวจสอบบัญชี   

สวนท่ี 2 คําถามวัดระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพจํานวน 30 ขอ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษารวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Online Questionnaire) 

ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส (E-Mail) ของกลุมตัวอยาง ในระหวางเดือนมกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 

2560 

สถิติท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) ไดแก การ

วิเคราะหคาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของตัวแปรตาม และใชสถิติ ไดแก คาความถ่ี 

(Frequencies) และรอยละ (Percentage) วิเคราะหลักษณะท่ัวไปของตัวแปรอิสระ และสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistical Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติทดสอบความแตกตาง

ระหวางกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent Sample t-test) และสถิติทดสอบวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  อยางไรก็ตามผู ศึกษาไดทดสอบขอตกลงเบื้ องตน 
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(Assumption Testing) ของวิธีสถิติแบบพารามิเตอร (Parametric Statistics) ผลการทดสอบขอตกลง

เบื้องตนพบวาขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติ ดังนั้น ผูศึกษาจะใชวิธีสถิติแบบไมมีพารามิเตอร (Non-

Parametric Statistics) อันไดแก สถิติทดสอบแมน-วิทนีย (Mann-Whitney Test) แทนสถิติทดสอบ

ความแตกตางระหวางกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน และใชสถิติทดสอบคัสคอล-วิลลิส (Kruskal-Willis One-

Way ANOVA) แทนวิธีสถิติทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 

จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 

152 คน คิดเปนรอยละ 60.3 สวนใหญมีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 34.1 ระดับ

การศึกษาสวนใหญคือปริญญาโท จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 59.5 โดยรายไดสวนใหญอยูท่ีระดับต่ํา

กวา 500,000 บาท จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 60.7 มีประสบการณในการทํางานดานการสอบ

บัญชีต่ํากวา 10 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 47.2 เปนผูสอบบัญชีภาษีอากร จํานวน 124 คน คิด

เปนรอยละ 49.2 และสวนใหญเปนผูสอบบัญชีอิสระ จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 79.4 โดยแสดง

รายละเอียดท้ังหมดไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คาความถ่ี และรอยละ ของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ (Gender) 

ชาย 

หญิง 

 

100 

152 

 

39.7 

60.3 

อายุ (Age) 

อายุนอยกวา 31 ป  

อายุ 31 - 40 ป  

อายุ 41 - 50 ป  

อายุ 51 - 60 ป  

อายุตั้งแต 61 ปข้ึนไป  

 

34 

86 

66 

56 

10 

 

13.5 

34.1 

26.2 

22.2 

  4.0 

ระดับการศึกษา (Educations) 

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท          

ปริญญาเอกหรือสูงกวา 

 

89 

150 

13 

 

35.3 

59.5 

 5.2 

รายไดคาสอบบัญชีตอป (Audit salary per years) 

ต่ํากวา 500,000 บาท  

500,001 – 1,500,000 บาท  

1,500,001 – 2,500,000 บาท  

2,500,001 – 3,500,000 บาท   

3,500,001 บาทข้ึนไป 

 

153 

 78 

 13 

  5 

  3 

 

60.7 

31.0 

 5.2 

 2.0 

 1.2 

ประสบการณดานการสอบบัญชี (Audit experience) 

นอยกวา 10 ป  

10 - 19 ป  

20 - 29 ป  

30 - 39 ป  

40 ข้ึนไป 

 

119 

  97 

  21 

  10 

   5 

 

47.2 

38.5 

 8.3 

 4.0 

 2.0 
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ตารางท่ี 1 คาความถ่ี และรอยละ ของตัวแปรอิสระ (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ จํานวน (คน) รอยละ 

ประเภทผูสอบบัญชี  

ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีใหการรับรองงบการเงินของผูสอบ

บัญชีภาษีอากรเพ่ิมจากงบการเงินปกติดวย 

 

124 

 73 

 55 

 

49.2 

29.0 

21.8 

ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ผูสอบบัญชีอิสระ 

   สังกัดสํานักงานสอบบัญชี 

 

200 

52 

 

79.4 

20.6 

สําหรับขอมูลดานระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพจากการศึกษาพบวา ระดับ

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ คาท่ีสูงสุดคือ 167 คะแนน และคาท่ีต่ําสุดคือ 89 คะแนน 

คาเฉลี่ยอยูท่ี 134.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 180 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) คือ 12.269 ดังแสดงไดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับคะแนนรวมของคําถามวัด

ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) 

ผูศึกษาใชสถิติทดสอบแมน-วิทนีย (Mann-Whitney Test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยของระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชีกับขอมูล 2 กลุมท่ีเปนอิสระ

ตอกัน ไดแก เพศ และลักษณะในการปฏิบัติงานโดยแสดงไดดังตารางท่ี 3 

 

 

ระดับการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพ 

คาต่ําสดุ 

(Minimum) 

 

คาสูงสุด 

(Maximum) 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

คะแนนรวม 30 ขอ 89 167 134.27 12.269 
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ตารางท่ี 3 ผลลัพธจากการใชสถิติทดสอบแมน-วิทนีย (Mann-Whitney Test) จําแนกตามเพศ และ

ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรอิสระ จํานวน 

(คน) 

ลําดับคาเฉลีย่ 

(Mean Rank) 

Sum of 

Ranks 

Z Sig. 

(2-tailed) 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

100 

152 

 

123.66 

128.37 

 

12366.00 

19512.00 

-0.502 0.616 

ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ผูสอบบัญชีอิสระ 

สังกัดสํานักงานสอบบัญชี 

 

200 

52 

 

127.43 

122.91 

 

25486.50 

 6391.50 

-0.398 0.690 

ระดับนัยสําคญั *p ≤ 0.10; **p ≤ 0.05; ***p ≤ 0.01 

 

ผูศึกษาใชสถิติทดสอบคัสคอล-วิลลิส (Kruskal-Willis One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชี กับ

ขอมูลตั้งแต 3 กลุมข้ึนไป ไดแก ประเภทผูสอบบัญชี อายุ ระดับการศึกษา รายได ประสบการณทํางาน

ดานตรวจสอบบัญชี โดยแสดงไดดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลลัพธจากการใชสถิติทดสอบคัสคอล-วิลลิส (Kruskal-Willis One-Way ANOVA) จําแนกตามประเภท

ของผูสอบบัญชี อายุ ระดับการศึกษา รายได ประสบการณทํางานดานตรวจสอบบัญชี 

ตัวแปรอิสระ จํานวน 

(คน) 

ลําดับ

คาเฉลี่ย 

(Mean 

rank) 

Sig. K-W 

statistics 

ประเภทผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีใหการรบัรองงบการเงินของผูสอบบัญชี

ภาษีอากรเพ่ิมจากงบการเงินปกตดิวย 

 

124 

 73 

 55 

 

126.18 

130.79 

121.54 

0.775 0.511 
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ตารางท่ี 4 ผลลัพธจากการใชสถิติทดสอบคัสคอล-วลิลิส (Kruskal-Willis One-Way ANOVA) จําแนกตามประเภท

ของผูสอบบัญชี อายุ ระดับการศึกษา รายได ประสบการณทํางานดานตรวจสอบบัญชี (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ จํานวน 

(คน) 

ลําดับ

คาเฉลี่ย 

(Mean 

rank) 

Sig. K-W 

statistics 

อาย ุ

อายุนอยกวา 31 ป  

อายุ 31 - 40 ป 

อายุ 41 - 50 ป  

อายุ 51 - 60 ป 

อายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป 

 

34 

86 

66 

56 

10 

 

115.57 

134.40 

124.43 

115.65 

170.15 

0.155 6.660 

รายไดคาสอบบัญชีตอป 

ต่ํากวา 500,000 บาท 

500,000 – 1,500,000 บาท  

1,500,001 – 2,500,000 บาท 

2,500,001 – 3,500,000 บาท 

3,500,000 บาท ข้ึนไป 

 

153 

 78 

 13 

  5 

  3 

 

122.66 

125.18 

155.31 

199.20 

110.50 

7.606 0.107 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอกหรือสูงกวา 

 

89 

150 

 13 

 

126.78 

121.70 

179.92 

0.022** 7.642 

ประสบการณดานตรวจสอบบัญชี 

มากกวา 10 ป 

10 - 19 ป 

20 - 29 ป 

30 - 39 ป 

ตั้งแต 40 ปข้ึนไป 

 

119 

 97 

 21 

 10 

  5 

 

118.19 

131.20 

149.67 

127.40 

134.00 

0.389 4.131 

ระดับนัยสําคญั *p ≤ 0.10; **p ≤ 0.05; ***p ≤ 0.01 

 

ผลการวิเคราะหสถิติทดสอบแมน-วิทนียและสถิติทดสอบคัสคอล-วิลลิสแสดงไดวาคาเฉลี่ยของ

ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ ประเภทผูสอบบัญชี ลักษณะการปฏิบัติงาน เพศ 
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อายุ รายได ประสบการณทํางานดานตรวจสอบบัญชี ไมไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ยกเวนปจจัย

ดานระดับการศึกษาท่ีผลการวิเคราะหขอมูลแสดงวาคาเฉลี่ยของระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพของกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีคาแตกตางกันอยางนอย 1 คู แตเนื่องจาก

ขอจํากัดของชุดโปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences : 

SPSS) นั้นไมมีคําสั่งในการทดสอบวาความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนมาจากกลุมใดบาง ดังนั้นผูศึกษา

จึงทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม โดยอางอิงจาก Siegal and Castellan (1988, 

p.216) ท่ีกลาววา นักวิจัยสามารถคํานวณตอยอดเพ่ือหาวาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเกิดข้ึนจากคู

ใดบาง หลังจากท่ีผล K-W Statistics ไดระบุวามีความแตกตางเกิดข้ึนโดย โดยทําการตั้งสมมติฐานดังนี้  

H0: คาเฉลี่ยของระดับการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผูประกอบวชิาชีพของกลุม 2 กลุม ไมแตกตางกัน 

Ha: คาเฉลี่ยของระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของกลุม 2 กลุม แตกตางกัน 

 

โดยถาผลตางของลําดับคาเฉลี่ย 2 กลุม มากกวาหรือเทากับ คา z จะปฏิเสธ H0 ยอมรับ Ha 

โดยใชสูตรดังนี้ 

)1(/ −≥− kkvu zRR α �𝑁𝑁(𝑁𝑁+1)
12

� 1
𝑛𝑛𝑢𝑢

+ 1
𝑛𝑛𝑣𝑣
� 

โดยให 

uR  = ลําดับคาเฉลี่ยของกลุมท่ี 1 (Mean Rank of Group 1) 

vR  = ลําดับคาเฉลี่ยของกลุมท่ี 2 (Mean Rank of Group 2) 

z  = คามาตรฐาน (Standard Normal Score) 

α  = ระดับนัยสําคัญ (Level of Significance) 

k = จํานวนกลุมของตัวแปรตาม (Numbers of Groups) 

N  = จํานวนตัวอยาง (Numbers of Samples) 

un  = จํานวนตัวอยางในกลุมท่ี 1 (Numbers of Group 1) 

𝑛𝑛𝑣𝑣= จํานวนตัวอยางในกลุมท่ี 2 (Numbers of Group 2) 

 

สําหรับการคํานวณนั้น จะใชระดับนัยสําคัญ (α) ในการทดสอบ 3 คา คือ 0.01 0.05 และ 0.10  

และใชวิธีจับคูดังนี้ 

1. ปริญญาตรีกับปริญญาโท 
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2. ปริญญาตรีกับปริญญาเอกหรือสูงกวา 

3. ปริญญาโทกับปริญญาเอกหรือสูงกวา 

 

ผลลัพธจากการคํานวณแสดงดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลลัพธจากการคํานวณตามสูตร )1(/ −≥− kkvu zRR α �𝑁𝑁(𝑁𝑁+1)
12

� 1
𝑛𝑛𝑢𝑢

+ 1
𝑛𝑛𝑣𝑣
�
 

ระดับการศึกษา 

 

ปริญญาตรี 

(n=89) 

 

ปริญญาโท(n=

150) 

ปริญญาเอก

หรือสูงกวา 

(n=13) 

K-W 

statistics 

(df=2) 

Sig. 

ลําดับคาเฉลีย่ (Mean rank) 

การจับคูเปรียบเทียบ  

ปริญญาตร ี

 

ปริญญาโท 

126.78 121.70 

 

5.08a*** 

(4.88)b 

 

179.92 

 

53.14a*** 

(10.82)b 

58.22a*** 

(10.54)b 

7.642 

 

0.022** 

 

 

ระดับนัยสําคญั *p ≤ 0.10; **p ≤ 0.05; ***p ≤ 0.01 

a = vu RR −  

b = คามาตรฐาน ( z ) ท่ีคํานวณไดจากสูตร 

จากตารางท่ี 5 ผลลัพธท่ีไดคือผลตางของลําดับคาเฉลี่ยในทุกกลุมท่ีจับคู มีคามากกวาคา

มาตรฐานท่ีคํานวณได แสดงวาระดับการศึกษาในกลุมของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน จะสงผลใหระดับ

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพท่ีแตกตางกันดวย โดยสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพมากกวาระดับ

ปริญญาโท แตนอยกวาระดับปริญญาเอกหรือสูงกวา ในระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และกลุมตัวตัวอยางท่ีมี

ระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทจะมีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพนอยกวา

ปริญญาเอกหรือสูงกวา ในระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 
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สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบแมน-วิทนีย และสถิติทดสอบคัลคอล-วิลลิส พบวา 

ประเภทผูสอบบัญชี ลักษณะการปฏิบัติงาน เพศ อายุ รายไดตอป และประสบการณทํางานดาน

ตรวจสอบบัญชี ท่ีมีความแตกตางกันของกลุมตัวอยาง ไมทําใหกลุมตัวอยางมีระดับการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพท่ีแตกตางกัน 

อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูประกอบวิชาชีพแตกตางกัน โดยระดับปริญญาตรีมีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

มากกวาระดับปริญญาโท แตนอยกวาระดับปริญญาเอกหรือระดับการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาเอก และ

ระดับปริญญาโทมีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพนอยกวาปริญญาเอกหรือระดับ

การศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาเอก 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาครั้งนี้บงชี้วาปจจัยดานผูสอบบัญชีและปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรของ

ผูตอบแบบสอบถามอันไดแก ประเภทผูสอบบัญชี ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน เพศ อายุ รายได 

และประสบการณทํางาน ไมทําใหระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพแตกตางกัน ซ่ึงผล

ของการศึกษาครั้งนี้สวนใหญนั้นสอดคลองกับผลการศึกษาของ Hurtt (2010) ท่ีระบุวาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ประสบการณ ระดับการศึกษา ไมมีแตกตางกับคะแนนท่ีคํานวณไดจาก

มาตรวัดดังกลาว อยางไรก็ดีจากผลการศึกษาครั้งนี้พบความแตกตางจากงานวิจัยของ Hurtt (2010) คือ

ในกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะสงผลใหตอระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพแตกตางกัน อยางไรก็ตาม สาเหตุของความไมสอดคลองกันของผลการศึกษาครั้งนี้กับผล

การศึกษาของ Hurtt (2010) อาจจะมาจากสภาวะทางสังคมท่ีแตกตางกันของกลุมตัวอยางของ Hurtt 

(2010) ท่ีเปนผูสอบบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกากับผูสอบบัญชีในประเทศไทยท่ีเปนกลุมตัวอยางของ

การศึกษาครั้งนี้ และสาเหตุท่ีระดับการศึกษาปริญญาเอกหรือสูงกวามีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพสูงท่ีสุด อาจจะเปนเพราะวาในการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผูท่ีจะจบการศึกษาใน

ระดับนั้นไดจะตองมีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ รวมถึงตองทําวิทยานิพนธเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการศึกษา 

ซ่ึงอาจจะเปนผลใหผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือสูงกวา มีระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพมากกวาระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาท้ังหมด 
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ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาปจจัยสวนใหญไมไดสงผลตอระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพ ดังนั้นจึงควรจะเพ่ิมปจจัยอ่ืนท่ีคาดวาอาจสงผลตอระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพเขาไป อาทิ จํานวนงบการเงินท่ีใหการรับรอง ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด และ

ชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชี  

2. อาจเพ่ิมปจจัยทางภารกิจเขาไปควบคูกับปจจัยลักษณะทางประกรศาสตรท่ีใชศึกษาในครั้งนี้

ดวย เชน ความซับซอนของงานท่ีตรวจสอบ เนื่องจาก Bonner (1994) ระบุวา ความซับซอนของภารกิจ

ท่ีเ พ่ิมข้ึน (Task Complexity) จะนําไปสูประสิทธิภาพในการใชดุลยพินิจ ท่ีลดลง และทักษะ

ความสามารถ กับแรงกระตุน นั้นก็สงผลตอประสิทธิภาพในการใชดุลยพินิจดวย  

3. ผูศึกษายังคงเห็นวาการศึกษาดานระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ เปนสิ่งท่ี

นาสนใจ เนื่องจากงานวิจัยท่ีมีอยูในประเทศไทยมีอยูนอย การศึกษาในครั้งตอไปอาจจะเพ่ิมประเภทของ

กลุมตัวอยาง เชน ผูสอบบัญชีสหกรณ หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีใหการรับรองงบการเงินของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบที่สงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

The Influence of Audit Committee on Firm Performance  of Listed 

Companies on the Stock Exchange of Thailand 

 

ภูดิท ไชยผล0

1*, สรอยเพชร ลิสนิ12, ศิริวรรณ พูลเขตกิจ2

3 และมนตรี ชวยชู34 

Phudit Chaiyapol1, Sroypet  Lissani2, Siriwan Poonkhetkit3 and Montree Chuaychoo4 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผลตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการศึกษาบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 กลุมอุตสาหกรรม มีจํานวน 513 บริษัท สุมตัวอยางแบง

ชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 220 บริษัท ดวยวิธีการหาขนาดตัวอยาง

ของเครซ่ีและมอรเกน ระยะเวลาท่ีทําการศึกษา ชวงป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 จํานวนขอมูลท่ีใชในการ

วิจัยท้ังสิ้น 660 ขอมูล ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก จํานวนกรรมการ จํานวนครั้งในการประชุมกรรมการ 

สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี  ระยะเวลาเฉลี่ยใน

การดํารงตําแหนงของกรรมการ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

หุน การวิเคราะหขอมูลจะใชเทคนิคทางสถิติเชิงอนุมานในรูปแบบการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เ พียร สัน  (Pearson Correlation) การวิ เคราะห สมการถดถอยเชิ งพหุ  (Multiple Regression 

Correlation) ผลการวิจัยพบวา สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความ

ชํานาญดานบัญชี และระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.01 

ในทางตรงกันขามพบวาจํานวนกรรมการมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน

                                                                        
1นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม E-mail: Phudit.ch@spu.ac.th 
2 นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
3 นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
4 อาจารยที่ปรึกษา และผูอาํนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

mailto:Phudit.ch@spu.ac.th
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีจํานวนครั้งในการประชุมกรรมการ

ไมมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

คําสําคัญ: คุณลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการดําเนินงาน 

 

Abstract 

The purpose of this research was to investigate the influence of audit committee 

that affected the performance of listed firms on the Stock Exchange of Thailand (SET). By 

studying 7 companies listed on the SET for 513 industrial groups, stratified sampling was 

used to specify 220 sample sizes, using the Crazy and Morgen's sample size method. The 

duration of the study was from 2016 to 2018; and the total amount of data used in the 

study was 660. The variables used were the number of committee members, number of 

committee meetings, proportion of independent committee, number of accounting 

expertise committee, average duration of directorship, return on assets, and return on 

equity. The data analysis technique used was inferential statistics in form of the Pearson 

Product-Moment Correlation and Multiple Regression. The results found that the 

proportion of independent committee, number of accounting expertise committee, and 

average duration of directorship positively affected the performance of the listed firms 

on the SET at a significant level of 0.01. On the contrary, it was found that the number 

of committee members had a negative influence on the performance of the listed firms 

on the SET at a statistically significant level. Whereas, the number of committee meetings 

had no influence on the performance for the SET’s listed firms. 

 

Keywords: Audit Committee Characteristics, Firm Performance 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จากเหตุการณลมละลายของบริษัท Worldcom Corporation บริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการนําคาใชจายในการดําเนินงานไปบันทึกเปนบัญชีสินทรัพย ทําให



 

2167 
 

คาใชจายตํ่ากวาปกติและมีผลกําไรมากข้ึนประมาณ 4,500 ลานเหรียญสหรัฐ และบริษัท Tesco กลุม

ธุรกิจคาปลีกรายใหญท่ีสุดของประเทศอังกฤษ ท่ีไดรายงานกําไรเกินจริง 263 ลานปอนด และ Enron 

Corporation บริษัทท่ีประกอบธุรกิจพลังงานยักษใหญท่ีถูกจัดอันดับบริษัทเปนบริษัทอันดับ 7 ท่ีใหญ

ท่ีสุดในโลกของวารสาร Foutune 500 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป 2544-2545 ท่ีไดแสดงใหเห็น

ถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เปนอยางมาก ดวยการตกแตงบัญชี

แสดงสถานะขอมูลทางการเงินของบริษัทท่ีไมเปนจริง ไมรับรูภาระหนี้สิน แสดงรายไดเกินจริงเกือบ 600 

ลานเหรียญสหรัฐ นําเสนองบการเงินท่ีใหขอมูลไมครบถวน ไมจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน โดยในอดีตกลไกการกํากับดูแลกิจการยังไมสามารถใหความเชื่อม่ันเก่ียวกับการดําเนินงานของ

ธุรกิจได จึงทําใหเกิดผลกระทบตอภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

ปญหาดังกลาวเปนไปตามทฤษฎีตัวแทนท่ีอธิบายวาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of 

Interest) จะนําไปสูความเสียหายตอผูมีสวนไดเสีย (Jensen & Meckling, 1976) ซ่ึงหลังจากเกิดปญหา

ดังกลาวสภาคองเกรสของสหรัฐไดออกมาแสดงความเชื่อม่ันดวยการออกกฎหมาย Sarbanes-Oxley 

Act หรือ SOX ซ่ึงใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

 สําหรับประเทศไทย บริษัท ปกนิก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการตกแตงบัญชีสรางรายได

ปลอม บันทึกบัญชีเงินคามัดจําถังแกสเปนรายไดถึง 178 ลานบาท และบริษัท รอยเนท จํากัด (มหาชน) 

ท่ีมีการตกแตงตัวเลขทางบัญชี โดยผูบริหารสรางภาพลวงตาใหนักลงทุนเห็นวาบริษัทมีกําไรท่ีสูง โดยการ

ตกแตงขอมูลทางบัญชีและการนําเสนองบการเงินของบริษัทดังกลาวมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบริหาร

พยายามปรับแตงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีบิดเบือนจากความเปนจริงเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนหรือผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรเปนเปาหมายสูงสุดเปนท่ีนาพอใจสําหรับนักลงทุนและผูถือ

หุน อีกท้ังหลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institutes of Directors: IOD) ไดมีการ

จัดทํารายงานผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ให

ความสําคัญในการพัฒนากลไกการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เพ่ือกระตุนใหบริษัท

จดทะเบียนสนใจท่ีจะพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในองคกรอยางตอเนื่อง และสงเสริมการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปน

การสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุน โดยหวังวาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยคณะกรรมการบริษัท
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ใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการและตรวจสอบระบบการบริหาร ระบบการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และการตรวจทานขอมูลในรายงานทางการเงินใหเปนท่ีเชื่อถือไดและมีความโปรงใส 

ในอดีตท่ีผานมาบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบเนนเฉพาะการสอบทานรายงานทาง

การเงินและการสอบทานระบบการควบคุมภายใน แตในปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดออก

คูมือคณะกรรมการตรวจสอบ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2563) 

เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบโดยครอบคลุมภารกิจท่ีกวางข้ึนโดยรวมไปถึงบทบาท

ดานการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและสอบทานขอมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน 
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผล

ตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชประโยชนสําหรับผูสนใจหรือนักลงทุนสามารถใชเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

หุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

สมมติฐานท่ี 2 อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

สมมติฐานท่ี 3 อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัท 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

          คณะกรรมการตรวจสอบ                 ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะกรรมการชุดยอยในชุดของคณะกรรมการบริษัท โดยบทบาท

ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นจะทําหนาท่ีในการกํากับ ติดตาม และดูแลกระบวนการจัดทํางบการเงิน 

ตามทฤษฎีตัวแทนไดมุงสนใจกับการเกิดปญหาระหวางตัวการ (Principal) คือ ผูถือหุน และตัวแทน 

(Agent) คือ ผูบริหาร ซ่ึงตามทฤษฎีดังกลาวไดคาดหวังวาคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถชวยกํากับ

และติดตามการทํางานของตัวแทนได โดยสวนใหญแลวความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบคือ 

กําหนดนโยบายหรือใหความเห็นชอบในวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ติดตามการทํางานของฝายจัดการ อีกท้ัง

ดูแลความถูกตอง นาเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน ชวยดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ โดยขอกําหนดของสํานักงาน

- อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  

  (ROA) 

- อัตราผลตอนแทนตอสวนของ 

  ผถือหน (ROE) 

 

 

จํานวนคณะกรรมการ (BSIZE) 

จํานวนครั้งในการประชุมกรรมการ (BMEET) 

 สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ (BIND)  

 จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญ

ดานบัญช ี(BACCEXPERT) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของ

กรรมการ (BDURAION) 
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแสดงรายละเอียดวาคณะกรรมการตรวจสอบตองมี

อยางนอย 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีตองมีการปรึกษาหารือเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ี

อาจเกิดข้ึนและเพ่ือใหรายงานทางการเงินมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ถูกตอง เปนไปตาม

มาตรฐานและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ สงผลใหรายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพท่ีดี และมี

มูลคาเพ่ิมตอองคกร(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2563)  

แนวคิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (Performance) 

ผลการดําเนินงาน (Performance) คือระดับของความสําเร็จในการดําเนินงานตามกิจกรรม 

โครงการหรือนโยบายตาง ๆ ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีแทจริงของบริษัท อาจกลาวไดวา

เปนความสําเร็จของบริษัทในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงการวัดผลการดําเนินงานถือเปน

กระบวนการวัดผลเชิงปริมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยประเมินจากกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัท (Nuryaman, 2012) โดยมีงานวิจัยในอดีตท่ีพบวา การกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธกับผลการ

ดําเนินงานของกิจการมีมากมาย โดยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององคกร สามารถแบงไดเปน 2 กลุม 

(Dorestani & Rezaee, 2011, p.79-102) ประกอบดวย 

1. ตัวชี้วัดท่ีไมใชดานการเงิน (Non- Financial Key Performance Indicators) เชน มูลคา

ทางการตลาด ท่ีวัดโดย Tobin’s Q ขอมูลประเด็นสิ่งแวดลอม อัตราการเขาออกของพนักงาน ชั่วโมง

การอบรมพนักงาน ความพึงพอใจของลูกคา กิจกรรมการใหคําปรึกษา เปนตน 

2. ตัวชี้วัดดานการเงิน (Financial Key Performance Indicators) เชน อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (Return on Assets: ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity: ROE) 

อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย (Return on Sale: ROS) อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) 

เปนตน 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชตัวชี้วัดดานการเงินสําหรับวัดผลการดําเนินงานขององคกร  โดยใช

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets: ROA) และ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(Return on Equity: ROE) ถือไดวาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหทางการเงินและการวางแผนท่ีงายและ

เกาแกท่ีสุด ซ่ึงเปนอัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) เปนตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมขององคกรในการนําเงินทุนไปกอใหเกิดรายไดแกองคกรมากหรือ

นอยเพียงใดจากการใชสินทรัพยและโครงสรางเงินทุนท่ีบริษัทเลือกใช เปนการวัดผลการดําเนินงานท่ีอยู

บนพ้ืนฐานจากขอมูลทางการบัญชี (Accounting Base) ท่ีนักวิจัยทางบัญชีและนักวิเคราะหทางการเงิน
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นิยมใชในการวิเคราะหเพ่ือชวยในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการลงทุน และการตัดสินใจในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน คํานวณโดยใชสูตร อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets: 

ROA) = กําไรสุทธิ/สินทรัพยรวม x 100 และสูตร อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on 

Equity: ROE) = กําไรสุทธิ/สวนของผูถือหุน x 100 

จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต มีงานวิจัยท่ีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทโดยใชอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets: ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุน 

(Return on Equity: ROE) เชน งานวิจัยของ Mohammad, Najib & Mosab (2019) ไดศึกษาเรื่อง 

ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการ การปฏิบัติเก่ียวกับประสิทธิภาพของบริษัทในประเทศอินเดีย พบวา 

ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงลบกับผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศอินเดีย 

สวนจํานวนการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบ และสัดสวนความเปนอิสระของคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศอินเดีย และงานวิจัยของ 

Aldamen, Duncan, Kelly, McNamara, & Nagel, (2012) ไดศึกษาเรื่อง ลักษณะคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงวิกฤตการเงินโลก พบวา ขนาดของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ สัดสวนความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ ความถ่ีในการประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานของบริษัท และกรรมการตรวจสอบมีคุณวุฒิ

ทางดานบัญชีและมีประสบการณการตรวจสอบบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของ

บริษัท 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

รูปแบบงานวิจัย (Research Design) เปนงานวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Research) และ

งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชกระดาษทําการจากแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป (56-1) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 

2559-2561 (ยกเวน กลุมธุรกิจการเงิน) และกลุมฟนฟูกิจการเนื่องจากมีแนวปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 

ตลอดจนบริษัทท่ีมีขอมูลไมครบถวนและผิดปกติ (Outliers)) จึงทําใหเหลือจํานวนตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยครั้งนี้ จํานวน 660 ตัวอยาง ท้ังนี้ ในการพิจารณาวาโครงสรางของคณะกรรมการตรวจสอบสงผลตอ

การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางไร การวิจัยครั้งนี้จึงใช

เทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรท่ี
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สงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับตัวแบบท่ีใช

ในการวิจัยแสดงดังนี้ 

สมการท่ี 1  การทดสอบอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย   

ROA =  β0 + β1(BSIZE) + β2(BMEET) + β3(BIND) + β4(BACCEXPERT) +  

 β5(BDURATION) + ε 

สมการท่ี 2  การทดสอบอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบสงผลตออัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน  

ROE =  β0 + β1(BSIZE) + β2(BMEET) + β3(BIND) + β4(BACCEXPERT) +  

 β5(BDURATION) + ε 

สมการท่ี 3  การทดสอบอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

PERFORMANCE =  β0 + β1(BSIZE) + β2(BMEET) + β3(BIND) + β4(BACCEXPERT) +  

      β5(BDURATION) + ε  

โดยท่ี  

ROA   แทน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

ROE   แทน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

PERFORMANCE แทน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และ 

                               อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

BSIZE   แทน จํานวนกรรมการ 

BMEET   แทน จํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ 

BIND   แทน สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ 

BACCEXPERT  แทน จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี  

BDURATION  แทน ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

 β   แทน คาคงที่ 

ε   แทน คาความคลาดเคลื่อน 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผลตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของ

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา 

องคประกอบของการกํากับดูแลท่ีดีในองคกร คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จํานวนคณะกรรมการ (BSIZE) (คน) 3 5 3.31 .508 

จํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ (BMEET) (ครั้ง) 3 14 5.88 2.045 

สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ (BIND) (รอยละ) 3 5 3.19 .412 

จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี 

(BACCEXPERT) (คน) 
1 3 1.55 .663 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

(BDURATION) (ป) 
1 28 7.95 5.507 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ) -52 75 8.31 8.271 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) (รอยละ) -129 81 10.88 14.593 

  
จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา จํานวนกรรมการ (BSIZE) มีคาต่ําสุดเทากับ 3 คน คาสูงสุด

เทากับ 5 คน คาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.508  จํานวนครั้งในการประชุม

กรรมการ (BMEET) มีคาตํ่าสุดเทากับ 3 ครั้ง คาสูงสุดเทากับ 14 ครั้ง คาเฉลี่ยเทากับ 5.88 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.045 สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ (BIND) มีคาต่ําสุดเทากับรอยละ 3 

คาสูงสุดเทากับรอยละ 5 คาเฉลี่ยเทากับ 3.19 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .412 จํานวน

กรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี (BACCEXPERT) มีคาต่ําสุดเทากับ 1 คน คาสูงสุดเทากับ 3 

คน คาเฉลี่ยเทากับ 1.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.663 ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนง

ของกรรมการ (BDURATION) มีคาต่ําสุดเทากับ 1 ป คาสูงสุดเทากับ 28 ป คาเฉลี่ยเทากับ 7.95 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.507 ผลการดําเนินงานของบริษัท วัดโดยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 
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(ROA)  มีคาต่ําสุดเทากับรอยละ -52 คาสูงสุดเทากับรอยละ 75 คาเฉลี่ยเทากับ 8.31 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 8.271 และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) มีคาต่ําสุดเทากับรอยละ -129 

คาสูงสุดเทากับรอยละ 81 คาเฉลี่ยเทากับ 10.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.593 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรคณะกรรมการตรวจสอบกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Variables BSIZE BMEET BIND BACCEXPERT BDURATION ROA ROE 

BSIZE 1       

BMEET .135** 1      

BIND -.580** -.139** 1     

BACCEXPERT .020 -.045 .118** 1    

BDURATION .043 .021 .030 -.103** 1   

ROA -.145** -.080* .063 .153** .045 1  

ROE .032 .088* -.136** .084* .090* .322** 1 

   หมายเหตุ: * ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05, ** ระดับนัยสําคัญ 0.01 

  

จากตารางท่ี 2 เปนการตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระมีความสมัพันธกันเองอยูใน

ระดับสูงหรือไม หากมีความสัมพันธกันเองสูงจะสงผลใหเกิดปญหา Multicollinearity ซ่ึงจะสงผลให

การตีความหมายในการวิเคราะหการถดถอยไมถูกตอง จากผลการทดสอบดังกลาวพบวาตัวแปรอิสระไม

เกิดปญหา Multicollinearity เนื่องจากไมมีตัวแปรอิสระคูใดท่ีมีความสัมพันธกันเองเกิน 0.70 (Hinkle 

D. E. 1998, p.118) และมีคา Tolerance >.1 และ VIF < 10 ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

สงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  

Independent 

Variable 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

คาคงท่ี (Intercept) 24.492 6.868  3.566 .000   

BSIZE -3.399 .852 -.188 -3.992 .000*** .648 1.544 

BMEET -.263 .172 -.059 -1.525 .128 .975 1.026 

BIND .081 .050 .077 1.622 .105 .639 1.565 

BACCEXPERT 2.365 .536 .171 4.410 .000*** .960 1.042 

BDURAION .123 .064 .074 1.927 .054 .980 1.021 

หมายเหต:ุ * ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10, ** ระดับนัยสําคัญ 0.05, *** ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

a.  Dependent Variable: ROA 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังตอไปนี้ 

ROA = 24.492 + (-3.399 (BSIZE) + 2.365 (BACCEXPERT)  

โดยท่ี ROA  = อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

 BSIZE  = จํานวนกรรมการ 

BACCEXPERT = จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี 

คา B ของจํานวนกรรมการ = -3.399  หมายความวา จํานวนกรรมการตรวจสอบ ลดลง 1 คน 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.399 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา สนับสนุน

สมมติฐานท่ี 1.1 (P < 0.05, VIF = 1.544) แสดงวาจํานวนกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงลบตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 คา Sig. เทากับ 0.000 

คา B ของจํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี = 2.365  หมายความวา จํานวน

กรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี เพ่ิมข้ึน 1 คน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย    จะเพ่ิมข้ึน

รอยละ 2.365 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1.4 (P < 0.05) แสดงวา 

จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 คา Sig. เทากับ 0.000  



 

2176 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระอิทธิพลของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

Independent 

Variable 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

คาคงท่ี (Intercept) 78.805 23.729  3.321 .001   

BSIZE -7.081 2.942 -.115 -2.406 .016* .648 1.544 

BMEET .665 .596 .043 1.116 .265 .975 1.026 

BIND .618 .172 .172 3.586 .000*** .639 1.565 

BACCEXPERT 5.728 1.853 .121 3.092 .002** .960 1.042 

BDURAION .526 .221 .092 2.383 .017* .980 1.021 

หมายเหต:ุ * ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10, ** ระดับนัยสําคัญ 0.05, *** ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

a.  Dependent Variable: ROE 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังตอไปนี้ 

ROE =  78.895 + (-7.081) (BSIZE) + 0.618 (BIND) + 5.728 (BACCEXPERT) + 0.526    

            (BDURAION)  

โดยท่ี ROE  = อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

BSIZE  = จํานวนคณะกรรมการ 

BIND  = สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ 

BACCEXPERT = จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี 

BDURATION = ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

 คา B ของจํานวนกรรมการ = -7.081  หมายความวา จํานวนกรรมการตรวจสอบ ลดลง 1 คน 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.081  เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา 

สนับสนนุสมมติฐานท่ี 2.1 (P < 0.05, VIF = 1.544) แสดงวาจํานวนกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงลบ

ตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 คา Sig. เทากับ 0.016 

คา B ของสัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ = .618  หมายความวา สัดสวนของกรรมการ

ตรวจสอบท่ีเปนอิสระ เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.618  
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เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2.3 (P < 0.05, VIF = 1.565) แสดงวาสัดสวน

ของกรรมการท่ีเปนอิสระมีอิทธิพลเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับ 0.01 คา Sig. เทากับ 0.000 

คา B ของจํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี = 5.728  หมายความวา จํานวน

กรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี เพ่ิมข้ึน 1 คน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน จะ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.728  เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2.4 (P < 0.05, VIF = 

1.042) แสดงวาจํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกตออัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 คา Sig. เทากับ 0.002 

คา B ของระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการ = 0.528  หมายความวา 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ เพ่ิมข้ึน 1 ป อัตราผลตอบแทนตอสวนของ

ผูถือหุน จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.528 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2.5 (P < 

0.05, VIF = 1.022) แสดงวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิง

บวกตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 คา Sig. เทากับ 

0.017 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระอิทธิพลของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัท (n=660) 

Independent 

Variable 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

คาคงท่ี (Intercept) 13.777 3.674  3.777 .000   

BSIZE -5.240 1.695 -.147 -3.091 .002** .648 1.544 

BMEET .201 .343 .023 .585 .558 .975 1.026 

BIND .349 .099 .169 3.519 .000*** .639 1.565 

BACCEXPERT 4.047 1.068 .148 3.790 .000*** .960 1.042 

BDURAION .324 .127 .099 2.552 .011* .980 1.021 

หมายเหต:ุ * ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10, ** ระดับนัยสําคัญ 0.05, *** ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

a. Dependent Variable: PERFORMANCE 
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จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังตอไปนี้ 

PERFORMANCE    = 13.777 + (-5.240) (BSIZE) + 0.349 (BIND) + 4.047 (BACCEXPERT) + 

      0.324 (BDURAION)  

โดยท่ี PERFORMANCE   = ผลการดําเนินงาน 

BSIZE    = จํานวนกรรมการ 

BIND    = สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ 

BACCEXPERT   = จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี 

BDURATION   = ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

คา B ของจํานวนกรรมการ = -5.240  หมายความวา จํานวนกรรมการตรวจสอบลดลง 1 คน 

ผลการดําเนินงานจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.240  เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา สนับสนุนสมมติฐานท่ี 

3.1 (P < 0.05, VIF = 1.544) แสดงวาจํานวนกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการดําเนินงาน

ของบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01    คา Sig. เทากับ 0.002 

คา B ของสัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ = 0.349  หมายความวา สัดสวนของกรรมการ

ตรวจสอบท่ีเปนอิสระ เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ผลการดําเนินงานจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.349  เม่ือทดสอบความมี

นัยสําคัญพบวา สนับสนนุสมมติฐานท่ี 2.3 (P < 0.05, VIF = 1.565) แสดงวาสัดสวนของกรรมการท่ีเปน

อิสระมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 คา Sig. 

เทากับ 0.000 

คา B ของจํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี = 4.047  หมายความวา จํานวน

กรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี เพ่ิมข้ึน 1 คน ผลการดําเนินงานของบริษัทจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 

4.047 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา สนับสนนุสมมติฐานท่ี 2.4 (P < 0.05, VIF = 1.042) แสดงวา

จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 คา Sig. เทากับ 0.000 

คา B ของระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการ = 0.324  หมายความวา 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ เพ่ิมข้ึน 1 ป ผลการดําเนินงานของบริษัท

จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.324 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2.5 (P < 0.05, VIF 

= 1.021) แสดงวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงบวกตอผล

การดําเนินงานของบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ 0.05 คา Sig. เทากับ 0.011 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบวา จํานวนกรรมการ มีอิทธิพลเชิงลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 คา Sig. เทากับ .016 

แสดงวา เม่ือกรรมการตรวจสอบมีจํานวนท่ีลดลงจะสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมข้ึน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Mohammad, Najib & Mosab (2019) พบวา จํานวนกรรมการตรวจสอบมี

อิทธิพลเชิงลบกับผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศอินเดีย และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Aldamen, Duncan, Kelly, McNamara & Nagel (2012) พบว า  ขน าดกร รมกา รต ร ว จ ส อ บ มี

ความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานของบริษัท แสดงวา จํานวนกรรมการตรวจสอบท่ีมีจํานวนมาก

จะสงผลเสียตอผลการดําเนินงาน หากมีจํานวนสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมากเกินไปก็อาจ

สงผลไมดีนักเนื่องจากจะทําใหเกิดกระบวนการท่ีชาลง และมีการกระจายความรับผิดชอบท่ีมากเกินไป 

ผลการศึกษา พบวา สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .001 คา 

Sig. เทากับ .000 แสดงวา หากบริษัทมีจํานวนของกรรมการท่ีเปนอิสระมากจะสงผลดีตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัท สอดคลองกับงานวิจัยของ Mohammad, Najib & Mosab (2019) พบวา สัดสวน

กรรมการตรวจสอบท่ีเปนอิสระมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศอินเดีย 

แสดงวา ถาบริษัทมีจํานวนกรรมการตรวจสอบท่ีเปนอิสระมากจะสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Duchain et al. (2010) พบวาความเปนอิสระของคณะกรรมการเปนสิ่ง

สําคัญ เนื่องจากบุคคลเหลานี้สามารถท่ีจะบรรเทาปญหาของตัวแทนและลดการจัดการประโยชนของ

ตนเองสงผลใหสามารถจัดการและปรับปรุงผลการดําเนินงานของกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ สะทอน

ความถูกตองของกฎระเบียบ รวมถึงทําความตองการและการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 

ติดตามและควบคุมการทํางานทําใหเกิดผลตอบรับท่ีดีท้ังผลการดําเนินงานทางการเงิน (กําไรสูงข้ึน 

ยอดขายสูงข้ึน) และผลการดําเนินงานท่ีไมเปนตัวเงิน (ความพึงพอใจของลูกคา ประสิทธิภาพการทํางาน

ของพนักงาน) นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระจะชวยใหการทํางานของคณะกรรมการมีคุณภาพ

คณะกรรมการอิสระสามารถชวยลดผลกระทบภายในองคกรและยิ่งคณะกรรมการมีความเปนอิสระจะ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ และความเท่ียงธรรมในการบริหารงานของผูบริหาร ลดความนาจะเปนในการ

จัดการงบการเงิน 
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ผลการศึกษา พบวา จํานวนกรรมการท่ีมีความรูความชํานาญดานบัญชี มีอิทธิพลเชิงบวกตอผล

การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ .01   คา Sig. เทากับ .002 กลาวคือ ถาจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบมีความเชี่ยวชาญดาน

บัญชีการเงินเพ่ิมข้ึนสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทสูงข้ึน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

ประสิทธิภาพ ควรเปนบุคคลท่ีมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคในเชิงวิชาชีพ

สอดคลองกับงานวิจัยของ Aldamen, Duncan, Kelly, McNamara & Nagel (2012) พบวา กรรมการ

ตรวจสอบท่ีมีคุณวุฒิทางดานบัญชีและมีประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงวิกฤต และสอดคลองกับงานวิจัยของ Satirenjit Shireenjit & Barry 

(2015) พบวา ประสบการณและความรูทางการเงินการบัญชีของคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงบวก

กับผลการดํ า เนินงานของบริ ษัท สอดคลอง กับงานวิจั ยของ Detthamrong, Chancharat & 

Vithessonthi (2017) พบวา กรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณวุฒิทางดานบัญชีและมีประสบการณดานการ

ตรวจสอบบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของบริษัทและงานวิจัยของ Bill, Iftekhar & 

Qiang (2012) พบวา คณะกรรมการภายนอกท่ีความเชี่ยวชาญดานบัญชีและการเงินมีความสําคัญตอผล

การดําเนินงานของบริษัท โดยเหตุผลท่ีจําเปนของความเชี่ยวชาญดังกลาว ถือวามีความจําเปนตอบริษัท

เนื่องจากความซับซอนของการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการตองมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการ

ตรวจสอบงบการเงิน คณะกรรมการควรมีความเชี่ยวชาญดานบัญชีและการเงินเพ่ือนําไปปฏิบัติหนาท่ีใน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบริหาร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และความรู

ความสามารถ อีกท้ังกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติดานการเงิน

และบัญชีท่ีสูงจะสามารถชี้แนะจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือประเด็นท่ีอาจพบการทุจริต

ภายในบริษัทได ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานนําไปสูผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีดีข้ึน อีกท้ัง

กรรมการตรวจสอบเปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับความถูกตองของรายงานการเงินและสอบ

ทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทให มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นความรูและ

ประสบการณของคณะกรรมการตรวจสอบดานการเงินและบัญชีจึงนําไปสูผลการดําเนินงานของบริษัทท่ี

สูงข้ึน 

ผลการศึกษา พบวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของกรรมการ มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05   คา Sig. เทากับ .017 สอดคลองกับงานวิจัยของ Ida & Asunka (2016) ไดศึกษาเรื่อง ผลของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของกานา 

พบวา วาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ
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ดําเนินงานของบริษัท เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ กีรติ นิวรณุสิต (2557) 

ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการกับผล

การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการ

ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ  

 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

    1.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถนําผลของการวิจัยไปใช

ประโยชนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเพ่ือแสดงถึงความ

โปรงใสและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน 

    1.2 ผูสนใจหรือนักลงทุนสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนไทย 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

    2.1 การวิจัยในครั้งนี้ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลในงบการเงินเพียง 3 ปคือ ป 2559-2561 

อาจทําใหไมเห็นแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท จึงควรเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอมูลใหมากข้ึนเพ่ือใหไดผลการทดสอบความสัมพันธท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมตัวแปรท่ีเปนปจจัย

สําคัญอ่ืน ๆ ในการกํากับดูแลกิจการ   

    2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในสวนของหัวขอวิจัยในระดับประเทศท่ีมีกลไกการ 

กํากับดูแลกิจการท่ีคลายคลึงกัน เชน กลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา เพ่ือเปนประโยชนแกนักลงทุน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินกับการ

เติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม งานวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการ/ผูบริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในกรุงเทพมหานคร จํานวน 384 แหง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คา

รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณท่ีระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05  

 ผลการวิจัยพบวา สวนเผื่อพรอมใชงานหรือแหลงเงินทุนท่ีมีในกิจการ สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพหรือ

การจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก (กอหนี้) และจากภายใน (เพ่ิมทุน) และสวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืน

มาไดหรือแหลงเงินทุนท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยผูประกอบการหรือผูบริหารสามารถนํา

เงินทุนท่ีมาจากเงินทุนท่ีพรอมใชงาน เงินทุนจากการกอหนี้หรือการเพ่ิมทุน และเงินทุนท่ีมาจากกําไร

สะสมท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคุมคาใชจาย มาใชในการสรางสรรคนวัตกรรม มุงเนนการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ รวมถึงเปนการสรางความไดเปรียบในดานเงินทุนใหแกองคกรใน

การสรางโอกาสและลดความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการเติบโตขององคกร 
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คําสําคัญ: ทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงิน การเติบโตของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

Abstract 

This research aimed to study the relationship between financial slack resources 

on growth of small and medium enterprises. The research is a quantitative research that 

used questionnaires as a tool for collecting data from 384 entrepreneurs and executives 

of small and medium enterprises in Bangkok. The statistics used for the analyses were: 

frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation and multiple 

regression analysis at the significance level of 0.05. 

The results of the research showed that available slack or the available sources 

of funds in the enterprises, potential slack or external funding sources (indebtedness) and 

internal sources (capital increase) and recoverable slack or sources of capital resulting 

from the control of operating costs had positive relationship on growth of small and 

medium enterprises. In which, entrepreneurs or executives can use funds from available 

funds in ready to use, funds from debt creation or capital increase and funds from the 

retained earnings arising from the effectiveness of cost control used to create innovation, 

research and development of new products and services, as well as creating a capital 

advantage for the enterprises to create opportunities and reduce risks that hinder the 

growth of the enterprises. 

 

Keywords: Financial slack resources, Growth, Small and medium enterprises 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรัฐบาลมุงเนนไปท่ีการเติบโตและความยั่งยืน

แทนการพัฒนาเพียงความเติบโตอยางเดียว โดยเฉพาะการใหความสาํคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ใหมากข้ึนเนื่องจากความเขมแข็งทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือรากฐานของ

ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนกิจการท่ีคนสวนใหญของ
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ประเทศเปนเจาของและเปนฐานสําคัญท่ีชวยสงเสริมใหธุรกิจขนาดใหญมีประสิทธิภาพ รัฐบาลให

ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม ในแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 

– 2580) ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  ในการ

สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม โดยการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินของผูประกอบการ 

โดยการจัดหาแหลงเงินทุนและสนับสนุนใหมีชองทางทางการเงินท่ีหลากหลายและนาเชื่อถือ การพัฒนา

ผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม มี

การเขาถึงบริการทางการเงินดวยตนทุนท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการใชประโยชนจากขอมูลท้ังดานการเงิน

และท่ีมิใชการเงิน เพ่ือเปนขอมูลบงชี้สถานะและประวัติดานเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบัน

การเงินหรือตลาดทุน (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 

 แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุงใหเกิด

การขยายบทบาททางเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จึงกําหนดเปาหมายในระดับ

ผลกระทบเชิงมหภาคให “สัดสวนมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเพ่ิมข้ึนเปนไมนอยกวารอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2564” 

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2560) ซ่ึงการบรรลุเปาหมายดังกลาวธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) การเขาถึงแหลงเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ธนาคารพาณิชยเปนตัวกลางสําคัญอันดับแรกในการใหสินเชื่อและจัดเปนลูกคาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอระบบธนาคารพาณิชย แตในสภาพภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลใหธุรกิจขาดสภาพคลองและ

ความสามารถในการชําระหนี้เสื่อมลงทําใหการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมลดลง 

(ก่ิงกาญจน เกษศิริ และนุชนารถ ปานทอง, 2559) ในขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนผานจาก

เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ เนนการผลิตใหไดจํานวนมาก และควบคุมตนทุนใหอยูในระดับ

ตํ่าเปนเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 สงผลใหธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) ปรับเปลี่ยนบทบาทการเติบโตใชความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และเทคโนโลยี ใน

การสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาและบริการพรอมกับปรับตัวใหทันตอการแขงขัน โอกาส ความเสี่ยง และ

บริบททางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ตองการแหลงเงินทุนในรูปแบบใหมท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจนอกเหนือจากการใหสินเชื่อจาก

ธนาคารพาณิชยและภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐจึงสงเสริมใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มี

ทางเลือกในการระดมทุนในรูปแบบการกูยืมเงิน (Peer to peer lending) การเพ่ิมประเภทหลักประกัน

ประเภททรัพยสินทางปญญาเพ่ือขอใชสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การตั้งกองทุน Venture capital เพ่ือ
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รวมลงทุนกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีมีศักยภาพหรือมีแนวคิดและเทคโนโลยีท่ี

นาสนใจ 

การระดมเงินทุนดังกลาวถือเปนการใชทรัพยากรจากภายนอก ในทางกลับกันปจจัยท่ีมี

ความสําคัญมากท่ีผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในประเทศไทยท่ีสวนใหญมีสถานะเปน

นิติบุคคลขาดการพิจารณาคือการนําทรัพยากรจากภายในมาใชเปนแหลงเงินทุนทดแทนทรัพยากรจาก

ภายนอก โดยการใชประโยชนจาก”ขอมูลในงบการเงิน” ท่ีถูกจัดทําข้ึนสอดคลองกับสภาพท่ีแทจริงของ

กิจการสะทอนใหเห็นฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และสภาพคลองของกิจการ สงเสริมให

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีรากฐานทางธุรกิจท่ีม่ันคง มีความนาเชื่อถือ 

เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในอนาคต อีกท้ังเปนการเพ่ิมโอกาสในการแขงขันใหผูประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กอใหเกิดการขยายตัวของการแขงขันทางธุรกิจท่ีจะเปน

ประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว (เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ , 2562) การนําขอมูลในงบ

การเงินมาใชเปนขอมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารมาเปนกลไกสําคัญสําหรับกิจการในการวางแผนการ

ดําเนินธุรกิจ ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประภาภรณ เกียรติกุลวัฒนา, 2555) โดยเฉพาะ

การวางแผนการใชทรัพยากรภายในองคกร ดวยการใชอัตราสวนทางการเงิน (Financial ratio) มา

วิเคราะหหาทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงิน (Financial slack resource) ในการพิจารณาทรัพยากร

ภายในองคกรเพ่ือนําไปสนับสนุนในการดําเนินกลยุทธ และขับเคลื่อนการดําเนินงานใหดีข้ึนเนื่องจาก

ความพรอมของทรัพยากรท่ีมีอยูโดยไมตองเสียเวลาหาทรัพยากรจากภายนอกกิจการ (Daniel, Lohrke, 

Fornaciari & Turner, 2004) 

จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงใหความสนใจและศึกษาการใชประโยชนจากขอมูลในงบ

การเงินโดยเฉพาะขอมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมาวิเคราะหเพ่ือหา

ทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรโดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial ratio analysis) เพ่ือ

ลดปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และเปนขอมูลสําหรับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชในการกําหนดแนวทางและทางเลือกในการพัฒนาขอมูลเพ่ือเขาถึงแหลง

เงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
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 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินกับการเติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีมุมมองของทรัพยากรพ้ืนฐาน (Resource base view theory) เปนทฤษฎี

ท่ีวิเคราะหปจจัยสาเหตุความสําเร็จขององคกรโดยมีมุมมองจากปจจัยภายใน(Internal perspective)

แทนท่ีการมองปจจัยภายนอกองคกร โดย Barney (1991) อธิบายวาทรัพยากร (Resource) และ

ความสามารถ (Capability) ขององคกรมีผลตอความสําเร็จขององคกรและกอใหเกิดความไดเปรียบ

ทางการแขงขันอยางยั่งยืนแกองคกรและทําใหองคกรมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวาคูแขงขัน ทรัพยากรหรือ

สินทรัพยท่ีองคกรครอบครองอยูมีการนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยอมมีความไดเปรียบ

เชิงการแขงขันเหนือคูแขง ซ่ึงทรัพยากรท่ีจะนําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันใหแกองคกรไดตอง

ข้ึนอยูกับคุณสมบัติ 4 ประการ คือ เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา (Valuable resource) เปนทรัพยากรท่ีหา

ไดยาก (Rare resource) เปนทรัพยากรท่ีมีตนทุนการลอกเลียนแบบสูง (Inimitable resource) และ

เปนทรัพยากรท่ีไมสามารถทดแทนกันได (Non-substitutable resource) ทรัพยากรสวนเผื่อ (Slack 

resource) ถือเปนทรัพยากรหรือสินทรัพยภายในท่ีองคกรครอบครองอยูและถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ี

กอใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกรเม่ือสภาพแวดลอมขององคกรเปลี่ยนแปลงไป (Penrose, 

1959) หรือ การขาดแคลนทรัพยากรท่ีสงผลทําใหผลการดําเนินงานขององคกรลดลง (Barreto, 2012; 

Tyler & Caner, 2015)  

2. แนวคิดและทฤษฎีการเติบโตของธุรกิจ (The theory of the growth of firm) พัฒนามา

จากกรอบแนวคิดของเพ็นโรส (Penrose, 1959) เปนทฤษฎีท่ีเนนใหความสําคัญกับองคกรในการเปน

แหลงสะสมทรัพยากรท่ีมีคุณคาเปนสินทรัพยเฉพาะและความสามารถพิเศษขององคกรและเปนปจจัยท่ี

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สรางผลกําไร และการเติบโตใหแกองคกร ทฤษฎีการเติบโตของ

ธุรกิจใหแนวคิดเรื่องการสรางคุณคาใหแกองคกรและความสามารถขององคกรในการใชทรัพยากรและ

ความสามารถเพ่ือสรางนวัตกรรมใหมๆท่ีจะสามารถนําพาองคกรใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน กระบวนการ

เติบโตขององคกรถือเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากเปนความสามารถขององคกรในการเขาถึงทรัพยากร คนหา 

ปรับปรุงทรัพยากรใหมีความสอดคลองกับวงจรการเติบโตของธุรกิจ (Product life cycle) การเติบโต

สามารถวัดไดจากผลการปฏิบัติงานท้ังดานการเงินและไมใชการเงิน Ebrahim (2014) ทําการศึกษาการ
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เ ติบโตดวยตัวชี้วัดในมิติการวัดทางบัญชี  (Accounting based measurement) พบวา การวัด

ความสามารถในการทํากําไร ประกอบดวย ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on assets-ROA) 

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity-ROE) และผลตอบแทนตอยอดขาย (Return on 

sales-ROS) ไดรับความนิยมในการใชเปนเครื่องมือวัดการเติบโตขององคกร  

3. แนวคิดและทฤษฎีทรัพยากรสวนเผื่อ (Slack resources) เปนแนวคิดท่ีกลาวถึงการมี

ทรัพยากรในกิจการท่ีเกินกวาท่ีจําเปนตองใชซ่ึงจะทําใหองคกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพผลการ

ดําเนินงานใหสูงข้ึนได (Cyert & March, 1963) ในขณะเดียวกันการท่ีองคกรมีทรัพยากรสวนเผื่อมาก

เพียงพอจะชวยใหองคกรมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะรองรับการตัดสินใจขององคกรเพ่ือตอบโตภัยคุกคาม

และใชประโยชนจากโอกาสท่ีมีทรัพยากรเพียงพอ (Bourgeois, 1981) โดยเฉพาะทรัพยากรสวนเผื่อทาง

การเงิน (Financial slack resources) สวนเผื่อทางการเงิน (Financial Slack) คือ ศักยภาพทางการเงิน

ท่ีองคกรสามารถสรางหรือพัฒนาศักยภาพภายในขององคกร (Nohria & Gulati, 1996; George, 2005) 

ในทางทฤษฎีแลวถากิจการมีความม่ังค่ังเก่ียวกับทรัพยากรทางการเงินจะทําใหกิจการมีความเปนอิสระท่ี

มากข้ึน ความเปนอิสระนี้จะทําใหกิจการสามารถมีความคิดท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน (Tseng, Tansuchaj, 

Hallagan, & McCullough, 2007) มีนักวิชาการหลายทานชี้ใหเห็นวาถากิจการมีสวนเผื่อทางการเงิน

เพ่ิมมากข้ึนจะชวยใหกิจการม่ันใจวาจะมีทรัพยากรท่ีกิจการตองการใชเพ่ือนําไปสนับสนุนในการดําเนิน

กลยุทธตาง ๆ ไดทันที (Singh, 1986) นอกจากนั้นยังพบอีกวาฝายบริหารมักจะชอบใหกิจการมีสวนเผื่อ

ทางการเงิน เนื่องจากฝายบริหารรูวามีแหลงทรัพยากรท่ีเพียงพอเพ่ือการดําเนินงานอยูเสมอ Daniel, 

Lohrke, Fornaciari and Turner (2004) กลาวถึงสวนเผื่อทรัพยากร (Resources slack) จะเปนตัว

ชวยใหปจจัยทางกลยุทธของกิจการสามารถดําเนินการไปไดเพราะสวนเผื่อทางการเงินจะชวยขับเคลื่อน

ใหกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนเนื่องจากความพรอมของทรัพยากรท่ีมีอยูโดยไมตองเสียเวลาหา

ทรัพยากรเพ่ิมเติม จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตนกิจการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานไดเม่ือ

กิจการมีสวนเผื่อทางการเงิน ในขณะเดียวกันสวนเผื่อทางการเงินเปนทรัพยากรท่ีมีและเหลืออยูของ

องคกร เปนทรัพยากรท่ีปราศจากขอผูกมัดในการดําเนินงาน เชน เงินสด หรือ วงเงินเครดิตท่ีสามารถ

ใชได โดยท่ัวไปสวนเผื่อสามารถสรางประโยชนไดหลากหลายสําหรับการเติบโตขององคกร เชน สวนเผื่อ

ชวยบรรเทาความขัดแยงในเปาหมายภายในองคกรโดยการแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากร (Cyert  & 

March, 1963) หรือ ชวยสงเสริมองคกรในดานของนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ หรือแมกระท่ัง

การเขาสูตลาดใหม ๆ (Nohria & Gulati, 1996) ในขณะเดียวกันสวนเผื่อยังชวยใหองคกรปรับตัวใหเขา

กับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (Cheng & Kesner, 1997) และในระยะยาวสวนเผื่อขององคกร
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จะเปนปจจัยสําคัญในองคกรท่ีจะชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการไดเปรียบทางการแขงขัน 

(Penrose, 1959) โดยการไดรับการสนับสนุนขอมูลเชิงประจักษอยางเพียงพอ (Cyert & March, 1963; 

Bourgeois, 1981; Nohria & Gulati, 1996) นักวิชาการหลายทานมีความพยายามท่ีจะสรางความ

เขาใจเก่ียวกับการบริหารสวนเผื่ออยางไรใหมีประสิทธิภาพ เชน การศึกษาบทบาทสวนเผื่อทางการเงิน

ชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอยหรือในชวงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เชน วิกฤตทางการเงิน 

(Karacay, 2017) เนื่องจากความเอ้ืออํานวยในสิ่งแวดลอมลดลงเม่ือเทียบกับทรัพยากรท่ีมีอยูภายนอก

องคกร เชน การจัดหาเงินทุน รายไดจากลูกคา เปนตน สวนเผื่อท่ีมีอยูจะสามารถเปนทุนสําหรับ

ดําเนินงานในชวงภาวะขัดสนเนื่องจากสามารถเปนสิ่งท่ีรองรับสิ่งแวดลอมดังกลาวท่ีทําใหการดําเนินงาน

หยุดชะงักลง องคกรตาง ๆ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาสวนเผื่อเพ่ือรักษาระดับกลยุทธการลงทุน 

นอกจากนี้สวนเผื่อทางการเงินจะชวยใหองคกรมีความยืดหยุนในการใชงานไดมากข้ึนซ่ึงหมายความวา

สวนเผื่อทางการเงินในรูปของเงินสดสามารถนํามาใชเพ่ือหาแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีนําไปสูความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน นอกเหนือจากนี้สวนเผื่อทางการเงินยังสามารถนํามาใชในการซ้ือหุนกลับคืน 

จายเงินปนผล และลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ Bourgeois and Singh (1983) จัดประเภทของทรัพยากร

สวนเผื่อการเงินไว 3 ประเภท คือ 1.สวนเผื่อพรอมใชงาน (Available slack) คือ ทรัพยากรท่ีพรอมจะ

ถูกนํามาใชประโยชนไดทันทีโดยไมไดถูกกําหนดในการนําไปใชประโยชนในโครงการใด สามารถวัดความ

พรอมใชงานไดจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)  2.สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพ (Potential 

slack) คือ ศักยภาพขององคกรในการมีและใชทรัพยากรจากการกอหนี้เพ่ิมเติม หรือ การเพ่ิมทุนของ

กิจการ สามารถวัดศักยภาพไดจาก อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to equity ratio) 3.สวน

เผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาได (Recoverable slack) คือ ทรัพยากรท่ีถูกดูดซับเขาไปในระบบการผลิต 

การออกแบบ หรือกิจกรรมการบริหาร เชน ตนทุนสวนเกิน คาใชจายในการขายและบริหาร และ

ทรัพยากรเหลานี้จะกลับมาใหประโยชนตอกิจการในอนาคต โดยองคกรสามารถวัดการนําทรัพยากรมา

ใชประโยชนไดจาก อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอยอดขาย (Selling and administrative 

expenses to sales ratio) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบวนแนวคิดและทฤษฎีมุมมองของทรัพยากรพ้ืนฐาน ทรัพยากรสวนเผื่อ การเติบโต

ของธุรกิจ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของผูวิจัยไดทําการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยไดดังนี้ 

 
ทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงิน 

1)  สวนเผื่อพรอมใชงานหรือแหลงเงินทุนท่ีมีในกิจการ 

2)  สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพหรือการจัดหาแหลงเงินทุน 

    จากภายนอก   

3)  สวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาไดหรือแหลง 

     เงินทนท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคม 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. สวนเผื่อพรอมใชงานหรือแหลงเงินทุนท่ีมีในกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของ

ธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 2. สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพหรือการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ

เติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 3. สวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาไดหรือแหลงเงินทุนท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคุม

คาใชจายในการดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง วิจัยเรื่องนี้ใชผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีจํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนนิติบุคคลมากท่ีสุด จํานวน

ท้ังสิ้น 281,112 แหง (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2562) โดยไดกําหนดกลุม

ตัวอยางตามเกณฑของ Krejcie & Morgan, (1970) ไดจํานวน 384 แหง จากนั้นผูวิจัยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบงาย โดยสุมจากบัญชีรายชื่อนิติบุคคลท่ีจัดสงงบการเงินตามการจัดประเภทธุรกิจของนิติ

บุคคลในฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จากภาคการผลิต ภาคการคา (การ

ขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต) และภาคการบริการ (ท่ีพักแรมและบริการ

ดานอาหาร) ใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางเพ่ือจัดสงแบบสอบถามใหกับผูประกอบการ/ผูบริหารของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกรุงเทพมหานครเปนตัวแทนในการใหขอมูล 

 

การเติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 
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 2. เครื่องมือการวิจัย การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงจะสรางข้ึนจากกรอบแนวคิดท่ีไดมาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ ประกอบไปดวย 4 สวน โดยมีรายละเอียดแบบสอบถามดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 : แบบสอบถามเก่ียวกับผูประกอบการและสถานประกอบการ ประกอบดวย ขอ

คําถามเก่ียวกับเพศและอายุของผูประกอบการ ตําแหนงของผูประกอบการ ระยะเวลาของการดํารง

ตําแหนง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูประกอบการ รูปแบบของสถานประกอบการ ระยะเวลาการกอตั้ง

ของสถานประกอบการ ลักษณะของสถานประกอบการ จํานวนพนักงานประจําในสถานประกอบการ

รวมเจาของและญาติ จํานวนสินทรัพยสุทธิ เปนแบบสอบถามปลายปดจํานวน 9 ขอ 

 สวนท่ี 2 : แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงิน ประกอบดวย สวนเผื่อท่ี

พรอมใชงาน สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพ และสวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาได ใชมาตรวัดแบบประเมินคา 

(Rating scale) ของ Likert แบงออกเปน 5 ระดับความพรอมใชงานของสวนเผื่อ คือ มีความพรอมมาก

ท่ีสุด มีความพรอมมาก มีความพรอมปานกลาง มีความพรอมนอย มีความพรอมนอยท่ีสุด เปน

แบบสอบถามปลายปด จํานวน 9 ขอ 

 สวนท่ี 3 : แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประกอบดวย ผลตอบแทนตอสินทรัพย ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และผลตอบแทนตอยอดขาย ใช

มาตรวัดแบบประเมินคา (Rating scale) ของ Likert แบงออกเปน 5 ระดับของการเติบโต คือ การ

เติบโตของธุรกิจเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับเปาหมาย การเติบโตของธุรกิจเพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกับ

เปาหมาย การเติบโตของธุรกิจเพ่ิมข้ึนเทากับเปาหมาย การเติบโตของธุรกิจเพ่ิมข้ึนนอยเม่ือเทียบกับ

เปาหมาย การเติบโตของธุรกิจเพ่ิมข้ึนนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับเปาหมาย เปนแบบสอบถามปลายปด 

จํานวน 3 ขอ 

   สวนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปดสําหรับผูประกอบการท่ีตองการใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 หลังจากท่ีผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเรียบรอยแลวไดจัดสงใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face validity) และหลังจากนั้นก็ทําการทดสอบเครื่องมือกอนท่ีจะนําไปเก็บขอมูล

จริ งจํ านวน 30 ชุด  และนํามาหาความเชื่ อ ม่ัน (Reliability) ซ่ึ ง ไดค าสัมประสิทธิ์ อัลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.97 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะจัดสงแบบสอบถามในรูปแบบของจดหมายขอความ

อนุเคราะหท่ีมีคิวอารโคด (QR code) ของแบบสอบถามไปทางไปรษณียเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและการให

ความรวมมือของผูตอบแบบสอบถาม ในกรณีท่ีไมไดรับแบบสอบถามคืนตามกําหนดเวลา ผูวิจัยได

ติดตามทวงถามทางโทรศัพท และเสนอแนะทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูตอบ

และใหไดขอมูลครบตามกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 

 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือทํา

การวิเคราะหขอมูลท่ีผานการตรวจสอบแลวโดยใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติสําหรับการทดสอบ

สมมติฐาน ดังตอไปนี้    

                4.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และหาคารอยละ (percentage) 

   4.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพรอมของทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินท้ัง 3 ดาน 

และการเติบโตของธุรกิจจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) โดยมีเกณฑการแปรความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้  

            คาเฉลี่ย                ความหมาย 

  ระหวาง 4.21 -  5.00    มากท่ีสุด 

  ระหวาง 3.41 – 4.20    มาก 

  ระหวาง 2.61 – 3.40    ปานกลาง 

  ระหวาง 1.81 - 2.60    นอย 

  ระหวาง 1.00 – 1.80    นอยท่ีสุด 

 4.3 การทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามดวยการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูประกอบการสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนมาก 

เปนเพศชายรอยละ 64.8 เปนเพศหญิงรอยละ 35.2 มีอายุ 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมา

เปนกลุมท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 32.5 สวนกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ กลุมท่ีมีอายุ
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มากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 4.8  สวนใหญมีตําแหนงดานบริหารคิดเปนรอยละ 57.8  มีระยะเวลาท่ี

ดํารงตําแหนง 3 – 5 ป คิดเปนรอยละ 45.2  และสวนใหญจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเปนรอย

ละ 53.7 สําหรับขอมูลดานสถานประกอบการท่ีใชเปนตัวอยางในการศึกษาสวนใหญมีรูปแบบเปนบริษัท

จํากัด คิดเปนรอยละ 89.5 มีระยะเวลาท่ีกอตั้งมาแลวมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 35.0 มีลักษณะของ

สถานประกอบการเปน กิจการใหบริการรอยละ 34.3 กิจการการผลิตรอยละ 25.3 และกิจการคาสงรอย

ละ 24.3 สวนใหญมีพนักงาน 1 – 50 คน คิดเปนรอยละ 67.0 และสวนใหญมีทรัพยสิน 1 – 50 ลาน

บาท คิดเปน รอยละ 67.0 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพรอมของทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงิน

จําแนกรายดานและภาพรวมของการเติบโตทางธุรกิจ 

 

                                    รายละเอียด  คาเฉลี่ย S.D.   ความหมาย 

1. สวนเผื่อพรอมใชงานหรือแหลงเงินทุนท่ีมีในกิจการ 3.50 0.76 มาก 

2. สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพหรือการจัดหาแหลงเงินทุนจาก-

ภายนอก(กอหนี้) และจากภายใน (เพ่ิมทุน) 
3.21 0.86 ปานกลาง 

3. สวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาไดหรือแหลงเงินทุนท่ีเกิด

จากประสิทธิภาพของการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน 
3.54 0.88 มาก 

4. การเติบโตทางธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3.46 0.79 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาภาพรวมระดับความพรอมของสวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาไดหรือ

แหลงเงินทุนท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 

อยูในระดับมาก มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 รองลงมาเปนดานสวนเผื่อพรอมใชงานหรือแหลง

เงินทุนท่ีมีในกิจการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 อยูในระดับมาก มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 สวน

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพหรือการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก (กอหนี้) และ

จากภายใน (เพ่ิมทุน) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 อยูในระดับปานกลาง มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 

สําหรับการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 อยูในระดับมาก มีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79  
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ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินกับการเติบโตของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

ทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงิน 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. 

สวนเผื่อพรอมใชงานหรือแหลงเงินทุนท่ีมีในกิจการ 0.16 2.65 0.00** 

สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพหรือการจัดหาแหลงเงินทุนจาก-

ภายนอก(กอหนี้) และจากภายใน (เพ่ิมทุน) 
0.10 2.27 0.02* 

สวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาไดหรือแหลงเงินทุนท่ีเกิด

จากประสิทธิภาพของการควบคุมคาใชจายในการ

ดําเนินงาน 

0.47 7.62 0.00** 

n = 384, R2 = 0.37, F = 29.74, Sig = 0.00 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 *มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

regression analysis) พบวาทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินสามารถอธิบายการเติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมไดรอยละ 37 อธิบายรายดานไดดังนี้ 

1. สวนเผื่อพรอมใชงานหรือแหลงเงินทุนท่ีมีในกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตทาง

ธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. เทากับ 0.00) จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ี 1 

 2. สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพหรือการจัดหาแหลงเงินทุนจาก-ภายนอก(กอหนี้) และจากภายใน (เพ่ิม

ทุน) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตทางธุรกิจของธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 (Sig. เทากับ 0.02) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

 3. สวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาไดหรือแหลงเงินทุนท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคุม

คาใชจายในการดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตทางธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. เทากับ 0.00) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
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อภิปรายผลการวิจัย 

สวนเผื่อพรอมใชงานหรือแหลงเงินทุนท่ีมีในกิจการ สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพหรือการจัดหาแหลง

เงินทุนจากภายนอก (กอหนี้) และจากภายใน (เพ่ิมทุน) และสวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาไดหรือแหลง

เงินทุนท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ

เติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท้ัง 3 ขอ ท่ีแสดงใหเห็นวา

ในมุมมองการดํารงอยูของทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินเปนรากฐานสําหรับการเติบโตขององคกร จาก

การศึกษากรอบแนวความคิดและงานวิจัยท่ี Daniel, Lohrke, Fornaciari & Turner, (2004) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางทรัพยากรสวนเผื่อและผลการดําเนินงานขององคกร โดย ผลการวิจัยแสดงใหเห็น

ถึงความสัมพันธในเชิงบวกระหวางสวนเผื่อท้ัง 3 ประเภท ไดแก 1. สวนเผื่อพรอมใชงาน (Available 

slack) 2. สวนเผื่อท่ีมีศักยภาพ (Potential slack) 3. สวนเผื่อท่ีสามารถนํากลับคืนมาได (Recoverable 

slack) และผลการดําเนินงานทางการเงิน สอดคลองกับงานของ Peng et al. (2010) ท่ีนําเสนอผล

การศึกษาเก่ียวกับสวนเผื่อขององคกร (Organizational slack) มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ

องคกรในประเทศจีน ผลจากการศึกษาพบวามีความสัมพันธทางบวกระหวางสวนเผื่อองคกรและผลการ

ดําเนินงานขององคกร ในขณะเดียวกัน  Lee (2011) ไดทําการศึกษาในมุมมองสวนเผื่อทางการเงินมี

ผลกระทบตอผลการดําเนินงานขององคกร ของธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษพบวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางสวนเผื่อทาง

การเงินและผลการดําเนินงานขององคกร นอกเหนือจากงานวิจัยดังกลาวแลว ในป ค.ศ. 2012 Lee มี

การศึกษาสวนเผื่อทางการเงิน และผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศสหราชอาณาจักร ของธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกาและของ

ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศสหราชอาณาจักร ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา

ประกอบดวย ผลการดําเนินงานขององคกร (Firm performance) วัดจากผลตอบแทนตอสินทรัพย 

(Return on assets : ROA) ซ่ึงคํานวณไดจากกําไรสุทธิ/สินทรัพยรวม และสวนเผื่อทางการเงิน 

(Financial slack) ใชมาตรวัดทางการบัญชี (Accounting-based measure) คือ อัตราสวนสภาพคลอง 

(Current ratio) ใชวัดสวนเผื่อพรอมใชงาน (Available slack) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(Debt-to-equity ratio) วัดสวนเผื่อ ท่ี มี ศักยภาพ (Potential slack)  ผลจากการศึกษาพบว า มี

ความสัมพันธเชิงลบระหวางสวนเผื่อทางการเงินและผลการดําเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกาแตมี

ความสัมพันธเชิงบวกระหวางสวนเผื่อทางการเงินและผลการดําเนินงานในประเทศสหราชอาณาจักร 
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นอกเหนือจากงานดังกลาวขางตนแลวในประเทศบัลแกเรีย Rafailov, (2017) นําเสนอผลการศึกษา

เก่ียวกับสวนเผื่อทางการเงินและผลการดําเนินงานขององคกรในประเทศบัลแกเรีย (Financial slack 

and performance of bulgarian firm) ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคือขอมูลท่ีไดจากรายงานการเงิน

ประจาํป ระหวางปค.ศ. 2003 - 2006 ท่ีจัดทําข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศบัลแกเรีย (Bulgarian 

Stock Exchange – BSE) ในการวิเคราะหขอมูล พบวาในองคกรขนาดเล็กจะมีผลกระทบเชิงบวก

ระหวางสวนเผื่อทางการเงินกับผลการดําเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะ  

 จากการทําการวิจัยเรื่องนี้พบวางานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศไทยมีคอนขางนอยสวนมากจะ

ศึกษาจากงานวิจัยของตางประเทศ ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยผูประกอบการหรือผูบริหาร

สามารถนําเงินทุนท่ีมาจากแหลงเงินทุนท่ีมีในกิจการ แหลงเงินทุนจากการกอหนี้หรือการเพ่ิมทุน และ

แหลงเงินทุนท่ีมาจากกําไรสะสมท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคุมคาใชจาย มาใชในการสรางสรรค

นวัตกรรม โดยมีเงินทุนมามุงเนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะ

กลาเผชิญกับโอกาสและความทาทายในการดําเนินงานมากข้ึนเม่ือมีแนวโนมวาองคกรจะเจริญกาวหนามี

ความสามารถในการทํากําไรดีข้ึน สําหรับการวิจัยในอนาคตควรมีการนําตัวแบบจําลองและตัวแปรท่ีใช

ในการศึกษาครั้งนี้ไปทําการวิจัยซํ้าในกลุมธุรกิจอ่ืน ๆ ในบริบทของประเทศไทย เพ่ือทําการตรวจสอบ

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมธุรกิจ

การคา การบริการ และการผลิตเทานั้น สําหรับงานวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ทรัพยากรสวนเผื่อทางการเงินและการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยหรือ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือนําผลท่ีไดมาใชในการวางแผนการปองกัน

ความเสี่ยงและอุปสรรคตอการเติบโตขององคกร 

 

เอกสารอางอิง  

ก่ิงกาญจน เกษศิริ และนุชนารถ ปานทอง. (2559). แหลงเงินทุนสําหรับ SMEs ไทย...หัวใจนักสู

 [อ อ น ไ ล น ]. สื บ ค น จ า ก  : https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/ 

DocLib_/Article27_10_59.pdf 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/%20DocLib_/Article27_10_59.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/%20DocLib_/Article27_10_59.pdf


 

2197 

 

ประภาภรณ เกียรติกุลวัฒนา. (2555). การใชเทคนิคการบริหารตนทุนและการใชขอมูลทางการบัญชี 

 เ พ่ือการบริหารของบริ ษัทในประเทศไทย. kku Res. J. (be). 11(2). 141-153. [Online]. 

Available: https://rtt.kku.ac.th/ejournal/pa_upload_pdf/446263.pdf 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) พุทธศักราช 2561. (2561, ตุลาคม 8). ราชกิจจานุเบกษา.           

ห น า  1 - 7 4 .  [อ อ น ไ ล น ]. สื บ ค น จ า ก  : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ 

 PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2560). แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) [ออนไลน ]. สืบคนจาก  : http://sme.go.th/ 

upload/mod_download/(2560-2564).pdf 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2562). รายงานสถานการณ SME ป 2562 

[ออนไลน]. สืบคนจาก : https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215 

เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ. (2562). สรรพากรผนึกกําลัง ๔ องคกรภาครัฐและเอกชนขับเคล่ือนSMEs

บั ญ ชี เ ดี ย ว ในป  ๒๕๖๒  [ออน ไลน ]. สื บค นจ าก  : https://www.rd.go.th/publish/ 

fileadmin/user_upload/news/news25_2562.pdf 

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

Management. 17(1). 99-120.  

Barreto, I. (2012). A Behavioral Theory of Market Expansion Based on the Opportunity 

Prospects Rule. Organization Science. 23. 1008-1023. 

Bourgeois, L.J. (1981). On the Measurement of Organizational Slack. Academy of 

 Management Review. 6. 29-39. 

Bourgeois, L.J. & Singh, J.V.  ( 1 9 8 3 ) .  Organizational Slack and Political Behavior  

 Among Top Management Teams. Academy of Management Proceedings. 43-47. 

Cheng, J.L.C. & Kesner, I.F. ( 1 9 9 7 ) .  Organizational slack and response to  

 environmental shifts : The impact of resource allocation patterns.  Journal of 

Management. 23. 1-18. 

Cyert, R.M. & March, J.G. (1963). A Behavioural Theory of The Firm, Cambridge, MA, 

Blackwell. 

https://rtt.kku.ac.th/ejournal/pa_upload_pdf/446263.pdf
http://sme.go.th/%20upload/mod_download/(2560-2564).pdf
http://sme.go.th/%20upload/mod_download/(2560-2564).pdf
https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215
https://www.rd.go.th/publish/%20fileadmin/user_upload/news/news25_2562.pdf
https://www.rd.go.th/publish/%20fileadmin/user_upload/news/news25_2562.pdf


 

2198 

 

Daniel, F., Lohrke, F.T., Fornaciari, C.J. & Turner, R.A. ( 2 0 0 4 ) .  Slack resources and firm 

 performance: a meta-analysis. Journal of Business Research. 57. 565-574. 

Ebrahim Mohammed Al-Matari. (2014). The Measurements of Firm Performance’s 

 Dimensions. Asian Journal of Finance & Accounting. 6(1). 24-49. 

George, G. ( 2 0 0 5 ) .  Slack resources and the performance of privately held firms.   

 Academy Management Journal. 48. 661-676. 

Karacay, M. (2017). Slack – Performance Relationship Before, During and After a  

 Financial Crisis: Empirical Evidence from European Manufacturing Firms. 

  Doctoral dissertation. [Online]. Available:https://etheses.bham.ac.uk 

 /id/eprint/7906/1/Karacay17PhD.pdf 

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970).  Determining Sample Size for Research Activities.   

 Educational and Psycholgical Measurement. 30(3). 607-610. 

Lee, S. (2011), How financial slack affects firm performance: evidence form us  

 industrial firms. Journal of Economic Research. 16(1). 1-27. 

Lee, S. (2012). Corporate Governance, financial slack and firm performance: a  

 comparative study between US and UK, Seoul Journal of Business.  

 18(1). 36-54.  

Nohria, N. & Gulati, R. (1996). Is Slack Good or Bad for Innovation?. Academy of Management 

Journal. 39. 1245-1264. 

Peng, M. W., Li, Y., Xie, E. & Su, Z.  ( 2010) .  CEO duality, organizational slack, and firm 

performance in China. Journal of Corporate Finance. 17(2). 611–624. 

Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press.  

Rafailov. (2017). Financial Slack and Performance of Bulgarian Firms. Journal of 

 Finance and Bank Management. 5(2). 1-13. 

Singh, J. (1986). Performance, Slack, and Risk Taking in OrganizationalDecision 

 Making.Academy of Management Journal. 29(3). 562-585. 

Tseng, C., Tansuchaj, P., Hallagan, W., & McCullough, J. (2007). Effects ofFirm   Resources on 

Growth in Multinationality. Journal of InternationalBusiness Studies. 38(6). 961-974.  



 

2199 

 

Tyler, B.B. & Caner, T. (2015). New Product Introductions Below Aspirations, Alack and R&D 

Alliances: A Behavioral Perspective. Strategic Management Journal. 37. 896-910. 

 
 



 

2200 

 

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ 

กลุมอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

The relationship between financial ratios and rates of securities price 

changes of service industry groups that are listed  

on the Stock Exchange of Thailand 

 

อุทัยวรรณ เพชรา0

1 และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล2 

Uthaiwan Pedchara1 and Pravas Penvutikul2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางไดแก กลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง จํานวน 102 บริษัท ในชวงป พ.ศ. 

2559 ถึงป พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 3 ป จากฐานขอมูล SET-SMART ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ เพ่ือทดสอบระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 ผลการวิจัย พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตรากําไรสุทธิ 

อัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุน อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพย

ถาวรและระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ

กลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

                                                           
1  นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม E-mail: Uthaiwan6943@gmail.com 
2 ดร. อาจารยที่ปรึกษา ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม E-mail: pravasxyz248@gmail.com  
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ระดับ 0.05 และอัตราตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ: อัตราสวนทางการเงิน , อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย , กลุมอุตสาหกรรมบริการ 

 

Abstract 

 The purpose of this research is for studies about the relationship between 

financial ratios and rates of securities price changes of service industry groups that are 

listed on the Stock Exchange of Thailand. This research is a of quantitative research and 

representative sample is service industry groups listed on the Stock Exchange of Thailand 

by collecting data of 102 companies from 2016 to 2018, totaling for 3 years from the SET-

SMART database of the Stock Exchange of Thailand (SET). The data analysis used statistics 

such as average, maximum, minimum, standard deviation and multiple regression analysis 

to test the significance level at 0.05. 

 From the research there are found that Working capital ratio, Fast working capital 

ratio, Debt to Equity ratio, Debt to Total Asset Ratio, Return on assets, Net profit margin, 

Return on Equity Ratio, Assets Turnover Ratio, fixed asset turnover and the debt collection 

period does not correlate with the rate of change of securities price of the service industry 

groups listed on the Stock Exchange of Thailand with statistical significance at the level 

of 0. 05 and The rate of return on assets are most closely related to the change in the 

price of securities of service industry groups that are listed on the Stock Exchange of 

Thailand. 

 

Keywords: Financial ratios, securities price change rates, service industry groups 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศ เปนสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญใน

ตลาดทุนและตลาดการเงินของไทยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนทางเลือกท่ีนาสนใจ

ของนักลงทุนหากผูมีเงินออมหรือนักลงทุนตองการนําเงินมาลงทุนมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนจาก

การลงทุนในอัตราท่ีสูงกวาและหลากหลายรูปแบบกวา โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันท่ีอัตราดอกเบี้ย

ลดลงจนอยูในระดับท่ีไมนาจูงใจตอการฝากเงินอีกตอไป การลงทุนในตลาดหลักทรัพยจึงเหมาะสมอยาง

ยิ่งสําหรับผูท่ีตองการความหลากหลายในการลงทุน ท้ังประเภทของสินคาและผลตอบแทน เพราะมี

สินคาหรือตราสารเพ่ือการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลาย

ประเภทอุตสาหกรรม (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,ออนไลน)   

อุตสาหกรรมบริการนั้นมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก 

เนื่องจากปจจุบันในการใชชีวิตประจําวัน ผูบริโภคสวนใหญใชธุรกิจการใหบริการเปนจํานวนมาก ท้ัง

บริการสวนบุคคลและบริการในสวนของสาธารณะ การใหบริการจึงมีท้ังแบบขนาดเล็กไปจนถึงการ

ใหบริการขนาดใหญ ท่ีสามารถใชบริการไดจํานวนมากและหลายครั้ง ไมวาจะเปน การโทรคมนาคม การ

ใหบริการดานท่ีพัก โรงแรม ประกันภัย สายการบิน การขนสงโลจิสติกส ฯลฯ และนอกจากบริการ

ลักษณะดังกลาวแลว บริการยังสามารถรวมไปถึงการใหบริการท่ีเก่ียวกับสินคาท่ีสรางมูลคาเพ่ิมไดอีก 

เชน การใหบริการหลังการขายกับลูกคา ทําใหการทําการคาสรางมูลคาเพ่ิมข้ึนตามความสามารถของการ

ใหบริการท่ีเสนอตอลูกคาและการตอบสนองตอความตองการของลูกคา นอกจากการใหบริการท่ีมุงเนนสู

ผูบริโภคแลว ยังมีการใหบริการระหวางธุรกิจกับธุรกิจ รัฐบาลกับรัฐบาลและธุรกิจกับรัฐบาลอีกดวย ใน

ธุรกิจภาคการบริการนั้นจึงถือเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญและสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทยได

อยางมาก และการใหบริการยังสามารถสรางรายไดหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจ ใหมีสภาพคลอง

มากยิ่งข้ึน จากแนวโนมการใชจายและรายไดของประชากรจะเห็นวารายไดประชาชาติในหมวดภาค

บริการนั้นมีอัตราสูงมากข้ึนทุกป จึงพอสรุปไดวา อุตสาหกรรมบริการมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจใน

การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการตาง ๆ  

จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนผูวิจัยมีความสนใจความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย เพราะการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยเปนเครื่องมือ

ชนิดหนึ่งท่ีสามารถชวยในการตัดสินใจสําหรับการพิจารณาลงทุนของนักลงทุนในการเปรียบเทียบ

รายการตาง ๆ ในงบการเงิน ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการหรือนักลงทุนไดทราบวาธุรกิจมีฐานะทางการเงิน 

นโยบายและผลการดําเนินงานท้ังในอดีตและปจจุบันประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย         

 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุม อุตสาหกรรมบริการ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 สมมติฐานท่ี 2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 สมมติฐานท่ี 3 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 สมมติฐานท่ี 4 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุม อุตสาหกรรมบริการ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 สมมติฐานท่ี 5 อัตราตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 สมมติฐานท่ี 6 อัตรากําไรสุทธิมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุม

อุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 สมมติฐานท่ี 7 อัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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สมมติฐานท่ี 8 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 สมมติฐานท่ี 9 อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยถาวรมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 สมมติฐานท่ี 10 ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้มีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เปนการวิเคราะหตัวเลขในงบ

การเงิน เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตัดสินใจสําหรับนักลงทุนโดยหาอัตราสวนระหวางรายการท่ีนํามา

เปรียบเทียบกัน อัตราสวนทางการเงินสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ อัตราสวนแสดงสภาพคลอง 

อัตรานโยบายทางการเงิน อัตราวัดความสามารถในการทํากําไร และ อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินยังเปนเครื่องมือท่ีใชในการ เปรียบเทียบระหวาง

ขอมูลในอดีตกับปจจุบัน เพ่ือใหทราบถึงสถานะการเงินของธุรกิจ จุดแข็งจุดออนของธุรกิจ แนวโนมใน

อนาคตของธุรกิจท่ีอาจจะเกิดจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีอาจสงผลตองบการเงินและยังทําใหผูบริหาร

สามารถกําหนดนโยบายแบบแผนการบริหารทางการเงินใหเกิดประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึน 

 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย  

เสาวรส วิงสันเทียะ (2557) กลาวไววา การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities 

Investment) เปนการซ้ือสินทรัพย ในรูปของหลักทรัพย โดยการลงทุนรูปแบบนี้เปนการลงทุนในธุรกิจ

ทางออมซ่ึงจะแตกตางจากการลงทุนในธุรกิจทางตรง ผูท่ีลงทุนอาจไมใชผูประกอบธุรกิจเอง เนื่องจาก

ความเสี่ยงสูงหรือเงินทุนท่ีมีไมมากพอ ก็อาจจะนําเงินออมไปซ้ือหลักทรัพยท่ีพึงพอใจจะลงทุนโดยได

ผลตอบแทนกลับมาในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปนผลแลวแตประเภทหลักทรัพยท่ีเลือกจะลงทุน 

นอกจากนี้ผูลงทุนอาจจะไดรับผลตอบแทนในรูปของ กําไรหรือขาดทุนจากสวนตางราคาในการขาย

หลักทรัพย (Capital Gain or Loss)  
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ราคาหุนสามัญในตลาด  

ศุภชัย ศรีสุชาติ (2547) ราคาของหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายบนระบบ

คอมพิวเตอรท่ีใชในการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงจะมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ราคา

หลักทรัพยจะสูงหรือต่ําข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆดาน ไดแก ผูบริหาร นโยบายบริษัท ผลการดําเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียน นโยบายการจายเงินปนผลและการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ สภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจและการเมือง ผลกระทบจากเหตุการณรอบโลก รวมถึงการคาดการณของผูลงทุนเก่ียวกับ

หลักทรัพยนั้น ๆ ซ่ึงทางทฤษฎีอาจประเมินไดวา มูลคาของหลักทรัพย ควรเทากับมูลคาของกระแสเงิน

ในหลักทรัพยนั้น ๆ โดยในมุมมองปจจุบันหรือในทางการเงินมักใชคําวา การหามูลคาปจจุบัน (Present 

Value) ของกระแสเงินสดท่ีจะเกิดข้ึนภายในอนาคตแตราคาท่ีเปนราคาตลาดของหลักทรัพยอาจจะมีคา

เทากับหรือไมเทากับมูลคาตามทฤษฎีท่ีคํานวณก็ได ข้ึนอยูกับความมีประสิทธิภาพของตลาดในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูลงทุน เพราะหากผูลงทุนไดรับทราบขอมูลท่ีเหมือนกันและมีความเทา

เทียมกัน ยอมสงผลใหราคาท่ีผูลงทุนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับทฤษฎผูีมีสวนไดเสีย (Stakeholder Theory) 

Gray, Owen and Adams (1996) ไดใหแนวคิดและทฤษฎีผูมีสวนไดเสียไววา เปรียบเหมือน

ตัวแทนของมนุษยท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร โดยมีความเปนไปไดวาภายในองคกรแตละท่ี

นั้นจะมีผูมีสวนไดเสียเปนจํานวนมาก ซ่ึงผูมีสวนไดเสียเหลานี้ ประกอบไปดวย บุคคลากรในองคกร   

ลูกคา ซัพพลายเออร คูแขงขัน  ตลาดทุน กลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ และหนวยงานราชการ เปนตน ดังนั้น

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย  จึงสามารถสรุปไดวาเปนการมองถึงระบบพ้ืนฐานขององคกร และสภาพแวดลอม

ขององคกรนั้นท่ีสามารถรับรูไดถึงการเปลี่ยนแปลง และความซับซอนของความสัมพันธซ่ึงกันและกัน

ระหวางองคกรกับผูมีสวนไดเสีย 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

สัณฑพงศ คลองวีระชัย (2557) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในหมวดธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชอัตราสวน

ทางการเงินไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ

หุน อัตรากําไรสุทธิ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม และอัตราสวนราคาหุนตอมูลคาทางบัญชี กับ
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยแยกตามหมวดธุรกิจหลักท่ีมีมูลคาตามราคาตลาดสูงท่ีสุด 5 

หมวดธุรกิจ ไดแก กลุมธนาคาร กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร กลุมพาณิชยและกลุมพัฒนา ผลการศึกษาพบวา ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 อัตราสวนราคา

ตอมูลคาหุนทางบัญชีเปน อัตราสวนทางการเงินท่ีสงผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในแต

ละหมวดธุรกิจมากท่ีสุด ยกเวนในหมวดธุรกิจพาณิชยท่ีมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนทาง

การเงินท่ีสงผลมากท่ีสุด นอกจากนี้ ยังมีอัตราหมุนเวียนสินทรัพยรวมท่ีสงผลตออัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพย ในหมวดธุรกิจธนาคาร และหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

ชนนี ย่ิงนิรันดรและทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ (2562) ไดศึกษาความสัมพันธของอัตราสวน

ทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดขนสง

และโลจิสติกสท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธของอัตราสวน

ทางการเงิน ไดแกอัตราสวนสภาพคลอง อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน อัตราการ

หมุนเวียน  ของสินทรัพย และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน กับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพย ผลการศึกษาพบวาอัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดขนสงและโลจิสติกสท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ

กับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

ดัสกร สีดา (2562)  ศึกษาอัตราสวนทางการเงินท่ีมีผลตอมูลคาตามราคาตลาดหลักทรัพย

หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการศึกษาพบวา อัตราสวน

สภาพคลอง ความสามารถในการจายดอกเบี้ย และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันท่ีสงผลตอมูลคาตามราคาตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกสในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การคาและอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร

มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามท่ีสงผลตอมูลคาตามราคาตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิ

สติกสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

Viviane (2008) ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคา

หลักทรัพย กลุมธนาคารพาณิชย กลุมประกันภัย และกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนใน

หลักทรัพยประเทศดูไบ กับหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา 

อัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยประเทศ
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สหรัฐอเมริกาซ่ึงแตกตางกับตลาดหลักทรัพยในประเทศดูไบอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากอัตราสวนทางการ

เงินในตลาดประเทศดูไบไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักลงทุนสวน

ใหญไมสนใจปจจัยข้ันพ้ืนฐานของหลักทรัพย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 หัวขอ ดังนี้ 

1. ประชากรของงานวิจัยนี้คือ กลุมอุตสาหกรรมบริการ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จํานวนท้ังหมด 165 บริษัท กลุมตัวอยางกําหนดตามสูตรของ Taro Yamane จํานวน 117 

บริษัท แตจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลไดครบถวน คือ 102 บริษัท เนื่องจากบางบริษัทมีขอมูลไมครบ

ท้ัง 3 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2559 ถึง ป พ.ศ. 2561 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบฟอรมการเก็บขอมูลในรายงานการเงิน โดยขอมูลท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวยรายงานประจําป งบการเงิน หมาย

เหตุประกอบงบการเงิน บริษัทตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงปพ.ศ. 2559 ถึงปพ.ศ. 2561 

ระยะเวลา 3 ป โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลจาก SET-SMART ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ออนไลน) 

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของขอมูล 

สถิติท่ีใชไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดย

ใชเทคนิคทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple regression analysis) เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  
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สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราสวนทางการเงินและ

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการในป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 

2561 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทา      0.41       16.14       2.35       2.98  

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เทา      0.20       13.56       1.96       2.70  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา      0.04     143.32       4.07     18.69  

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม เทา      0.04        0.93       0.44       0.22  

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย เทา -  33.27       29.10       4.06     11.52  

อัตรากําไรสุทธิ เทา - 200.70       38.01  -    1.35     31.43  

อัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุน เทา - 196.75     108.25       0.47     34.41  

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม เทา      0.08        3.76       0.76       0.56  

อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยถาวร เทา      0.16       79.07       5.38     10.70  

ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ วัน    26.40   1,328.85    365.60    245.20  

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย เทา -  51.10       77.03  -    1.49     23.48  

 

จากตารางท่ี1ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาสรุปไดวา 

อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีคาต่ําสุดอยูท่ี 0.41 เทา มีคาสูงสุด 16.14 เทา คาเฉลี่ยอยูท่ี 2.35 

เทา และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 2.98 เทา 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมีคาต่ําสุดอยูท่ี 0.20 เทา คาสูงสุดอยูท่ี 13.56 เทา คาเฉลี่ยอยูท่ี 

1.96 เทา และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 2.70 เทา 
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อัตราสวนนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีคาต่ําสุดอยูท่ี 0.04 เทา มีคาสูงสุด 143.32 เทา คาเฉลี่ย

อยูท่ี 4.07 เทา และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 18.69 เทา 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม มีคาต่ําสุดอยูท่ี 0.04 เทา มีคาสูงสุด 0.93 เทา คาเฉลี่ยอยูท่ี 

0.44 เทา และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.22 เทา 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย มีคาต่ําสุดอยูท่ี -33.27 เทา มีคาสูงสุด 29.10 เทาคาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.06 เทาและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 11.52 เทา 

อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร 

อัตรากําไรสุทธิ มีคาตํ่าสุดอยูท่ี -200.70 เทามีคาสูงสุด 38.01 เทา คาเฉลี่ยอยูท่ี -1.35 เทา 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 31.43 เทา 

อัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุน มีคาต่ําสุดอยู ท่ี -196.75 เทา มีคาสูงสุด 108.25 เทา  

คาเฉลี่ยอยูท่ี 0.47 เทา และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 34.41 % 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม มีคาต่ําสุดอยูท่ี 0.08 เทา มีคาสูงสุด 3.76 เทา คาเฉลี่ย

อยูท่ี 0.76 เทา และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.56 เทา  

อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยถาวร มีคาต่ําสุดอยูท่ี 0.16 เทา มีคาสูงสุด 79.07 เทา คาเฉลี่ยอยู

ท่ี 5.38 เทา และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 10.70 เทา 

ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ มีคาต่ําสุดอยูท่ี 26.40 วัน มีคาสูงสุด 1,328.85 วัน คาเฉลี่ยอยูท่ี 

365.60 วัน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 245.20 วัน  

อัตราการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย 

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย มีคาต่ําสุดอยูท่ี -51.10 เทา มีคาสูงสุด 77.03 เทา 

คาเฉลี่ย -1.49 เทา คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 23.48 เทา 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

อัตราสวนทางการเงิน 

Standardized 

t-value Sig. Coefficients 

Beta 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน .559 1.205 .231 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว -.581 -1.278 .204 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน -.214 -1.831 .070 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม .002 .013 .990 

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย .478 2.638 .010* 

อัตรากําไรสุทธิ -.142 -.946 .347 

อัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุน -.056 -.311 .756 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม -.006 -.051 .960 

อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยถาวร .127 1.087 .280 

ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ .017 .141 .888 

หมายเหตุ: n = 102,  R2 = 0.214,  F = 2.445 Sig. = 0.012  

* มีนัยสําคัญท่ี 0.05 

 สรุปผลการศึกษาจากตารางท่ี 2 พบวาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนัยสําคัญท่ี 

0.231 (ปฏิเสธสมมติฐาน)  

สมมติฐานท่ี 2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนัยสําคัญท่ี 

0.204 (ปฏิเสธสมมติฐาน)  
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สมมติฐานท่ี 3 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี

นัยสําคัญท่ี 0.070  (ปฏิเสธสมมติฐาน)  

สมมติฐานท่ี 4 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนัยสําคัญท่ี 

0.990 (ปฏิเสธสมมติฐาน)  

 สมมติฐานท่ี 5 อัตราตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนัยสําคัญท่ี 

0.010 (ยอมรับสมมติฐาน)  

สมมติฐานท่ี 6 อัตรากําไรสุทธิมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุม

อุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนัยสําคัญท่ี 0.347 (ปฏิเสธ

สมมติฐาน) 

สมมติฐานท่ี 7 อัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนัยสําคัญท่ี 

0.756 (ปฏิเสธสมมติฐาน)  

สมมติฐานท่ี 8 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี

นัยสําคัญ 0.960 (ปฏิเสธสมมติฐาน)   

สมมติฐานท่ี 9 อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยถาวรมีความสัมพันธกับอัตราการเปลีย่นแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนัยสําคัญ 

0.280 (ปฏิเสธสมมติฐาน)  

สมมติฐานท่ี 10 ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้มีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนัยสําคัญท่ี 

0.888 (ปฏิเสธสมมติฐาน)  
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อภิปรายผลการศึกษา 

 1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมและระยะเวลาในการ

จัดเก็บหนี้ไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาลินี แสงสรอย (2558) 

พบวาอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม และระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ 

อาจจะบงบอกถึงสภาพคลองท่ีไมดี เนื่องจากบริษัทอาจะมีสินทรัพยนอยทําใหผลการวิเคราะหนําไปใชได

อยางไมมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหอัตราสวนทางการเงินดังกลาวมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยใน

ทิศทางเชิงลบ 

 2. อัตรากําไรสุทธิไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของกลุม

อุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนนี 

ยิ่งนิรันดร (2562) อัตรากําไรสุทธิไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท

ในกลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดขนสงและโลจิสติกส กลาวคือถาอัตรากําไรสุทธิเพ่ิมมากข้ึนอาจจะสงผล

ใหอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นลดลง  

 3. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของสัณฑพงศ คลองวีระชัย (2557) อัตราสวนหนี้สินตอทุนมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในทุกหมวดธุรกิจอยางไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจหมายถึงอัตราสวน

หนี้สินตอทุนหากเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยนั้นเพ่ิมข้ึนดวย  

 4. อัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ นันทนา ศรีสุริยาภรณ (2557) พบวาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธเชิงลบกับ

ราคาหลักทรัพยอยางไมมีนัยสําคัญและจะมีทิศทางตรงกันขาม  ซ่ึงถาอัตราสวนนี้มีคาเพ่ิมมากข้ึนราคา

หลักทรัพยนั้นจะมีคาลดลง 

 5. อัตราสวนสวนหมุนเวียนสินทรัพยถาวรไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ดัสกร สีดา (2562) พบวาอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามท่ีสงผลตอมูลคาตามราคาตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกสซ่ึงอาจจะเพราะ
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สภาวะตลาดในขณะนั้น หรืออาจะมีปจจัยเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ท่ีเขามาเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาด  

 6. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงอาจเปนเพราะ

สถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในขณะนั้น หรือชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา อาจจะมีปจจัย

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยเกิดการเปลี่ยนแปลงได 

 7. อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ของกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาอัตราสวนหนี้สินตอ

สินทรัพยเปนอัตราสวนท่ีบงบอกถึงเงินลงทุนท้ังหมดของบริษัทวาอยูในความเสี่ยงท่ีสูง เนื่องจากตองมี

การกูเงินเพ่ิมเพ่ือหมุนเวียนในธุรกิจ หรืออาจจะมีปจจัยเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จึงทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพยในตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงได  

8. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ

กลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

ชาลินี แสงสรอย (2558) พบวาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมีอิทธิพลตอราคาหลักทรัพย เปนการ

สะทอนถึงกําไรของบริษัท และแสดงใหเห็นวาบริษัทสามารถนําสินทรัพยไปใชในการดําเนินงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ทําใหไดรับผลตอบแทนท่ีสูง  

 ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมอุตสาหากรรมบริการในปจจุบัน มีเพ่ิมมากข้ึนหลายรูปแบบ

และสามารถสรางรายไดใหกับนักลงทุนไดอยางจํานวนมากจึงเปนท่ีใหความสนใจแกนักลงทุนในการ

ตัดสินใจลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมบริการและการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินนั้นยังชวยใหนักลงทุน

วิเคราะหถึงความสามารถและประสิทธิภาพของแตละธุรกิจไดเพียงสวนหนึ่งซ่ึงนักลงทุนควรพิจารณาถึง

ปจจัยดายอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน สภาวะเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง และแนวโนนตาง ๆ ท่ีสงผลตอ

อนาคต รวมไปถึงการพิจารณางบการเงินตาง ๆ ไมวาจะเปน งบแสดงฐานนะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด เพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันและเปนประโยชนในการตัดสินใจใหแกนัก

ลงทุนท่ีจะลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมบริการ สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไปนั้นเนื่องจาก

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ซ่ึงควรศึกษาอัตราสวนทางการเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีนัยสําคัญในดานอ่ืน ๆ ควรเปลี่ยนตัวแปลงตามจาก
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อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย เปนตัวแปลงอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาความสําคัญในดานอ่ืน ๆ และ

เพ่ิมกลุมตัวอยางเพ่ือเปนการเปรียบเทียบในแตละหมวดธุรกิจซ่ึงอาจจะทําใหเห็นประสิทธิภาพในการ

ทํางานของแตละหมวดธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
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ปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอระดับการรับรูและความเช่ือมั่นในการใชบริการ

พรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

Demographic Factors Affecting Awareness and Confidence Levels of 

Using PromptPay Service of People in Bangkhen, Bangkok 
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บทคัดยอ 

การวิจัยปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอระดับการรับรูและความเชื่อม่ันในการใชบริการ

พรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูและความ

เชื่อม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปจจัย

สวนบุคคลท่ีสงผลตอระดับการรับรูและความเชื่อม่ันเก่ียวกับการใชบริการระบบพรอมเพยของประชาชน

ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลจากประชาชนในเขตบางเขน จํานวน 399 

คน โดยใชแบบสอบถาม สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ 

t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 15-25 ป มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนนักเรียน นักศึกษาหรือไมไดประกอบอาชีพ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 0 - 

5,000 บาท สวนใหญรูจักบริการพรอมเพยผานชองทางของธนาคาร โทรศัพทมือถือเปนเครื่องมือในการ 
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ใชบริการพรอมเพยมากท่ีสุด เพราะสามารถใชพรอมเพยไดทุกท่ี ทุกเวลา สวนใหญมีวัตถุประสงคใช

บริการเพ่ือการโอนเงิน และมีใชบริการมากท่ีสุดคือ 1-5 ครั้งตอสัปดาห ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา

ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพและรายไดเฉลี่ยตางกันมี

การรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

คําสําคัญ การรับรู ความเชื่อม่ัน ระบบพรอมเพย 

 

Abstract 

The objectives for the study of demographic factors affecting awareness and 

confidence levels of using PromptPay service of people in Bangkhen, Bangkok were to 

explore awareness and confidence of using PromptPay service of people in Bangkhen, 

Bangkok area and to study personal factors affecting awareness and confidence levels of 

using PromptPay service of people in Bangkhen, Bangkok area. Data was collected from 

399 people in Bangkhen, Bangkok area by using questionnaire. Frequency, percentage, 

mean, and standard deviation were used for Descriptive statistics. One-way ANOVA and 

t-test were used for hypothesis testing at significant level of 0.05. 

 The result shown most of respondents were female, 15-25 years old, earned 

bachelor degree or equivalent, student or un-employed, the average income was  

0–5,000 Baht/month. Most of respondents received PromptPay service from Bank 

information regarding. PrompPay service was mostly used via mobile phone because it 

can be used in any places and any time.  The main purpose of using PrompPay service 

was for money transfer, mostly 1-5 times per week. The hypothesis testing found that 

personal factors which were sex, ages, education level, occupation, and average income 

affected the awareness and confidence levels of using PromptPay service of people in 

Bangkhen, Bangkok at the significant level of 0.05.  

 

Keywords Awareness, Confidence, PromptPay 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ปจจุบันถือไดวาเปนยุคของโลกาภิวัตนและมีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตเพ่ืออํานวยความ

สะดวกสบายและประหยัดเวลาตอการทํากิจกรรมมากยิ่งข้ึน หนึ่งในเทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ

อํานวยความสะดวกสบายของประชาชนคืออินเทอรเน็ต ซ่ึงอินเทอรเน็ตถือเปนตัวเรงสําคัญในการ

ขับเคลื่อนสังคมโลกเขาสูกระแสโลกาภิวัตน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 

2559:4) และเปนนวัตกรรมท่ีสําคัญในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ซ่ึงจากการท่ีอินเทอรเน็ตเพ่ิม

ประสิทธิภาพข้ึนเปนอยางมาก ทําใหธนาคารพาณิชยหลายแหงเล็งเห็นชองทางท่ีจะดึงดูดใหประชาชน

หันมาใชบริการทางธุรกรรมทางการเงินของธนาคารมากยิ่งข้ึน ธนาคารจึงใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางใน

การทําธุรกรรมทางการเงินระหวางธนาคารและผูใชบริการ ซ่ึงระบบอินเทอรเน็ตถูกเรียกใหเขาใจตรงกัน

วา “อินเทอรเน็ตแบงกก้ิง” (Internet Banking) โดยระบบนี้จะสามารถทําใหผูใชบริการของธนาคาร

สามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน และผูใชบริการของธนาคารสามารถประหยัด

ตนทุนดานคาธรรมเนียม ประหยัดเวลาการรอคอย สามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมยอนหลังได และ

สามารถทําท่ีไหนก็ไดเพียงแคเชื่อมตออินเทอรเน็ต (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559) ตอมาเม่ือธนาคาร

พบวาอินเทอรเน็ตแบงกก้ิง (Internet Banking) ยังมีขอบกพรองในประเด็นท่ีหากผูใชบริการไมมี

คอมพิวเตอรแตอยากจะทําธุรกรรมทางการเงิน ณ ขณะนั้นจะสามารถกระทําไดอยางไร ธนาคาร

พาณิชยจึงไดคิดคนเทคโนโลยีออกมาเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งคือ โม

บายแบงกก้ิง (Mobile Banking) ซ่ึงเปนการทําธุรกรรมผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือและสามารถทํา

ธุรกรรมไดทุกท่ีไมวาจะอยูท่ีใดก็ตาม (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559) 

         แตถึงอยางนั้นการทําธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกก้ิง (Internet Banking) หรือโมบายแบงกก้ิง

(Mobile banking) ยังมีคาธรรมเนียมท่ีสูงในกรณีท่ีผูใชบริการทําธุรกรรมทางการเงินตางธนาคารผาน

อินเทอรเน็ตแบงกก้ิง (Internet Banking) และโมบายแบงกก้ิง (Mobile banking) รัฐบาลจึงไดเล็งเห็น

วิธีการในการประหยัดตนทุนการทําธุรกรรม จึงไดคิดสรางระบบพรอมเพย (PromptPay) ข้ึนมาเพ่ือลด

ตนทุนการทําธุรกรรมทางการเงินท้ังภายในธนาคารเดียวกันและตางธนาคาร (ธนาคารแหงประเทศไทย, 

2559) อยางไรก็ตาม ประชาชนท่ีเปนลูกคาหรือผูใชบริการทางการเงินผานธนาคารทุกคนก็ยังไมไดสมัคร

ใชระบบพรอมเพย (PromptPay) เนื่องจากประชาชนหลายกลุมยังไมมีการรับรูวาระบบพรอมเพย

(PromptPay) คืออะไร มีหนาท่ีและประโยชนตอตนเชนไร และความเชื่อม่ันท่ีจะใชระบบพรอมเพย

(PromptPay) จะมีความปลอดภัยตอประชาชนแตละคนมากนอยแคไหนในการทําธุรกรรมทางการเงิน

แตละครั้ง ผูวิจัยจึงมีความสนใจวาความเชื่อม่ันของระบบพรอมเพย (PromptPay) มีผลมาจากการรบัรู
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และความเขาใจตอระบบพรอมเพย (PromptPay) มากนอยเพียงใด เพ่ือสงผลใหประชาชนทุกคนหันมา

ใชบริการระบบพรอมเพย (PromptPay) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรูและความเชื่อม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนใน เขตบางเขน  

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอระดับการรับรูและความเชื่อม่ันเก่ียวกับการ

ใชบริการระบบพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดดานประชากรศาสตรประชากรศาสตรเปนการศึกษาโครงสรางและการเปลี่ยนแปลง

ประชากร ซ่ึงสามารถเปนตัวแปรท่ีสงผลตอสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได ท้ังนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(2538) และกิติมา สุรสนธิ (2541) กลาวถึงการศึกษาประชากรศาสตรมีผลตอการรับรู การตีความ และ

การรับรูเขาใจในการสื่อสารท้ังสิ้น โดยใชขอมูลพ้ืนฐานของประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา ครอบครัว อาชีพ สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ (อางถึงในชวิศา พุมดนตรี, 2559) สําหรับ

ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะมีลักษณะทางดานจิตวิทยาท่ีตางกัน ดังนี้ 

1.1 เพศ เพศหญิงและชายมีความแตกตางกันท้ังดานสรีระ ความถนัด ความคิด สภาวะจิตใจ 

อารมณ ทัศนคติ คานิยม เหตุเพราะวัฒนธรรมและสังคมไดกําหนดบทบาทของเพศท้ังสองไวแตกตางกัน 

1.2 อายุ เปนปจจัยท่ีทําใหความคิดของคนแตกตางกัน เหตุเพราะคนท่ีอายุมากจะมองโลก

ในแงราย เพราะมีประสบการณท่ีผานมามากกวาคนท่ีอายุนอย ซ่ึงมักจะมองโลกในแงดี 

1.3 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก เชื้อชาติ ถ่ินฐาน ภูมิลําเนา พ้ืนฐานของ

ครอบครัว อาชีพ รายได ฐานะทางการเงิน โดยปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลอยางยิ่งยวดตอปฏิกิริยาของการรับ

สารท่ีมีตอผูสงสาร 

1.4 การศึกษา คนท่ีมีการศึกษาระดับสูงมักจะเลือกรับขาวสาร เลือกชองทางการรับขาวสาร  
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และมักจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณากอนจะตัดสินใจเชื่อ สวนคนท่ีมีการศึกษาไมสูงมากนั้นมักรับ

ขอมูลขาวสารจากวิทยุโทรทัศน ดังนั้น การศึกษาจึงเปรียบเปนตัวกําหนดกระบวนการเลือกรับสาร 

 2. ทฤษฎีกระบวนการรับรู โดย ศิวารัตน ณ ปทุมและคณะ (2550: 172) ไดกลาววา การรับรู

นั้นเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกระบวนการทางจิตใจ ซ่ึงกระบวนการรับรูจะเกิดข้ึนไดตองมีองคประกอบท่ี

สําคัญ 3 ประการ คือ 

 2.1 การเปดรับตัวกระตุน คือ การกระทําในการนําความรูสึกท่ีไดรับจากตัวกระตุน หรือสิ่ง

ท่ีไดรับไปยังสมองโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 เปนการนําเอาตัวกระตุนจากภายนอกสูจิตใจท่ีอยูภายใน

ผูบริโภค 

 2.2 การประมวลความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู คือ ข้ันแรกของการรับรูท่ีเกิดข้ันในจิตใจ 

ซ่ึงเปนข้ันท่ีเก่ียวกับการจําแนกรายละเอียดของความรูสึกในจิตใจตามความรูและประสบการณ ในข้ันนี้

ผูบริโภคจะไดรับรูถึงความรูสึก ไมวาจะมีประสบการณในอดีตมากอนหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ความรูสึก

ท่ีเกิดข้ึนจะเก่ียวของกับแรงจูงใจ ความโนมเอียง ความรูสึกทัศนคติและความรูสึกท่ีเคยมีประสบการณ 

 2.3 ความเขาใจท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีไดรับรู จะเปนข้ันตอนภายใตของกระบวนการรับรูแตจะ

เปนผลท่ีเกิดข้ึนมาจากข้ันของการรวบรวมความรูสึก ความเขาใจท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีไดรับรู เม่ือความ

เขาใจของความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจนั้น คือ ความรูสึกไดเริ่มมีการรับรูแลววาสิ่งท่ีรับรูนั้นเกิดการรับรูได

จะตองผานกระบวนการรับรู จึงจะทําใหผูบริโภคไดรับรูถึงตัวกระตุนตางๆ ท่ีผานมาทางประสาทสัมผัส

ของผูบริโภค 

 3. ทฤษฎีความเชื่อม่ัน โดย Stern, D (1997: 7-17) ไดกลาววา ความเชื่อม่ันคือพ้ืนฐาน

ความสัมพันธของการติดตอสื่อสารในการใหบริการลูกคา ซ่ึงองคกรจําเปนตองเรียนรูทฤษฎีความสัมพันธ

ใกลชิด ความคุนเคยเพ่ือครองใจลูกคา ซ่ึงประกอบดวย 5 C ไดแก การติดตอสื่อสาร (communication) 

ความดูแลและการให (caring and giving) การใหขอผูกมัด (commitment) การใหความสะดวกสบาย 

(comfort) การแกไขสถานการณท่ีขัดแยงและความไมไวใจ (conflict) 

  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จึงไดนํามาเขียนเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
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          ตัวแปรตน                           ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. บุคคลท่ีมีเพศตางกันมีระดับการรับรูและความเชื่อม่ันในการใชบริการพรอมเพยของ

ประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

2. บุคคลท่ีมีอายุตางกันมีระดับการรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของ

ประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

3. บุคคลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับการรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการ

พรอมเพย 

ของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

4. บุคคลท่ีมีการประกอบอาชีพตางกันมีระดับการรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการ

พรอม 

เพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

5. บุคคลท่ีมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีระดับการรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอม

เพยของ 

ประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

นิยามศัพท 

ระบบพรอมเพย หมายถึง บริการธุรกรรมการรับโอนเงินทางการเงินโดยท่ี ผูตองการใชบริการ

ตองใชเลขบัญชีเลขประจําตัวบัตรประชาชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี เปนนวัตกรรมดานการเงินแบบใหมท่ี

ขอมูลสวนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดับการศึกษา 

-การประกอบอาชีพ 

-รายไดเฉลีย่ 

 

การรับรูและความเชื่อมั่นในการใชบริการพรอมเพยของ

ประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลไทยเปดการใหบริการข้ึน 

การใชบริการสามารถกระทําไดงายดายสะดวกและประหยัดคาธรรมเนียมในการใชบริการ 

การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดรับความรูสึกและแปลความหมายหรือตีความจากสิ่ง

เราท่ีรับเขามา ผานการวิเคราะหโดยอาศัยความจํา ความรู ผสมผสานกับประสบการณเดิมท่ีมีอยูออกมา

เปนความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริการพรอมเพย 

ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความรูสึกท่ีมีผลมาจากการรับรูและทําใหมีการตัดสินใจตอการใชบริการ

พรอมเพย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอระดับการรับรูและความเชื่อม่ันในการ

ใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปในเขตบางเขน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวนประชากรท่ีอาศัยในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ป 

2562 มีท้ังหมด 191,410 คน (สํานักงานเขตบางเขน, 2562) ผูวิจัยกําหนดกลุมโดยใชตารางสถิติของ ทา

โร ยามาเน กําหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดไมเกิน 5% หรือท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 โดยไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 399 คน ท้ังนี้จะใชการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ

หรือแบบสะดวก  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา

โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซ่ึงเปนคําถามปลายปด ประกอบดวย

ขอคําถามจํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพย

ของผูตอบแบบสอบถามโดยเปนคําถามปลายปด ประกอบดวยคําตอบยอยท่ีแบงเปน 5 ระดับ โดย

ใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 25 ขอ  
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 สวนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน 

1 ขอ 

หลังจากท่ีผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเรียบรอยแลวไดใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความ

เท่ียงตรง และหลังจากนั้นก็ทําการทดสอบเครื่องมือกอนท่ีจะนําไปเก็บขอมูลจริงจํานวน 30 ชุด และ

นํามาหาความเชื่อม่ัน ซ่ึงไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.82 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามท่ีถายเอกสารไวเปนชุด และนําไปให

กลุมตัวอยางในเขตบางเขนเปนผูตอบ โดยการสุมแบบบังเอิญ ซ่ึงเม่ือเจอกลุมตัวอยางท่ีอาศัยในเขต

บางเขนก็จะใหเคาตอบแบบสอบถามใหและนําแบบสอบถามท่ีตอบเสร็จแลวมาตรวจสอบความครบถวน

ของขอมูลท่ีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามมา หากแบบสอบถามใดไมสมบูรณจะคัดออก จนทําใหได

แบบสอบถามตามท่ีกําหนดคือ 399 ชุดและจึงนําแบบสอบถามดังกลาวไปบันทึกขอมูลและประมวลผล  

4. การวิเคราะหขอมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เม่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถาม

แลวจะนํามาทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังตอไปนี้ 

  4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการแจกแจง

หรืออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีใชในการศึกษาท่ัวไป สถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี คารอยละ สําหรับ

ขอมูลการรับรูและความเชื่อม่ันในการใชบริการพรอมเพยจําใชสถิติ คาเฉลี่ยของขอมูล และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล โดยนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายดังนี้ 

                 คาเฉลี่ย           ความหมาย 

  ระหวาง 4.21 -  5.00    มากท่ีสุด 

  ระหวาง 3.41 – 4.20    มาก 

  ระหวาง 2.61 – 3.40    ปานกลาง 

  ระหวาง 1.81 - 2.60    นอย 

  ระหวาง 1.00 – 1.80    นอยท่ีสุด 

  4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยการ

ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ คา t-test ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  

 

สรุปผลการวิจัย  
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จากการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสถามพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.9 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.1 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูท่ี 15-25 ป คิดเปนรอยละ 73.1 รองลงมาคือ กลุมอายุ 26-35 ป 

คิดเปนรอยละ 21.1 กลุมอายุ 36-45 ป คิดเปนรอยละ 5 และกลุมอายุมากกวา 45 ป คิดเปนรอยละ 

0.8 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาคิดเปนรอยละ 30.6 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 12.8 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนหรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 3.3 และระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ เม่ือ

จําแนกตามอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอาชีพ นักเรียน นักศึกษาหรือไมไดประกอบอาชีพ 

คิดเปนรอยละ 55.4 รองลงมาไดแก กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 11.3 กลุมอาชีพ

รับจาง คิดเปนรอยละ 10 กลุมอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 7 กลุมอาชีพรับราชการ/

ลูกจางหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 6.3 กลุมอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 5.5 กลุมอาชีพ

รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 4 และกลุมอาชีพเกษตรกรรมทํานาทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว ประมง คิดเปน

รอยละ 0.5 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

มากท่ีสุดอยูในชวง 0-5,000 คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมาอยูในชวง 5,000-15,000 คิดเปนรอยละ 

29.6 อยูในชวง 15,000-20,000 คิดเปนรอยละ 20.3 อยูในชวง 25,000-30,000 คิดเปนรอยละ 6.3 อยู

ในชวง 30,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของขอมูลการรับรูและความเชื่อม่ัน

ในการใชบริการพรอมเพย 

การรับรูและความเช่ือม่ันของบริการพรอมเพย คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการเปดรับบริการ 3.45 0.81 ปานกลาง 

2. ดานความนาสนใจของการบริการพรอมเพย 3.91 0.70 มาก 

3. ดานการจดจําขอมูลของการใชบริการของลูกคา 3.88 0.79 
มาก 

4. ดานความเชื่อม่ันในการใหบริการพรอมเพย 3.98 0.72 
มาก 
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5. ดานความเชื่อม่ันในการความนาเชื่อถือของบริการพรอมเพย 3.80 0.73 
มาก 

รวม 3.81 .62 มาก 

 

         จากตารางท่ี 1 พบวาระดับการรับรูและความเชื่อม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนใน

เขตบางเขน กรุงเทพมหานครผลการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูและความเชื่อม่ันในการ

ใชบริการพรอมเพยในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และหากพิจารณารายดานพบวา

ดานความเชื่อม่ันในการใหบริการพรอมเพยมีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมาคือดานความ

นาสนใจของการบริการพรอมเพย คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 รองลงมาคือดานการจดจําขอมูลของการใช

บริการของลูกคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมาคือดานความเชื่อม่ันในความนาเชื่อถือของบริการพรอม

เพย คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และสุดทายดานการเปดรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 ซ่ึงมีความคิดเห็นใน

ระดับปานกลาง  

 

ตารางที่ 2 ขอมูลดานประชากรศาสตรเกี่ยวกับเพศตางกันมีระดับบการรับรูของผูใชบริการระบบ

พรอมเพย 
  

  
             N 

           

Mean 
Std.     

Deviation 
  t Sig 

ชาย 199 3.43 .998 -.118 0.30 

หญิง 200 3.44 .827 -.118   

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา บุคคลท่ีมีเพศตางกันมีระดับการรับรู

และความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายไดเฉลี่ยตางกันมี

ระดับการรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

ตัวแปร 
ความแปรปรวน Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

อายุ ระหวางกลุม 5.668 3 1.889 7.933 .003** 

   ภายในกลุม           94.081 396 .238   

ระดับการศึกษา ระหวางกลุม 7.001 3 1.750 4.483 .001** 

 ภายในกลุม 153.833 396 .390   

การประกอบอาชีพ ระหวางกลุม 96.832 4 19.366 34.679 .000** 

 ภายในกลุม 219.467 395 .558   

รายไดเฉลี่ย ระหวางกลุม 46.989 2 15.663 22.973 .000** 

 ภายในกลุม 269.310 397 .682   

       

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดังน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา บุคคลท่ีมีอายุตางกันมีระดับการรับรูและความเช่ือม่ัน

ในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวาบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับการรับรูและ

ความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวาบุคคลท่ีมีการประกอบอาชีพตางกันมีระดับการรับรู

และความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตาง

กัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบวาบุคคลท่ีมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีระดับการรับรูและความ

เช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอระดับการรับรูและความเชื่อม่ันในการใช

บริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นั้นพบวา  

1. บุคคลท่ีมีเพศตางกันมีระดับการรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของ

ประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร เหมือง

หลิ่ง (2558) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความเชื่อม่ันในการใชบริการทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางเพศกับระดับความเชื่อม่ันในการใชบริการทางการเงินผาน Mobile Banking Application ผล

การทดสอบพบวา t-test มีคา P-value เทากับ 0.054 ซ่ึงมีคามากกวาคา α ดังนั้นในการทดสอบจึง

ยอมรับ H0 แสดงวาเพศท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความเชื่อม่ันในการใชบริการทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนไปไดวาในปจจุบันเพศชายและเพศหญิงมี

พฤติกรรมท่ีคลายกันมากข้ึน มีความเทาเทียมกันในทุกดาน สงผลใหพฤติกรรมการใชงานและความ

เชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ไมมีความแตกตางกัน 

2. บุคคลท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพและรายไดเฉลี่ยตางกันมีระดับการรับรู

และความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครแตกตาง

กัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของชวิศา พุมดนตรี (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง

ปจจัย ท่ีส งผลตอการยอมรับการใชบริ การพรอมเพย  (PromptPay) ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย 

(PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีท้ังหมด 8 ปจจัย โดยแบงเปน 

ปจจัยประชากรศาสตร 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานอาชีพ และรายได และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและ
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การรับรูความเสี่ยง 6 ปจจัย ท้ังนี้ในสวนของปจจัยประชากรศาสตร ผลวิจัยพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพ

ขาราชการรัฐวิสาหกิจและพนักงานองคการของรัฐ มีแนวโนมท่ีจะยอมรับการบริการมากกวากลุม

ตัวอยางท่ีทําอาชีพอ่ืนๆ และผูมีรายไดมากกวา 55,000 บาท มีแนวโนมท่ีจะยอมรับการบริการมากกวา

กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดนอยกวา และสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ อินภุชงค (2559) ท่ีไดศึกษา

ถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับระบบการชําระเงินแบบพรอมพย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

ผูใชงานระบบพรอมเพยในเขตจังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิงสถานภาพโสด อยูในชวงอายุ 31-40 ป และประกอบอาชีพพนักงานราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลจากการวัดระดับความสําคัญ พบวา การรับรูประโยชน ความยากงายในการใช

งาน และพฤติกรรมการใชงานระบบทุกดาน มีความสําคัญมาก นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา อาชีพและสถานภาพสมรสมีผลตอการยอมรับระบบการชําระเงินแบบพรอมเพยดานการรับรู

ความยากงายในการใชงาน สวนพฤติกรรมการใชระบบดานชองทางการชําระเงิน ดานเหตุผลในการใช

บริการ และดานอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลตอการยอมรับระบบการชําระเงินแบบพรอมเพยในภาพรวม 

โดยเหตุผลในการใชบริการมีอิทธิพลสูงท่ีสุด สวนชองทางการชําระเงินมีอิทธิพลสูงท่ีสุดตอการยอมรับ

ระบบการชําระเงินแบบพรอมเพยดานการรับรูประโยชนครั้งนี้ อยางไรก็ตามผลการวิจัยในตัวแปรระดับ

การศึกษาไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร เหมืองหลิ่ง (2558) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความ

เชื่อ ม่ันในการใชบริการทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของผู ใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา t-test มีคา P-value เทากับ 0.073 ซ่ึงมีคามากกวาคา α ดังนั้น

ในการทดสอบจึงยอมรับ H0 แสดงวาระดับศึกษาท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความเชื่อม่ันในการใชบริการ

ทางการเงินผาน Mobile Banking Application อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากการ

ใหบริการทางการเ งินผาน  Mobile Banking Application ถูกออกแบบมาให ใช ง ายไม ซับซอน 

ผูใชบริการสามารถศึกษาวิธีการตางๆ ไดดวยตนเองผานสื่อออนไลนไดอยางงายดาย ทําใหไมมีขอจํากัด

ในเรื่องของการศึกษาตอการใชบริการทางการเงินรูปแบบใหม 

การท่ีขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพและรายไดเฉลี่ย

ตางกันมีระดับการรับรูและความเช่ือม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานครแตกตางกันน้ัน ถาหากพิจารณาจากกลุมตัวอยางจะพบวากลุมตัวอยางมีระดับ

การศึกษา การประกอบอาชีพและรายไดเฉลี่ยท่ีแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน

นักศึกษา มีรายไดไมมากนักเน่ืองจากคนท่ีมีอายุนอย จึงทําใหคอนขางรูจักการใชบริการพรอมเพย

มากกวาคนอายุมาก เพราะบริการพรอมเพยน้ันเพิ่งเกิดข้ึนไมนาน และสวนใหญจะใชโทรศัพทมือ
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ในการทําธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงคอนขางสะดวกสบายมากกวา ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากคอนขาง

ชินและมีความเช่ือม่ันกับการทําธุรกรรมทางการเงินผานทางธนาคารมากกวา จึงอาจทําใหไมคอย

นิยมท่ีจะใชบริการพรอมเพย 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

เนื่องจากการทําธุรกรรมทางการเงินมีความสําคัญมากข้ึนในปจจุบัน ประชาชนนิยม โอนเงิน 

ชําระคาสินคาและบริการผานพรอมเพย ซ่ึงระบบพรอมเพยจะชวยใหประหยัดเวลา และลด

คาธรรมเนียม จึงทําใหประชาชนนิยมใชบริการพรอมเพยมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาการรับรูและความ

เชื่อม่ันในการใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

จากการศึกษาดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยประชาชนท่ีใชบริการพรอมเพยสวนใหญ ชวงอายุ 15-25 ป การศึกษา

ระดับปริญญาตรี สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง 0-5,000 บาท แสดง

ใหเห็นวากลุมคนวัยรุน นักศึกษา ใหความสนใจและใชบริการพรอมเพย ดังนั้น รัฐบาลอาจตองมีการ

ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหครอบคลุมกลุมประชาชนทุกระดับท้ังบุคคลท่ีเพ่ิงเริ่มทํางานและ

บุคคลกอนเกษียณเพ่ือใหกระจายไปสูกลุมประชาชนท่ีหลากหลายใหมากยิ่งข้ึน 

2. จากผลการวิจัยความคิดเห็นตอการใชบริการพรอมเพย พบวา ลูกคาสวนใหญใชบริการ

พรอมเพยเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง เปนบริการท่ีเหมาะสมกับยุคแหงเทคโนโลยีสื่อถึงความทันสมัย 

แตลูกคายังกังวลดานระบบพรอมเพยมีความนาเชื่อถือนาไววางใจในการใชบริการ และพนักงานผูให

คําแนะนําท่ีมีความรูเชื่อถือได ดังนั้น รัฐบาลควรสงเสริมใหธนาคารมีการแนะนําดานความปลอดภัยและ

ความนาเชื่อถือของการใชบริการพรอมเพยโดยทําการประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัย

ตางๆ รวมท้ังฝกอบรมความรูใหกับพนักงานธนาคารในการตอบคําถามของลูกคาเพ่ือใหลูกคามีความ 

เชื่อม่ันและม่ันใจในบริการพรอมเพย 

3.   จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใชบริการพรอมเพย พบวา ลูกคาสวนใหญใชบริการพรอม

เพยเพราะความสะดวก สามารถใชบริการไดทุกท่ีทุกเวลา ประหยัดเวลากวาการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผานธนาคาร ดังนั้น ธนาคารตองเพ่ิมความรวดเร็วและลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอน เพ่ิมชองทางบริการอ่ืนให

มากกวานี้ เชน สแกนบารโคดเพ่ือชําระคาสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองกลุมคนยุคใหมท่ีปจจุบันใช

อินเทอรเน็ตผานสมารทโฟนจํานวนมาก 
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4. สําหรับการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการทดสอบรายคู  (Post Hoc Test) ภายหลังจากการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือจะไดทราบวาคูใดมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 

กิตติกรรมประกาศ   

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอระดับการรับรูและความเชื่อม่ันในการใชบริการพรอมเพยของ

ประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ความสําเร็จในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย

พรรณทิพย อยางกลั่น และอาจารยจิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ อาจารยคณะบัญช ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี

ไดกรุณาสละเวลาใหการสนับสนุน ใหความรู คําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชนท่ีมีคุณคาอยางดี

ยิ่ง รวมท้ังกลุมเพ่ือนและครอบครัวท่ีคอยใหความสนับสนุน แสดงความหวงใย ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา

และมีสวนชวยเหลือเปนอยางดีเสมอมาซ่ึงทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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คุณภาพกําไรและเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

Earnings Quality and Dividend of Listed companies  

in the Market for Alternative Investment 
 

อรฤดี  ศรีธราพิพัฒน0 1 และพิเชฐ อาทิตยโรจน2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) แนวโนมคุณภาพกําไรและเงินปนผล 2) ความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพกําไรกับเงินปนผล  โดยเก็บขอมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

กลุมตัวอยางคือ บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม 11 บริษัท  บริษัทในกลุมอุตสาหกรรม

บริการ 5 บริษัท  และบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 3 บริษัท ศึกษาขอมูลจากงบ

การเงินรายปในระหวางป พ.ศ.2556-2560 รวม 5 ป งานวิจัยนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง สําหรับสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน   กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ผลการศึกษาพบวา 1) บริษัทสวนใหญมีดัชนีกระแส

เงินสดจากการดําเนินงานแสดงคาผันผวน  ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรไมสมํ่าเสมอ  หาก

ศึกษาป พ.ศ.2560 พบวา บริษัทสวนใหญมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงคาบวกและมีคา

มากกวา 1 ซ่ึงอยูระหวาง 1.0007 เทา ถึง 6.7166 เทา  ชี้ใหเห็นวากําไรทางบัญชีท้ังหมดสามารถ

เปลี่ยนเปนกําไรสุทธิตามเกณฑเงินสด แสดงวาเปนกําไรท่ีมีคุณภาพ  2) บริษัทสวนใหญมีอัตราเงินปน

ผลตอบแทนแสดงคาผันผวน ชี้ใหเห็นถึงการจายเงินปนผลไมสมํ่าเสมอ  หากศึกษาป พ.ศ.2560 พบวา

อัตราเงินปนผลตอบแทนประมาณ 0.84 % ถึง 7.14 %  ชี้ใหเห็นวาหากอัตราสวนนี้มีคาสูงแสดงวานัก

ลงทุนจะไดรับเงินปนผลสูง  และ 3) คุณภาพกําไรของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคมี

ความสัมพันธกับเงินปนผลในทิศทางตรงกันขาม  แตบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการและบริษัทในกลุม

อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมไมพบความสัมพันธ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) the trends of earnings quality and 

dividends, and 2)  the relationship between earnings quality and dividend yield of listed 

companies in the market for alternative investment (MAI) .  The sample consisted of 11 

companies in the industrial product group, 5 companies in the service industry group, 

and 3 companies in the consumer product industry group. The data were collected from 

annual financial statements during year 2013-2017 for a total of 5 years. Descriptive and 

trends statistical analysis methods were used in this research. Hypothesis were tested by 

Pearson correlation coefficient with a statistical significance at 0. 05 level.  The results 

indicated that from 2013 to 2017, 1)  most companies had non- smoothers in operating 

cash index, which indicated that most companies had non-smoothers in profitability.  In 

2017 the results indicated that most listed companies had an operating cash index 

positive values and higher than 1, about 1. 0007 times to 6. 7166 times, which indicated 

that net cash flows from operating activities higher than accounting profits, and showed 

the quality of earnings and accounting profit that could be allocated for cash.  2)  Most 

companies had non-smoothers in dividend yields, which indicated that most companies 

had non-smoothers in dividends payment. In 2017 the results indicated that the dividend 

yield, the range of 0. 84% to 7. 14%, indicated that if this ratio was high, indicating that 

investors were receive a high dividend.  Furthermore, 3)  the result showed that the 

relation between earnings quality of listed companies in the consumer industry group 

and dividend yield were negative, but listed companies in the service industry group and 

listed companies in the industrial industry group had no relations. 

 

Keywords: Earnings Quality, Dividend, Market for alternative investment  
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ปจจุบันการลงทุนโดยนําเงินไปฝากธนาคารจะไดรับผลตอบแทนท่ีมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยูใน

เกณฑต่ํา  นักลงทุนจึงเลือกลงทุนดวยวิธีอ่ืน เชน การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หรือหุน เปน

ตน  แตนักลงทุนสวนใหญจะเลือกลงทุนในตลาดหุนเพราะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงแตอาจตอง

ยอมรับความเสี่ยง  โดยตลาดทุนในประเทศไทยมี 2 ตลาด คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The 

Stock Exchange of Thailand : SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative 

Investment : mai)  นักลงทุนสวนใหญเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สําหรับตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนทางเลือกสําหรับนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึง

เปนบริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถขยายกิจการใหเจริญเติบโตไดมากข้ึน (พุทธิมน เพชรคง และภวัต ยุพา

ภรณ, 2562: หนา 66)  โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนทุนมี 2 ประเภท ไดแก เงินปนผล 

(Dividend) และผลตอบแทนจากราคาหุนท่ีเพ่ิมข้ึน (Capital Gain)  ตามท่ี Lintner (1956) และ 

Gordon (1963) กลาววา นักลงทุนยินดีท่ีจะไดรับเงินปนผลในปจจุบันมากกวากําไรท่ีไดจากสวนตาง

ของมูลคาหลักทรัพยในอนาคต  ดังนั้นเงินปนผลนาจะเปนผลตอบแทนท่ีม่ันคงและสะทอนผล

ประกอบการท่ีแทจริงของกิจการมากกวาผลตอบแทนจากความผนัผวนของหลักทรัพย  

 Tong และ Miao (2011) พบวา บริษัทท่ีจายปนผลจํานวนมากจะมีคุณภาพกําไรท่ีสูงกวาบริษัท

ท่ีจายปนผลนอยหรือไมจายปนผล สอดคลองกับเทพ รุงธนาภิรมย (2558) พบวา กําไรท่ีมีคุณภาพตอง

เปนกําไรท่ีเปนเงินสดนั่นคือกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน(Operating Cash Flow: OCF) ตองมียอด

บวกและมีขนาดใกลเคียงกับกําไรสุทธิ  ถามีขาดทุนสะสมบริษัทจะจายเงินปนผลไมไดและบริษัทท่ีจะ

จายเงินปนผลไดตองมีเงินสดในมือสูง  รวมท้ัง วรศักดิ์ ทุมมานนท (2543 , หนา 115-116) กลาววา 

คุณภาพกําไรข้ึนอยูกับความสามารถในปจจุบันของบริษัทในการจายปนผล  เงินสดจากการดําเนินงาน

ตองเพียงพอตอการจายเงินปนผลและตองสามารถนําไปลงทุนในสินทรัพยใหมหรือชําระคืนหนี้สินได 

และกําไรท่ีมีคุณภาพตองไมผันผวนหรือไมยากแกการคาดการณแนวโนม(สรรพงศ ลิมปธํารงกุล, 2547: 

หนา 59-60) รวมท้ังงานวิจัยของ Febriela Sirait และ Sylvia Veronica Siregar (2013) พบวา การ

จายเงินปนผลเพ่ิมข้ึนและการจายเงินปนผลอยางตอเนื่องจะเปนตัวชี้วัดถึงคุณภาพกําไรท่ีสูงข้ึน  เม่ือ

พิจารณาคุณภาพกําไรและเงินปนผลแลวก็นาจะเปนขอมูลสําหรับผูลงทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน  

เพ่ือชวยลดความเสี่ยงจากการลงทุนและชวยสรางโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีดีและตอเนื่อง  ดังนั้น

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวโนมคุณภาพกําไรและเงินปนผล  รวมท้ังศึกษาวาคุณภาพกําไรมีความสัมพันธกับ

เงินปนผลอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาแนวโนมคุณภาพกําไรและเงินปนผล 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไรกับเงินปนผล  

 

สมมติฐาน 

 ผูวิจัยตั้งสมมติฐานวาคุณภาพกําไรมีความสัมพันธกับเงินปนผล 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ กลุม

อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม  กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมอุตสาหกรรมบริการ 

รวมท้ังสิ้น 19 บริษัท  เปนบริษัทท่ีรายงานงบการเงินรวมในระหวางป พ.ศ.2556-2560 รวม 5 ป งบ

การเงินตองผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต  รวมท้ังเปนบริษัทท่ีดําเนินงานและซ้ือขาย

หลักทรัพยจนถึงป พ.ศ.2560 

 

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 1.คุณภาพกําไรใชวิเคราะหแนวโนมความนาเชื่อถือของกําไรทางบัญชี  คุณภาพกําไรในมุมมอง

ของผูใชงบการเงินหรือนักลงทุนจะคาดหวังวากําไรท่ีเกิดข้ึนเปนกําไรท่ีแทจริงในการดําเนินธุรกรรมปกติ

และจะเกิดตอไปในอนาคตอยางม่ันคง  และชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการเติบโตของธุรกิจโดยกําไรท่ีมีคุณภาพ

ตองไมผันผวน (สรรพงศ ลิมปธํารงกุล, 2547: หนา 59-60) รวมท้ังกําไรท่ีมีคุณภาพตองไมผันผวนและไม

ยากแกการคาดการณแนวโนม (สรรพงศ ลิมปธํารงกุล, 2547: หนา 60-61)  สอดคลองกับ White, 

Sondhi and Fried (2003) ซ่ึงกลาววา กิจการท่ีมีคุณภาพกําไรสูงยอมมีความเสี่ยงนอยกวากิจการท่ีมี

คุณภาพกําไรต่ํา คุณภาพกําไรแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรในอนาคต  และคุณภาพกําไรใน

มุมมองของผูถือหุน ไดแก กําไรท่ีชวยประเมินกระแสเงินสด (Robinson, Munter, and Grant, 2004: 

77-78)    จากแนวคิดของ Perlman (1978  อางถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2547: หนา 553) ไดกลาว

วา กําไรท่ีมีคุณภาพควรเปนกําไรท่ีมีความเปนไปไดสูงท่ีสามารถนํามาจัดสรรในรูปเงินสด  กําไรท่ีมี
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คุณภาพควรเปนกําไรท่ีไมผันผวนไปจากเสนแนวโนมในอดีต(Earnings Trend Line) และไมวาจะเปน

กําไรในอดีตหรือปจจุบันจะตองเปนตัวบงชี้ท่ีดีของกระแสกําไรในอนาคต (Earning Stream) งานวิจัย

ของอรฤดี  ศรีธราพิพัฒน (2558:167) ไดนําแนวคิดของ Robinson, Munter, and Grant (2004: 245) 

มาใชวัดคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยเปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานซ่ึงถือเปนกําไร

สุทธิตามเกณฑเงินสดกับกําไรทางบัญชีหรือกําไรสุทธิตามเกณฑคงคาง  งานวิจัยนี้จึงใชดัชนีกระแสเงิน

สดจากการดําเนินงาน(Operating Cash Index) มาใชวัดคุณภาพกําไรซ่ึงมีสูตรในการคํานวณ คือ 

 

 

 

 

    นอกจากนี้วรศักดิ์ ทุมมานนท (2547: หนา 135) กลาววา ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ชวยบงบอกวาหากบริษัทสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดในจํานวนท่ีสูงพอๆกับ

กําไรสุทธิก็มีความเปนไปไดวากําไรสุทธินั้นจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานอยางแทจริง  ไมไดมาจากการทํา

วิศวกรรมทางการเงิน และถือเปนกําไรท่ีมีคุณภาพ  ในทางกลับกันหากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

มีเครื่องหมายเปนลบติดตอกันหลายป  ในขณะท่ีกําไรมีเครื่องหมายเปนบวกหรือกําไรสุทธิทางบัญชีสูง

เกินกวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดตอกันเปนระยะเวลานาน  กําไรนั้นถือวาดอยคุณภาพ  

โดยท่ัวไปกิจการท่ีมีฐานะการเงินม่ันคงจะมีกําไรทางบัญชีสูงและมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูง

ดวย  ในทางกลับกันกิจการท่ีมีฐานะไมม่ันคงจะมีความสามารถในการทํากําไรต่ํา บางกรณีอาจขาดทุน  

และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีเครื่องหมายติดลบ ก็จะสงผลใหผูลงทุนและผูใหกูเกิดความ

สงสัยในศักยภาพในการทํากําไรของกิจการ รวมท้ังธัญลักษณ วิจิตรสาระวงศ (2562: หนา 216) ได

กลาวถึงการวิเคราะหคุณภาพกําไรจากความผันผวนของกําไร  กิจการท่ีมีความผันผวนของกําไรนอยจะ

หมายถึงกิจการท่ีมีความสมํ่าเสมอและความยั่งยืนของกําไรจึงสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของกําไรท่ีสูง  

การวัดความผันผวนของกําไรโดยใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสัมประสิทธิ์

ของความแปรปรวน (Coefficient of Variation) ถากิจการมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงแสดงวากําไรของ

กิจการมีความผันผวนสูงจึงมีคุณภาพกําไรต่ํา การวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนแนวทางใน

การวัดคุณภาพกําไรของบริษัทในกลุมสินคาอุตสาหกรรม  กลุมบริการ และกลุมสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

     กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน      (เทา) 

             กําไรสุทธิหรือกําไรทางบัญชี 
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 2.เงินปนผล (Dividend) เปนผลตอบแทนจากกําไรสุทธิหรือกําไรสะสมของบริษัทท่ีจายใหแกผู

ถือหุนตามสัดสวนของจํานวนหุนท่ีถือครอง  ซ่ึงไมไดรับรองวาเม่ือบริษัทมีกําไรจะจายเงินปนผลแนนอน  

เนื่องจากบริษัทอาจตองการเงินทุนเพ่ือขยายกิจการตอไป  โดยข้ึนอยูกับนโยบายการจายเงินปนผลของ

ฝายบริหารของบริษัทและผูถือหุนกําหนดรวมกันวาจะมีการจายเงินปนผลหรือไม จะจายในรูปของเงิน

สดปนผล หุนปนผล รวมถึงจะจายเงินปนผลจํานวนเทาใด (อัจฉรา โยมสินธุ,2555: หนา 154) จาก

ทฤษฎีลูกไกในกํามือ (The bird in hand theory) ดังท่ี Lintner (1956) และ Gordon (1963) ไดกลาว

วา นักลงทุนยินดีท่ีจะไดรับเงินปนผลในปจจุบันมากกวากําไรท่ีไดจากสวนตางของมูลคาหลักทรัพยใน

อนาคต  เนื่องมาจากผลตอบแทนท่ีไดจากสวนตางของมูลคาหลักทรัพยในอนาคตอาจมีความเสี่ยง เชน 

มูลคาของเงินในอนาคต หรือความเสี่ยงจากการบริหารงานท่ีผิดพลาด เปนตน และยังสงผลกระทบทําให

นักลงทุนเสียโอกาสท่ีจะนําเงินปนผลท่ีไดไปลงทุนในชองทางอ่ืนเพ่ือลดความเสี่ยง หรือลงทุนเพ่ิมเพ่ือทํา

ใหไดรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน  งานวิจัยนี้ใชอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) มาใชวัดเงินปน

ผลเพ่ือแสดงใหถึงการจายเงินปนผลคิดเปนรอยละของราคาหุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

2558)  ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณอัตราเงินปนผลตอบแทน คือ 

  

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ชวงป พ.ศ.2556-2560จํานวน

ท้ังสิ้น 158 บริษัท ผูวิจัยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (สุภาวดี  ขุนทองจันทร, 2560:หนา 136) 

กําหนดเง่ือนไข คือ 1) มีขอมูลงบการเงินรวมครบถวน 5 ปยอนหลังในชวงป พ.ศ. 2556 ถึงป พ.ศ. 2560  

2) จายปนผลดวยเงินสดตอเนื่อง 5 ปในชวงป พ.ศ. 2556 ถึงป พ.ศ. 2560  และ3) งบการเงินมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป  4) เปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการซ้ือ

ขายหุนสูงสุด 3 อันดับแรกในชวงป พ.ศ. 2561  กลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังสิ้น 19 บริษัท ประกอบดวย

บริษัทในกลุมกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม 11 บริษัท(รอยละ 57.89)  บริษัทในกลุมอุตสาหกรรม

        มูลคาเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําป      (%) 

      ราคาปดของหุนสามัญ x (จํานวนหุนสามัญ-จํานวนหุนซ้ือคืน) 
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บริการ 5 บริษัท (รอยละ 26.32) และบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 3 บริษัท (รอยละ 

15.79) รายละเอียดแสดงดังตาราง 1  

 

ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม  กลุม

อุตสาหกรรมบริการ และกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 

กลุมอุตสาหกรรม จํานวน 

แหง รอยละ 

สินคาอุตสาหกรรม 11 57.89 

บริการ 5 26.32 

สินคาอุปโภคบริโภค 3 15.79 

รวม 19 100.00 

             ท่ีมา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) (3 ธันวาคม พ.ศ.2561) 

  

 2.การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยมาจากงบการเงินรายปตั้งแตป พ.ศ.2556-2560 รวม 5 ป โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลั กทรั พย  (www. sec.or. th)  และบริ ษัท  บิ ซิ เนส  ออนไลน  จํ า กัด  (มหาชน ) 

(http://corpus.bol.co.th) สําหรับขอมูลทางการเงินสามารถเขาถึงไดจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ของตลาดหลักทรัพย (www.setsmart.com) 

 3.การวิเคราะหขอมูล 

 3.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแก การหาคาเฉลี่ย(Mean) 

คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

รวมท้ังวิเคราะหแนวโนม(Trend Analysis)การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพกําไรและเงินปนผล ตั้งแตป 

พ.ศ.2556-2560 กําหนดใหปฐานคือ ปพ.ศ.2556 โดยวิเคราะหจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม แบงเปน 

กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมบริการ และกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภค

บริโภค 
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3.2 การทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 

Correlation coefficient) (สิน พันธุพินิจ, 2553: หนา 250) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพ

กําไรกับเงินปนผล  การวิจัยนี้ทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาคือ คุณภาพ

กําไรวัดดวยดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (EQ) และเงินปนผลวัดดวยอัตราเงินปนผลตอบแทน 

(DY)  

 

สรุปผลการวิจัย 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

ตัวแปร กลุมอุตสาหกรรม คาสูงสุด 

(Max) 

คาต่ําสุด 

(Min) 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(Std. Dev.) 

ดัชนีกระแสเงินสด

จากการดําเนินงาน

(EQ) (เทา) 

บริการ 3.3570 0.7459 1.7548 0.6885 

สินคาอุตสาหกรรม 7.0611 -1.6116 2.0165 1.7506 

สินคาอุปโภคบริโภค 2.5527 -0.2189 0.9371 0.8502 

อัตราเงินปน

ผลตอบแทน  

(DY) (%) 

บริการ 7.1900 1.4200 4.0712 1.7813 

สินคาอุตสาหกรรม 13.410 0.1100 3.3287 2.7908 

สินคาอุปโภคบริโภค 5.1000 0.6500 2.4587 1.3841 

  

1. ผลการศึกษาดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานโดยรวมพบวา บริษัทในกลุมสินคา

อุตสาหกรรมมีคาสูงสุด 7.0611 เทา มีคาต่ําสุด -1.6116 เทา และมีคาเฉลี่ย 2.0165 เทา บริษัทในกลุม

บริการมีคาสูงสุด 3.3570 เทา มีคาต่ําสุด 0.7459 เทา และมีคาเฉลี่ย 1.7548 เทา  บริษัทในกลุมสินคา

อุปโภคบริโภคมีคาสูงสุด 2.5527 เทา มีคาต่ําสุด -0.2189 เทา และมีคาเฉลี่ย 0.9371 เทา   แสดงวา

ในชวงป พ.ศ.2556-2560   ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงคาอยูระหวาง -1.6116 เทา ถึง 

7.0611 เทา  สําหรับผลการศึกษาอัตราเงินปนผลตอบแทนโดยรวมพบวา บริษัทในกลุมสินคา

อุตสาหกรรมมีคาสูงสุด 13.41%  มีคาตํ่าสุด 0.11% และมีคาเฉลี่ย 3.32% บริษัทในกลุมบริการมี

คาสูงสุด 7.19%  มีคาต่ําสุด 1.42% และมีคาเฉลี่ย 4.07%  บริษัทในกลุมสินคาอุปโภคบริโภคมีคาสูงสุด 
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5.10% มีคาต่ําสุด 0.65%   และมีคาเฉลี่ย 2.45%  แสดงวาในชวงป พ.ศ.2556-2560 อัตราเงินปน

ผลตอบแทนแสดงคาประมาณ 0.11% ถึง 13.41% รายละเอียดแสดงดังตาราง 2 

 

ตาราง 3 แนวโนมดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมระหวาง 

            ป พ.ศ.2556-2560 

กลุมอุตสาหกรรม รวม (บริษัท) การเปลี่ยนแปลง (บริษัท) (รอยละ) 

สินคาอุตสาหกรรม 11 ผันผวน 10 52.63 

ลดลง 1 5.26 

บริการ 5 ผันผวน 4 21.05 

เพ่ิมข้ึน 1 5.26 

สินคาอุปโภคบริโภค 3 ผันผวน 3 15.79 

  

ตาราง 4 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมในป พ.ศ.2560 

 

กลุมอุตสาหกรรม 

 

รวม 

(บริษัท) 

คาบวก 

> 1 < 1 

(บริษัท)   (รอยละ) (บริษัท)   (รอยละ) 

สินคาอุตสาหกรรม 11 8 42.11 3 15.79 

บริการ 5 5 26.32 - - 

สินคาอุปโภคบริโภค 3 2 10.53 1 5.26 

หมายเหตุ 

 

1.ดัชนีกระเงินสดจากการดําเนินงาน(เทา) วัดจาก กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

                                                                           กําไรสุทธิ 

2.ความหมายของคาบวก 

> 1 หมายถึง เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมากกวากําไรสุทธิ 

< 1 หมายถึง เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานนอยกวากําไรสุทธิ 
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2.ผลการศึกษาแนวโนมดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานระหวางป พ.ศ.2556-2560 พบวา 

สวนใหญแสดงคาผันผวนจํานวน 17 บริษัท (รอยละ 89.47) ซ่ึงพบวาสวนใหญเปนบริษัทในกลุมสินคา

อุตสาหกรรม 10 บริษัท (รอยละ 52.63)  รองลงมาเปนบริษัทในกลุมบริการ 4 บริษัท (รอยละ 21.05) 

และบริษัทในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค 3 บริษัท (รอยละ 15.79) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 3   

หากพิจารณาดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานป พ.ศ.2560 ซ่ึงเปนปลาสุดจะพบวา สวน

ใหญแสดงคาบวกและมีคามากกวา 1 มีจํานวน 15 บริษัท (รอยละ 78.94)  ชี้ใหเห็นวากําไรสุทธิหรือ

กําไรทางบัญชีท้ังหมดสามารถเปลี่ยนเปนกําไรสุทธิตามเกณฑเงินสด แสดงวาเปนกําไรท่ีมีคุณภาพและ

สามารถนําไปจัดสรรในรูปเงินสด โดยพบวาสวนใหญเปนบริษัทในกลุมสินคาอุตสาหกรรม 8 บริษัท (รอย

ละ 42.11) รองลงมาเปนบริษัทในกลุมบริการ 5 บริษัท (รอยละ 26.32)  และบริษัทในกลุมสินคาอุปโภค

บริโภค 2 บริษัท (รอยละ 10.53 ) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 4 

 

ตาราง 5 แนวโนมอัตราเงินปนผลตอบแทน จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมระหวาง 

           ป พ.ศ.2556-2560 

กลุมอุตสาหกรรม รวม (บริษัท) การเปลี่ยนแปลง  (บริษัท) (รอยละ) 

สินคาอุตสาหกรรม 11 ผันผวน 11 57.89 

บริการ 5 ผันผวน 5 26.32 

สินคาอุปโภคบริโภค 3 ผันผวน 3 15.79 

  

ตาราง 6 อัตราเงินปนผลตอบแทน จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมในป พ.ศ.2560    

 

กลุมอุตสาหกรรม 

 

รวม 

(บริษัท) 

อัตราเงินปนผลตอบแทน  

> 1  < 1   

(บริษัท) (รอยละ) (บริษัท) (รอยละ) 

สินคาอุตสาหกรรม 11 11  57.89 - - 

บริการ 5 5  26.32 - - 

สินคาอุปโภคบริโภค 3 2 10.53 1  5.26 

หมายเหตุ 
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อัตราเงินปนผลตอบแทน (%) วัดจาก   มูลคาเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําป 

                                            ราคาปดของหุนสามัญ x (จํานวนหุนสามัญ-จํานวนหุนท่ีซ้ือคืน) 

> 1 หมายถึง อัตราเงินปนผลตอบแทนมากกวา 1% 

< 1 หมายถึง อัตราเงินปนผลตอบแทนนอยกวา 1% 

3.ผลการศึกษาแนวโนมอัตราเงินปนผลตอบแทนระหวางป พ.ศ.2556-2560 พบวา บริษัททุก

แหงในทุกกลุมอุตสาหกรรมแสดงคาผันผวนจากป 2556 ประกอบดวย บริษัทในกลุมสินคาอุตสาหกรรม 

11 บริษัท (รอยละ 57.89)  รองลงมาเปนบริษัทในกลุมบริการ 5 บริษัท (รอยละ 26.32) และบริษัทใน

กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 3 บริษัท (รอยละ 15.79) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 5   

หากพิจารณาอัตราเงินปนผลตอบแทนป พ.ศ.2560 ซ่ึงเปนปลาสุดจะพบวา สวนใหญแสดงคา

มากกวา 1% มีจํานวน 18 บริษัท (รอยละ 94.74)  ชี้ใหเห็นวาบริษัทสวนใหญมีสัดสวนของเงินปนผลตอ

หุนท่ีผูถือหุนไดรับจากการลงทุนเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญมีคาไมต่ํากวารอยละ 1 โดยพบวา 

สวนใหญเปนบริษัทในกลุมสินคาอุตสาหกรรม 11 บริษัท (รอยละ 57.89) รองลงมาเปนบริษัทในกลุม

บริการ 5 บริษัท (รอยละ 26.32) และบริษัทในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค 2 บริษัท (รอยละ 10.53) 

ตามลําดับ  รายละเอียดแสดงดังตาราง 6 

 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน จําแนกตาม 

   กลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม Pearson Correlation  p-value  

สินคาอุปโภคบริโภค - 0.858** 0.000 

สินคาอุตสาหกรรม 0.158 0.249 

บริการ - 0.169 0.418 

 หมายเหตุ  

 ** หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 ตัวแปรตน คือ ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (EQ) 

 ตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) 
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 4.ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไรหรือดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

(EQ) กับเงินปนผลหรืออัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) ของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภค

บริโภคพบวา คุณภาพกําไรมีความสัมพันธกับเงินปนผลอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  

สะทอนใหเห็นวาคุณภาพกําไรมีความสัมพันธกับเงินปนผลในทิศทางตรงกันขามและมีความสัมพันธใน

ระดับสูง(รอยละ 85.80)  สําหรับผลการทดสอบบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการและบริษัทในกลุม

อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม พบวา คุณภาพกําไรไมมีความสัมพันธกับเงินปนผล  รายละเอียดแสดง

ดังตาราง 7  

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบประเด็นท่ีนาสนใจ คือ 

 1.บริษัทสวนใหญมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงคาผันผวนตั้งแตป พ.ศ. 2556-

2560 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรตามเกณฑเงินสดไมสมํ่าเสมอ  โดยพบวาสวนใหญเปน

บริษัทในกลุมสินคาอุตสาหกรรม รองลงมา เปนบริษัทในกลุมบริการ และบริษัทในกลุมสินคาอุปโภค

บริโภค ตามลําดับ  หากพิจารณาคุณภาพกําไรป พ.ศ.2560 ซ่ึงเปนปลาสุดเพ่ือใชบงชี้กระแสกําไรใน

อนาคตพบวา บริษัทสวนใหญมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงคาบวก เปนผลจากบริษัทสวน

ใหญมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานพรอมท้ังมีกําไรสุทธิหรือกําไรทางบัญชี สะทอนใหเห็นวา

กําไรสามารถนําไปจัดสรรในรูปเงินสด  โดยพบวาสวนใหญมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดง

คามากกวา 1 ซ่ึงอยูระหวาง 1.0007 เทา ถึง 6.7166 เทา  ชี้ใหเห็นวากําไรสุทธิท้ังหมดสามารถ

เปลี่ยนเปนกําไรสุทธิตามเกณฑเงินสด จึงสะทอนใหเห็นวาเปนกําไรท่ีมีคุณภาพ  

  2.บริษัททุกแหงมีอัตราเงินปนผลตอบแทนแสดงคาผันผวนตั้งแตป พ.ศ.2555-2560 แสดงให

เห็นถึงผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับในรูปของเงินปนผลไมสมํ่าเสมอ  หากพิจารณาอัตราเงินปน

ผลตอบแทนในป พ.ศ.2560 ซ่ึงเปนปลาสุดเพ่ือใชบงชี้ถึงผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับในรูปของเงินปน

ผลในอนาคต พบวา อัตราเงินปนผลตอบแทนประมาณ 0.84 % ถึง 7.14 %  แสดงใหเห็นวาหาก

อัตราสวนนี้มีคาสูงแสดงวานักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลสูงเม่ือเทียบ

กับราคาหุน (ธัญลักษณ วิจิตรสาระวงศ, 2560: หนา 393) โดยกิจการท่ีจายเงินปนผลสูงจะเปนท่ีสนใจ

ของนักลงทุน (ธัญลักษณ วิจิตรสาระวงศ, 2560: หนา 392) สอดคลองกับ Lintner (1956) และ 

Gordon (1963) ท่ีกลาววานักลงทุนยินดีรับเงินปนผลในปจจุบันมากกวากําไรท่ีไดจากสวนตางของมูลคา

หลักทรัพย  
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 3.บริษัทในกลุมสินคาอุปโภคบริโภคพบวาคุณภาพกําไรมีความสัมพันธกับเงินปนผลในทิศทาง

ตรงกันขาม  สอดคลองกับงานวิจัยของกนกพร หาวเจริญ (2559: หนา 11-62) ท่ีพบวาอัตราการจายเงิน

ปนผลมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับคุณภาพกําไร ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาบริษัทท่ีมีคุณภาพกําไร

สูงจะจายเงินปนผลนอย  แตถามีคุณภาพกําไรต่ําจะจายเงินปนผลมาก สามารถอธิบายไดวา คุณภาพ

กําไรท่ีสูงข้ึนมักทําใหเงินปนผลลดลง  ในทางตรงขามถาคุณภาพกําไรลดลงมักทําใหเงินปนผลสูงข้ึน  

ท้ังนี้อาจเปนเพราะบริษัทท่ีมีคุณภาพกําไรสูงอาจตองการเงินทุนเพ่ือขยายกิจการหรือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียน  โดยฝายบริหารและผูถือหุนอาจเปนผูกําหนดวาจะจายเงินปนผลหรือไมจาย อาจจะจายเปน

เงินสดปนผลหรือหุนปนผล  รวมถึงจะจายเงินปนผลจํานวนเทาใด (อัจฉรา โยมสินธุ, 2555: หนา 154) 

ตรงขามกับบริษัทในกลุมบริการและบริษัทในกลุมสินคาอุตสาหกรรมพบวา คุณภาพกําไรไมมี

ความสัมพันธกับเงินปนผล  สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยภรณ แซเตียว (2558: หนา 4-50) ท่ีพบวา 

จํานวนเงินสดท่ีจายปนผลและการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินปนผลจายกับคุณภาพกําไรไมมี

ความสัมพันธกัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 1.ผูประกอบการในกลุมสินคาอุตสาหกรรม  กลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมบริการ ควร

มุงเนนการรักษาคุณภาพกําไรไมใหผันผวนและจายเงินปนผลอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน

ใหแกสถาบันการเงินวาผูประกอบการมีความสามารในการชําระคืนหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือโดยไมมีความ

เสี่ยงและสรางความม่ันใจใหกับนักลงทุน  รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการใหเขมแข็งและพรอมเขาสู

การเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2.ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางข้ึนโดยศึกษาบริษัทจดทะเบียนในทุกกลุมอุตสาหกรรมใน

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  รวมท้ังควรปรับตัววดัผลคุณภาพกําไร

ท่ีแตกตางจากงานวิจัยนี้ เชน วัดดวยอัตราสวนของรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม  หรือวัดดวยตัว

แปรอ่ืน เชน สภาพคลอง ความสามารถในการทํากําไร  หรือกําไรสะสม ท้ังนี้เพ่ือชวยใหผลการศึกษามี

มิติท่ีกวางข้ึน 
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ความสัมพันธของกระแสเงินสดที่มตีอมูลคาตามราคาตลาดและอัตราเงินปนผลตอบแทน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The Relationship Of Cash Flow On Market Capitalization And  

Dividend Yield Of Listed Companies In The Stock 

Exchange Of Thailand 

 

นันทิกานต  พวงบุบผา 0
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของกระแสเงินสดท่ีมีตอมูลคาตามราคาตลาด

และอัตราเงินปนผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือกตัวชี้วัด

ในการหาความสัมพันธท้ังหมด 5 ตัวแปร ไดแก กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดสุทธิ และความผันผวนของกระแสเงิน

สด ซ่ึงทําการวิจัยเชิงประจักษ โดยใชกลุมตัวอยางของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 – 2561 จากฐานขอมูล SETSMART โดยยกเวนบริษัทท่ีอยูในกลุมธุรกิจ

การเงิน กองทุน และบริษัทท่ีอยูระหวางฟนฟูผลการดําเนินงาน ขอมูลท่ีใชในการศึกษาท้ังสิ้นรวม 456 

บริษัท และวิเคราะหผลทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบวา กระแสเงิน

สดจากกิจกรรมดําเนินงานมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับมูลคาตามราคาตลาด กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทุนมีความสัมพันธในทิศทางลบกับมูลคาตามราคาตลาด นอกจากนี้ยังพบวากระแสเงินสด

จากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับอัตราเงินปน

ผลตอบแทน สวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน และความผันผวนของกระแสเงินสด กลับพบวามี

ความสัมพันธในทิศทางลบกับอัตราเงินปนผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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Abstract 

The objective of this research is to examine the relationship of cash flow on 

market capitalization and dividend yield of listed companies. This study uses 5 variables 

as proxies to identify the relations. First, cash flow from operating activities. Second, cash 

flow from investing activities. Third, cash flow from financing activities. Fourth, net cash 

flow. Last, cash flow volatility. The study uses secondary data collected from SETSMART 

of 456 firms during the period 2016-2018. Multiple regressions are used to analyze the 

data and test the hypotheses. The empirical results indicate that cash flow from operating 

activities is significantly affected market capitalization in positive way 0.01. Cash flow from 

investing activities is significantly affected market capitalization in negative way 0 . 01 . In 

addition cash flow from operating activities and cash flow from investing activities are 

significantly affected dividend yield in positive way 0 . 0 1 . Other than cash flow from 

financing activities and cash flow volatility are significantly affected dividend yield in 

negative way 0.05 and 0.01.   

 

Keywords: Cash flow, Cash flow volatility, Market Capitalization, Dividend yield   

 

บทนํา 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) เปนศูนยกลาง

การระดมทุนในการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียนท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงจุดมุงหมายของ

กิจการตาง ๆ เพ่ือตองการสรางความม่ันคงใหแกกิจการและตองการหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตลาด (Market 

Value) สูง ซ่ึงนักลงทุนตางใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจลงทุน แตอยางไรก็ตามการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยถึงแมวาบริษัทท่ีมีมูลคาตลาด (Market Value) สูงก็ยอมมีความเสี่ยง (Risk) สูง

เชนเดียวกัน ดังนั้นนักลงทุนจะตองพิจารณาจากขอมูลหลายๆ แหลงท่ีมาประกอบการตัดสินใจ (อภิศักดิ์ 

เจียรสุคนธ และคณะ, 2560) ในปจจุบันภาคธุรกิจของประเทศไทยตองเผชิญปญหาสภาวะการแขงขันสูง

อันมีผลมาจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวไมเกินรอยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสงออกท่ีเผชิญปญหา

เชิงโครงสรางท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ถึงแมวาเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาขยายตัวดีข้ึน

เปนลําดับ แตอยางไรก็ตามผลกระทบของสงครามทางการคา (Trade War) ระหวางสหรัฐอเมริกาและ
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จีนเริ่มสงผลชัดเจนข้ึนในป 2562 ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีกดดันภาคธุรกิจการสงออกของไทย (ธนาคาร

แหงประเทศไทย, 2562) การลงทุนในตลาดหุนไทยชวงครึ่งหลังของป 2561 เขาสูจุดวัดใจ (Critical 

Point) เนื่องจากยังไมมีสัญญาณท่ีบงชี้ไดวาภาพรวมการซ้ือขายจะยังคงอยูในตลาดกระทิง (Bull 

Market) ตอไปหรือเตรียมเขาสูตลาดขาลง (Bear Market) อยางแทจริงในอนาคต เนื่องจากเศรษฐกิจ

โลกไดเขาสูชวง Late Cycle ซ่ึงเงินเฟอมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนตามราคาน้ํามันและคาจางท่ี

คาดการณวาจะปรับตัวสูงข้ึนจากตลาดแรงงานท่ีตรึงตัว (คมศร ประกอบผล, 2561) ซ่ึงมูลคาของ

หลักทรัพยข้ึนอยูกับปจจัยท้ังภายในและภายนอกของบริษัท นักลงทุนจําเปนตองใชขอมูลจากงบการเงิน

เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลประกอบการ และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน โดยเฉพาะใน

สวนของเงินสดท่ีเกิดข้ึนแลวในอดีตจากงบกระแสเงินสดซ่ึงถือเปนขอมูลนําเขาท่ีสําคัญแหลงหนึ่งท่ีจะ

ชวยเปนจุดเริ่มตนในการสนับสนุนการตัดสินใจ นักลงทุนตางใชขอมูลท่ีเก่ียวกับความคาดหวังของผล

ประกอบการและกระแสเงินสดท่ีบริษัทจะกอใหเกิดรายได  

งบกระแสเงินสดเปนสิ่งบงชี้ท่ีสําคัญของนักลงทุนโดยงบกระแสเงินสดใหขอมูลเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทซ่ึงเปนประโยชนตอการประเมิน

ความสามารถของผูบริหารในการบริหารจัดการเงินสดรวมถึงชี้ใหเห็นถึงสภาพคลองของบริษัทท่ีผานมา 

(Backward Looking Information) นักลงทุนยังสามารถใชขอมูลของกระแสเงินสดในการพยากรณ

สภาพคลองของบริษัทในอนาคต (Forward Looking Information) เพ่ือเปนเครื่องมือในการวิเคราะห

การเติบโตของผลประกอบการอีกดวย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560) งบกระแสเงินสดเปนแหลงขอมูล

ท่ีสําคัญเนื่องจากใหขอมูลถึงแหลงท่ีไปท่ีมาในกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับเงินสดโดยแสดงใหเห็นวาการ

เปลี่ยนแปลงเงินสดในบริษัทมีการไดมาและใชไปมากนอยเพียงใด ทําใหเห็นถึงนโยบายเก่ียวกับการ

บริหารเงินสดของกิจการ รวมท้ังสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงินเพ่ือประเมิน

ความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนการวางแผนการตัดสินใจทางการเงินไดในอนาคต  (กัญญาวีร ทิพยธนะ

กาญจน, 2559) โดยการศึกษาตางประเทศพบวา ในประเทศอังกฤษบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีจะมีการถือครองเงินสดมากกวารอยละ 10.30 ของสินทรัพยรวม รวมท้ังสงผลตอสภาพ

คลองของบริษัทในการจายชําระหนี้ไดตรงเวลา สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมเงินจาก

ภายนอก กระแสเงินสดท่ีมีอยูอยางเพียงพอสามารถเปนกําแพงในการปกปองการดําเนินธุรกิจสําหรับ

เหตุการณหรือความเสี่ยงท่ีไมคาดคิด รวมท้ังยังสามารถชวยใหบริษัทดําเนินงานตอไปไดในชวงวิกฤติ

ทางการเงิน (Financial Crisis) และยังพบวาบริษัทท่ีมีความผันผวนของกระแสเงินสดในระดับท่ีสูงมาก

และสงผลตอโอกาสความลมเหลวทางการเงินอีกดวย (Godfred Adjapong Afrifa, 2016) 
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ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยมีมุมมองวาการวิเคราะหงบกระแสเงินสดเปนสิ่งท่ีสําคัญในการ

พยากรณผลการดําเนินงานของกิจการ ในการวิจัยครั้งนี้จึงใหความสําคัญกับกระแสเงินสดทุกกิจกรรม 

ประกอบดวย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงิน รวมท้ังกระแสเงินสดสุทธิและความผันผวนของกระแสเงินสด ซ่ึงยังมีขอโตแยงวา

ความผันผวนกอใหเกิดการสรางมูลคาใหกับบริษัทไดหรือไม ซ่ึงยังมีการศึกษาลักษณะนี้เปนจํานวนไม

มากนัก ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือเปนขอมูลตอนักลงทุนรวมท้ังผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของนําไป

คํานวณหามูลคาของบริษัทเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการประเมินมูลคาทางการตลาดและเงินปน

ผลตอบแทน  

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

  งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เปนสวนประกอบหนึ่งของรายงานทางการเงินท่ีจะ

แสดงการไดมาใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยจัดทํางบกระแสเงินสดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของ

กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด โดยเปนประโยชนกับผูใชงบการเงินโดยเฉพาะนักลงทุนท่ีใช

เปนเครื่องมือในประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิของบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

การเงิน รวมไปถึงสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้ (อุษณี วรพันธพิทักษ, 2549) และความ

ตองการใชกระแสเงินสดของบริษัท มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

แบงงบกระแสเงินสดออกเปน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดําเนินงาน (Operating Activities) กิจกรรม

ลงทุน (Investing Activities) และกิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) (สภาวิชาชีพบัญชีในพระ

บรมราชูปถัมภ, 2561)  

 แนวคิดความผันผวนของกระแสเงินสดตอมูลคากิจการ 

 ความผันผวนของกระแสเงินสดนั้นถูกใชเปนตัวชี้วัดความเสี่ยงซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีนักลงทุนใชใน

การประกอบการตัดสินใจลงทุนมาอยางยาวนาน ดังนั้นผูถือหุนจะมีความพึงพอใจตอบริษัทหากบริษัท

นั้นสามารถรักษาระดับของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและผลการดําเนินงานใหมีความสมํ่าเสมอ 

นักวิเคราะหขอมูลพบวาบริษัทท่ีมีความผันผวนต่ําจะมีความเสี่ยงในการลงทุนท่ีต่ําดวยเชนกัน โดยความ
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ผันผวนของกระแสเงินสดนั้นถูกใชเปนตัวชี้วัดความเสี่ยงซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีนักลงทุนใชใประกอบการ

ตัดสินใจการลงทุนมาอยางยาวนาน (กัญญาวีร ทิพยธนะกาญจน, 2559) 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

มูลคาท่ีสะทอนใหนักลงทุนเห็นถึงขนาดและความนาสนใจในการลงทุนของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในมุมมองของสภาพคลองปริมาณและประเภทสินคาท่ีจะเลือกลงทุน โดย

คํานวณจากราคาปดของหลักทรัพยจดทะเบียนคูณกับจํานวนหลักทรัพยของบริษัทท่ีจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2562) 

อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล เปนตัวชี้วัดเพ่ือใหผูลงทุนทราบวา หากลงทุนซ้ือหุน ณ ระดับ

ราคาตลาดในปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราคิดเปนรอยละเทาไร

จากราคาหุนท่ีซ้ือ มีสูตรในการคํานวณ คือ เงินปนผลตอหุนคูณหนึ่งรอยหารดวยราคาตลาดของหุน 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2562) 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt Ratio)  

เปนอัตราสวนหนี้สินรวมเทียบกับสินทรัพยรวม ถามีอัตราสูงคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมมากแสดงวา

กิจการมีหนี้สินมากไมเปนผลดีตอกิจการทําใหขาดสภาพคลองในการบริหารงาน ซ่ึงสามารถเปนตัวบงชี้

การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยได (บุญนาค เกิดสินธุ, 2554) 

ทฤษฎีการสงสัญญาณ (Signaling Theory) 

 ทฤษฎีสงสัญญาณ (Signaling Theory) ถูกคิดคนข้ึนโดย Michael Spence (1973) ท่ี

ไดอธิบายสาเหตุมาจากความไมเทาเทียมของขอมูลซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีนักลงทุนควรศึกษาพฤติกรรมท่ีบริษัท

หรือผูถือหุนรายใหญสงสัญญาณใหกับผูถือหุนรายยอย ซ่ึงอาจจะนําไปสูการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคา

หุนได ในสวนของพฤติกรรมท่ีเกิดกับทฤษฎีการสงสัญญาณ บริษัทจะทําการออกหุนสามัญเพ่ิมก็ตอเม่ือ

บริษัทเล็งเห็นวาผลการดําเนินงานในอนาคตนั้นมีความเสี่ยงท่ีจะขาดทุน บริษัทจึงมีความตองการท่ีจะ

กระจายผลขาดทุนออกไป แตในทางกลับกัน หากบริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีคอนขางดี บริษัทจะไมทํา

การออกหุนสามัญ แตบริษัทจะทําการกูยืมเงินแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุนสามัญ ทฤษฎีนี้ให

ขอสมมติฐานวาผูจัดการบริหารบริษัทเพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนเดิมหากผูจัดการระดมทุนเพ่ิมดวย
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การออกหุน จะสงผลใหนักลงทุนมองวาเปนสัญญาณลบ กลไกของตลาดจะทําใหราคาหุนเดิมของบริษัท

ลดลง หากผูจัดการระดมทุนเพ่ิมดวยการกูยืมเงินจะสงผลใหนักลงทุนจะมองวาเปนสัญญาณดานบวก กล

ไกลตลาดจะทําใหราคาหุนเดิมของบริษัทเพ่ิมข้ึน 

ทฤษฎีการบริหารความเส่ียงขององคกร (Corporate Risk Management Theory) 

จากสภาวการณของเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปทําใหลักษณะของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต 

จึงทําใหเจาของธุรกิจตองมีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นกิจการจึงควรนํา

แนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใชรับมือกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนดวยการพัฒนากรอบการดําเนินงาน

ภาคปฏิบัติของ Corporate Risk Management Framework ท่ีจัดการกับความทาทายทางธุรกิจท่ีเขา

ขายวิกฤติ โดย Corporate Risk Management เปนแนวคิดในระดับกลยุทธและเปนไปอยางมีระบบ 

ความเสี่ยง (Risk) หรือความไมแนนอน (uncertainty) มักจะเกิดข้ึนไดเม่ือสภาวะการณท่ีไมอาจรูได

แนนอนวาจะเกิดอะไรข้ึน นักลงทุนจึงพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหเหลือนอยท่ีสุด  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ พบวา ผูสนใจศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของกระแส

เงินสดกับมูลคาตามราคาตลาด และอัตราเงินปนผลตอบแทนซ่ึงมีท้ังขอคนพบท่ีโตแยงและสนับสนุน

ความสัมพันธดังกลาว โดยงานวิจัยในประเทศไทยดังจะเห็นไดจากการศึกษาของอภิศักดิ์ เจียรสุคนธ 

และคณะ (2560) ศึกษาทิศทางของกระแสเงินสดท่ีมีตอมูลคาตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาทิศทางของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงานมี

ความสัมพันธและผลกระทบกับมูลคาตามราคาตลาด และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กระแส

เงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดสุทธิไมมีความสัมพันธกับมูลคาตามราคาตลาด และวีระวรรณ 

ศิริพงษและคณะ (2561) พบวาอิทธิพลของมูลคากระแสเงินสดในกิจกรรมดําเนินงานและมูลคากระแส

เงินสดในกิจกรรมจัดหาเงินมีความสัมพันธทางบวกกับระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด และอภิเดช 

แววสุวรรณ (2550) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับผลตอบแทน

หลักทรัพยและผลดําเนินงานในอนาคตโดยศึกษาบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยประกอบดวย 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2) กระแสเงินสดสุทธิจากการออกหุนทุน และ 

3) กระแสเงินสดสุทธิจากการกูยืมหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย พบวา กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา

เงินมีความสัมพันธกับผลตอบแทนหลักทรัพยในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญ โดยความสัมพันธ

ของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินกับผลตอบแทนหลักทรัพยในอนาคตเปนไปในทิศทาง
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ตรงกันขาม ตอมา เพ็ญนิภา พรหมโคตร และนงคนิตย จันทรจรัส (2560) ศึกษากระแสเงินสด

ผลตอบแทนของหลักทรัพย และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พบวา 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกับผลการดําเนินงานในอนาคตมีความสัมพันธในเชิงบวก กระแส

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนกับผลตอบแทนหลักทรัพยในอนาคตอยางมีความสัมพันธในเชิงบวก มีกระแส

เงินสดสุทธิกับผลการดําเนินงานในอนาคตมีความสัมพันธในเชิงบวก และกระแสเงินสดจากกิจกรรม

จัดหาเงินกับผลตอบแทนหลักทรัพยในอนาคตเงินมีความสัมพันธในเชิงลบ สวนในเรื่อง ความผันผวนของ

กระแสเงินสด กัญญาวีร  ทิพยธนะกาญจน (2559) ไดศึกษาความผันผวนของกระแสเงินสด ความผัน

ผวนของผลการดําเนินงานตอมูลคากิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พบวา 

ความผันผวนของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงานมี

ความสัมพันธตอมูลคากิจการในเชิงลบ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

นอกจากนี้งานวิจัยในตางประเทศท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับกระแสเงินสด อาทิ เชน Monzurul 

Hoque and KC Rakow (2015) ศึกษาความสัมพันธของการเปดเผยขอมูลดานกระแสเงินสดท่ีมี

ความสําคัญตอมูลคาของกิจการ พบวากระแสเงินสดอิสระสามารถเพ่ิมมูลคากิจการ กระแสเงินสดอาจมี

มูลคาลดลงเนื่องจากบริษัทมีแนวโนมท่ีจะลงทุนเพ่ิมมากข้ึน Wael Mostafa (2016) ศึกษาความสัมพันธ

ของกระแสเงินสดและมูลคาทางบัญชีในประเทศอียิปต พบวา กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานไมมี

ความสัมพันธผลตอบแทนหลักทรัพย กลาวคือ ประเทศอียิปตใหความสําคัญกระแสเงินสดนอยกวาเม่ือ

เทียบกับสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรอาจเปนผลมาจากกระแสเงินสดในอียิปตมีความผันผวนสูง 

 

 วิธีดําเนินงานวิจัย 

 ประชากรกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากประชากรบริษัทมหาชนจํากัดในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยประจําป  2559 - 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 614 บริ ษัท โดยยกเวน 1) กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยและหนวยลงทุน 2) บริษัทท่ีอยูระหวางการฟนฟูผลการดําเนินงาน 3) บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)  4) บริษัททุนหลักทรัพย บริษัทท่ีเปนสถาบันการเงินและบริษัท

กลุมประกันภัยท่ีอยูในกลุมธุรกิจการเงิน กลุมตัวอยางท่ีสามารถเก็บขอมูลไดจํานวน 456 บริษัท ดังนี้ 

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 48 บริษัท อุตสาหกรรมทรัพยากร จํานวน 47 

บริษัท อุตสาหกรรมเทคโนโลยี จํานวน 35 บริษัท อุตสาหกรรมบริการ จํานวน 108 บริษัท อุตสาหกรรม
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สินคาอุตสาหกรรม จํานวน 86 บริษัท อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคและบริโภค จํานวน 37 บริษัท 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จํานวน 95 บริษัท 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ใชแบบฟอรมการเก็บขอมูลในรายงานทางการเงินโดยขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูล

ทุติยภูมิ ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินประจําปของแตละบริษัทท่ีอยูในเว็บไซตตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฐานขอมูล SETSMART) โดยตัวแปรท่ีใชในการศึกษาท้ังสิ้น 8 ตัวแปร 

ประกอบดวย ตัวแปรตาม 2 ตัวแปร ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร และตัวแปรควบคุม 2 ตัวแปร ซ่ึงไดจากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีวิธีวัดคาตัวแปรดังตอไปนี้ 

 ตัวแปรและการวัดคา  

ตารางท่ี 1 รายละเอียดตัวแปรและการวัดคาตัวแปร 

ตัวแปร สัญลักษณ การวัดคาตัวแปร 

ตัวแปรตาม   

มูลคาตามราคาตลาด  Market cap จํานวนหุนท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแลวคูณราคาปด

หลักทรัพย ณ วันสิ้นงวด 

อัตราเงินปนผลตอบแทน  DY เงินปนผลตอหุนคูณหน่ึงรอยหารดวยราคาตลาดของหุน 

ตัวแปรอิสระ   

กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 

CFO กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานหารดวยสินทรัพย

รวมเฉลี่ยของปท่ี t 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ลงทุน 

CFI กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนหารดวยสินทรัพยรวม

เฉลี่ยของปท่ี t 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม

จัดหาเงิน 

CFF กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินหารดวยสนิทรัพยรวม

เฉลี่ยของปท่ี t 

กระแสเงินสดสุทธิ NCF กระแสเงินสดสุทธิหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ยของปท่ีt 

ความผันผวนของกระแสเงิน

สด 

CFV (กระแสเงินสดสิ้นป – กระแสเงินสดตนป) หารดวยกระแสเงิน

สดตนปของปท่ี t 

ตัวแปรควบคุม   

ขนาดของกิจการ SIZE สินทรัพยรวมของกิจการปท่ี t 

อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย

รวม  

DEBT หน้ีสินรวมหารดวยสินทรัพยรวมของปท่ี t 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะหขอมูล คือ 1) สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือ

หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ําสุดของตัวแปร 2) วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ     3) การวิเคราะห

การถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

และ 0.05   

ตัวแบบท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 

แบบจําลองท่ี 1 ทดสอบความสัมพันธของกระแสเงินสดกับมูลคาตามราคาตลาด  

Market capt = β0+ β1CFOt+ β2CFIt+ β3CFFt+  β4NCFt+ β5CFVt+ β6SIZEt+ 

β7DEBTt+ ε 

แบบจําลองท่ี 2 ทดสอบความสัมพันธของกระแสเงินสดกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

DYt = β0+ β1CFOt+ β2CFIt+ β3CFFt+ β4NCFt+ β5CFVt+ β6SIZEt+ β7DEBTt+ ε 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 2  คาสถิติพ้ืนฐานของขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

ตัวแปร คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (CFO) 0.07 0.12 -0.41 2.88 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) -0.16 3.18 -115.79 1.06 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) 0.04 4.09 -57.76 137.67 

กระแสเงินสดสุทธิ (NCF) -0.19 4.01 -130.88 6.69 

ความผันผวนของกระแสเงินสด (CFV)  2.20 56.47 -22.74 2069.56 

ความผันผวนของกระแสเงินสด (CFV) *Log -0.70 1.57 -6.60 7.64 

ขนาดของกิจการ (SIZE) : ลานบาท 42997.48 175634.21 177.36 2355483.87 
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ตารางท่ี 2  คาสถิติพ้ืนฐานของขอมูลจากกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ตัวแปร คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

ขนาดของกิจการ (SIZE) *Log 8.87 1.62 5.18 14.67 

อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม (DEBT) 0.43 0.26 0.01 2.79 

มูลคาตามราคาตลาด (Market cap) : ลานบาท 27213.22 88137.72 84.33 1313897.83 

มูลคาตามราคาตลาด (Market cap) *Log 8.61 1.64 4.43 14.09 

อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) 3.71 2.77 0.04 28.45 

หมายเหตุ * ขอมูลความผันผวนของกระแสเงินสด (CFV), ขนาดของกิจการ (SIZE) และมูลคาตามราคา

ตลาด (Market cap) แจกแจงไมปกติ จึงปรับขอมูลเพ่ือใหผานเง่ือนไขในการทดสอบขอมูลทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาตัวแปรอิสระ (1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (CFO) มีคาเฉลี่ย

เทากับ 0.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 คาต่ําสุดเทากับ -0.41 และคาสูงสุดเทากับ 2.88 (2) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีคาเฉลี่ยเทากับ -0.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.18 คา

ต่ําสุดเทากับ -115.79 และ คาสูงสุดเทากับ 1.06 (3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 0.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.09 คาต่ําสุดเทากับ -57.76 และ คาสูงสุดเทากับ 

137.67 (4)  กระแสเงินสดสุทธิ (NCF) มีคาเฉลี่ยเทากับ -0.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.01 คา

ต่ําสุดเทากับ -130.88 และ คาสูงสุดเทากับ 6.69 (5) ความผันผวนของกระแสเงินสด (CFV) มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 56.47 คาต่ําสุดเทากับ -22.74 และคาสูงสุดเทากับ 

2,069.56  และตัวแปรควบคุม ประกอบดวย (1) ขนาดของกิจการ (SIZE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 42,997.48 

ลานบาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 175,634.21 ลานบาท มีคาต่ําสุดเทากับ 117.36 ลานบาท และ

คาสูงสุดเทากับ 2,355,483.87 ลานบาท และ (2) อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DEBT) มีคาเฉลี่ย

เทากับ 0.43  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 มีคาตํ่าสุดเทากับ 0.01 และคาสูงสุดเทากับ 2.79 

และตัวแปรตาม ประกอบดวย (1) มูลคาตามราคาตลาด (Market cap) มีคาเฉลี่ยเทากับ  27,213.22 

ลานบาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 88,137.72 ลานบาท มีคาต่ําสุดเทากับ 84.33 ลานบาท และ

คาสูงสุดเทากับ 1,313,897.83 ลานบาท (2) อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.77 มีคาต่ําสุดเทากับ 0.04 และคาสูงสุดเทากับ 28.45   
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Analysis)   

  CFO CFI CFF NCF CFV SIZE DEBT Market cap DY 

CFO 1                 

CFI -.037 1   

  

            

CFF -.035 .000 1             

NCF .016 .001 .001 1           

CFV -.045 .021 -.132** .371** 1         

SIZE -.027 .023 .008 .002 -.060 1       

DEBT -.073** .028 -.001 -.024 -.029 .305** 1     

Market cap .160** .014 .000 .013 -.066 .746** .139** 1   

DY .013 -.042 -.034 .032 -.109* -.061 -.063 -.114** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01,   *. Correlation is significant at the 0.05 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของตัวแปรอิสระแตละคู           อยู

ระหวาง  0.000 – 0.371 แสดงใหเห็นวาไมเกิดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง ไมเกิด

ปญหา Multicollinearity และเปนไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห Multiple Linear Regression ดังนั้น 

จึงนําตัวแปรอิสระท้ังหมดเขาสูตัวแบบสมการการถดถอย 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุระหวางกระแสเงินสดกับมูลคาตามราคาตลาด 

Model B Beta t p-value 
1 (Constant) .407  2.325 .020 

CFO 3.902 .228 12.105 .000** 

CFI -1.563 -.097 -4.995 .000** 
 CFF .000 .001 .043 .966 

 NCF -.081 -.016 -.854 .393 

 
CFV .017 .016 .848 .397 
SIZE .944 .906 47.113 .000** 

DEBT -1.101 -.171 -8.660 .000** 

R square=0.794, Durbin – Watson =1.860  **ระดับนัยสําคัญ 0.01 * ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางท่ี 4 คาท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจะพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัว

แปรอิสระ (B) รวมถึงคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R square) จากตารางพบวา กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดําเนินงาน (CFO) มีความสัมพันธกับมูลคาตามราคาตลาด (Market cap) ในทิศทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีความสัมพันธกับมูลคาตาม

ราคาตลาด (Market cap) ในทิศทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) กระแสเงินสดสุทธิ (NCF) และความผันผวนของกระแสเงินสด (CFV) ไมพบ

ความสัมพันธกับมูลคาตามราคาตลาด (Market cap) นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลยังพบวาตัวแปร

ควบคุม ไดแก ขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธกับมูลคาตามราคาตลาด (Market cap) ในทิศ

ทางบวกและอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DEBT ) มีความสัมพันธกับมูลคาตามราคาตลาด (Market 

cap) ในทิศทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01    

  

ตารางท่ี 5 ผลวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุระหวางกระแสเงินสดกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

Model B Beta t p-value 
2 (Constant) .775  3.560 .000 

CFO 1.671 .182 4.017 .000** 
CFI 2.352 .272 5.621 .000** 

CFF -.012 -.095 -2.207 .028* 

NCF .002 .001 .019 .985 

CFV -.082 -.143 -3.164 .002** 
SIZE .014 .025 .553 .581 
DEBT -.092 -.025 -.514 .608 

R square=0.107, Durbin – Watson =1.839  **ระดับนัยสําคัญ 0.01 *ระดับนัยสําคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 5 แสดงความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดกับอัตราเงินปนผลตอบแทน พบวา

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (CFO) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI)  มีความสัมพันธ

กับอัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) ในทิศทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนกระแสเงิน

สดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) และความผันผวนของกระแสเงินสด (CFV) มีความสัมพันธกับอัตราเงิน

ปนผลตอบแทน (DY) ในทิศทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ สวน
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กระแสเงินสดสุทธิ (NCF) และตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดของกิจการ (SIZE) และอัตราสวนหนี้สินตอ

สินทรัพยรวม (DEBT ) ไมพบวามีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน (DY)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีความสัมพันธกับมูลคาตามราคา

ตลาดในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ และคณะ (2560) 

พบวากระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงานกับผลกระทบกับมูลคาตามราคาตลาดมีความสัมพันธ

กันในทิศทางบวก ซ่ึงการตัดสินใจของนักลงทุนนั้นจะใชขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังของผลประกอบการ

และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานท่ีบริษัทจะกอใหเกิดรายได ดังนั้นหากกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดําเนินงานเพ่ิมข้ึนมูลคาตามราคาตลาดก็จะเพ่ิมข้ึนเชนกัน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

มีความสัมพันธกับมูลคาตามราคาตลาดในทิศทางลบ สามารถอธิบายไดวาหากบริษัทนําเงินสดไปลงทุน

เพ่ิมเพ่ือขยายกําลังการผลิตเปนการสะทอนวาบริษัทมีการใชจายดานการลงทุนเพ่ือกอใหเกิดกระแสเงิน

สดรับในอนาคตได และยังพบวาบริษัทท่ีมีขนาดใหญจะสงผลตอมูลคาตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนดวย และหาก

บริษัทท่ีมีหนี้สินตอสินทรัพยรวมมากจะสะทอนใหเห็นวาบริษัทขาดสภาพคลองในการบริหารงาน 

นอกจากนี้ อัตราเงินปนผลตอบแทน พบวา บริษัทท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและกระแส

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจะทําใหอัตราเงินปนผลตอบแทนของบริษัทเพ่ิมข้ึนเชนกัน โดยเพ็ญนิภา 

พรหมโคตร และนงคนิตย จันทรจรัส (2560) ใหเหตุผลวากระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมหลักของ

บริษัทกอใหเกิดรายไดและคาใชจายของบริษัทสงผลโดยตรงตอการจายเงินปนผล แตหากกระแสเงินสด

จากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมจะสะทอนใหเห็นวาบริษัทมีความไมม่ันใจตอการขยายการลงทุน (ปาริชาติ 

ประจักษสูตร, 2555) นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินและความผันผวนของกระแสเงิน

สดมีความสัมพันธในทิศทางลบกับอัตราเงินปนผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิเดช แวว

สุวรรณ (2560) พบวากระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีความสัมพันธกับผลตอบแทนหลักทรัพยใน

ทิศทางตรงกันขาม หากบริษัทระดมทุนดวยการออกหุนจะสงผลกระทบตออัตราเงินปนผลตอบแทนท่ี

ลดลงซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสงสัญญาณหากบริษัทระดมทุนเพ่ิมดวยการออกหุนจะสงสัญญาณเชิงลบ 

และหากบริษัทท่ีมีความผันผวนของกระแสเงินสดในระดับสูงจะทําใหอัตราเงินปนผลตอบแทนลดลง ซ่ึง

ขอคนพบนี้สอดคลองกับทฤษฎีความเสี่ยง โดยความเสี่ยงท่ียอมรับไดและมีความเสี่ยงตํ่าเปนสิ่งท่ีนัก

ลงทุนใหความสําคัญเพ่ือนํามาวิเคราะหเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุน โดยความผันผวนของกระแส

เงินสดนั้นถูกใชเปนตัวชี้วัดความเสี่ยงซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีนักลงทุนใชประกอบการตัดสินใจการลงทุน  
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ขอเสนอแนะการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งตอไปอาจเปลี่ยนแปลงกลุมตัวอยางโดยแยกเปนรายอุตสาหกรรม เนื่องจาก

แตละอุตสาหกรรมมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงอาจทําใหผลการศึกษาแตกตางกันและขอสังเกตใหมท่ี

นาสนใจมากยิ่งข้ึน รวมถึงศึกษาอุตสาหกรรมการเงินท่ีงานวิจัยฉบับนี้ไมไดนํามาทําการศึกษาและ

วิเคราะหหรืออาจศึกษาอัตราสวนทางการเงินดานอ่ืน ๆ อาทิ เชน อัตราสวนเพ่ือการวิเคราะห

ความสามารถในการชําระหนี้ อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร เปนตน เพ่ือคนหาปจจัยท่ีอาจจะมี

ความสัมพันธกับมูลคาตามราคาตลาดหรืออัตราสวนเงินปนผลตอบแทน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาท่ี

ผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินประจําปของบริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 

2561 จํานวน 429 บริษัท โดยผลการศึกษา พบวา คา Z-Score ท่ีใชในการประเมินระดับความเสี่ยงวา

บริษัทนั้นๆ มีโอกาสมากแคไหนท่ีจะเขาสูภาวะลมละลาย และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตท่ีเปลี่ยนแปลงจากความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี ในขณะท่ีการตรวจสอบโดยสํานักงานสอบ

บัญชีขนาดใหญ (BIG 4) และขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี  

 

คําสําคัญ: ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี รายงานผูสอบบัญชี ระยะเวลาตรวจสอบ

บัญชี 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the relationship between risk levels and 

the time period of the auditor’ s reports or audit report lag of listed companies in 

Thailand. The data are from the financial statement of 429 listed companies in 2018.  The 

results of the study indicate that Z- Score, the indicator of bankruptcy risk, and modified 

audit opinion have statistically significant positive relationships with audit report lag.  Big 

4 accounting firms, and size of the company have statistically significant negative 

relationships with audit report lag. 

 

Keywords: Business Risk, Audit Risk Assessment, Audit Report, Audit Period  

 

บทนํา 

ในสภาวะวิกฤติการณทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงมากข้ึน อาจเกิดความเสี่ยงท่ีไมสามารถคาดการณ

ความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอยางแนชัด ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) แตละธุรกิจ

แตกตางกัน ซ่ึงผลเสียจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับการเตรียมพรอมรับมือและความสามารถในการ

จัดการความเสี่ยงของผูประกอบการ โดยความเสี่ยงหลักแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ความเสี่ยง

ภายใน (Internal risk) และความเสี่ยงภายนอก (External risk) 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่องวัตถุประสงคโดยรวมของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี พ.ศ.2555 ระบุวา การปฏิบัติงานการตรวจสอบ

บัญชีนั้น ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงการปฏิบัติงานสอบบัญชีมี

ความเสี่ยงในหลายรูปแบบอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ผูสอบบัญชีจึงตองใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพในการประเมินความเสี่ยงการสอบบัญชี (Audit Risk Assessment) ในทุกข้ันตอนของ

กระบวนการตรวจสอบบัญชี เพ่ือใหแนใจวาความเสี่ยงไดลดลง จนถึงระดับท่ียอมรับได ซ่ึงความเสี่ยงใน

การสอบบัญชี (Audit Risk) ประกอบดวยความเสี่ยง 3 ประการ ไดแก  ความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent 

Risk) เปนความเสี่ยงท่ีมีอยูในกิจการ อันไมอาจหลีกเลี่ยงได ความเสี่ยงจากการควบคุม (Control Risk) 

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากระบบการควบคุมภายในของกิจการไมสามารถปองกันหรือตรวจพบความ

ผิดพลาดในงบการเงิน และความเสี่ยงจากการตรวจสอบ (Detection Risk) เปนความเสี่ยงท่ีวิธีการ
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ตรวจสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีใชไมสามารถตรวจพบความผิดพลาดหรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนตองบ

การเงิน ความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน อาจสงผลใหผูสอบบัญชีจะตองขยายขอบเขตการตรวจสอบ และตองใชเวลา

ตรวจสอบนานยิ่งข้ึน 

ขอกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ

โปรงใสและเปนธรรมตอการลงทุน บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตองจัดทํา

และนําสงขอมูลในระยะเวลาท่ีกําหนด ไดแก ขอมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี คือ งบการเงิน แบบแสดง

รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป เปนตน ซ่ึงบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยบางบริษัท อาจมีการนําสงขอมูลลาชาหรือเกินระยะเวลาท่ีกําหนด สงผลให

นักลงทุนนําขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะไปใชไมทันตอการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนั้น ซ่ึงนักลงทุน

สามารถศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจลงทุน ไดจากงบการเงิน แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  

จากงานวิจัยท่ีผานมาของเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะฯ (2562) ไดศึกษาผลกระทบของ

คะแนนการกํากับดูแลกิจการและคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทตอความทันเวลาของงบการเงิน และ

งานวิจัยของสุวดี สัตยารักษวิทย และอัญชลี พิพัฒนเสริญ (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ

กํากับดูแลกิจการและระยะเวลาท่ีใชในการออกรายงานการสอบบัญชี ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวไดศึกษาเพียง

ตัวแปรท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการเทานั้น และงานวิจัยของนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) 

ไดศึกษาความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับระยะเวลาการออกรายงานผูสอบบัญชี : กรณีรายงานการสอบ

บัญชีท่ีมีการระบุถึงเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ซ่ึงงานวิจัยขางตน ไดศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความ

เสี่ยงในการสอบบัญชี ไดแก ประเภทอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ ขนาด

ของกิจการ รายไดของกิจการ ประเภทการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีท่ีอยูใน

กลุม Big 4 เทานั้น โดยยงัมีปจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจสงผลตอระยะเวลาท่ีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี  

ดังนั้น ผูทําวิจัยจึงไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาท่ี

ผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยผูวิจัยไดพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท ซ่ึงปจจัยท่ีนํามาเลือกใช ไดแก ความเห็นของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต ความเสี่ยงในการลมละลาย ซ่ึงวัดจาก Altman Z-Score การข้ึนเครื่องหมายหามหรือเตือนให

นักลงทุนระมัดระวังในประเด็นตาง ๆ จาํนวนบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน อัตราสวน

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน และบริษัทท่ีมีผลขาดทุน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางระดับความเสี่ยงกับ
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ระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้คือ กอใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของ

ระดับความเสี่ยงของกิจการกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออก

รายงานผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีตรวจสอบวา งบการเงินนั้นถูกตอง

ตามควรในสาระสําคัญและไดจัดทําตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินหรือไม โดยความเห็นดังกลาว 

แสดงไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 706 (ปรับปรุง 2559) ไดระบุ

วา การเพ่ิมวรรคขอมูลและเหตุการณท่ีเนน เปนเรื่องท่ีไดแสดงหรือเปดเผยไวแลวอยางเหมาะสมในงบ

การเงินเทานั้น ซ่ึงภายใตดุลยพินิจของผูสอบบัญชีแลว เปนเรี่องท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอความเขาใจ

ของผูใชงบการเงิน โดยตองไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมวาเรื่องดังกลาว ไมได

ขัดตอขอเท็จจริง  

ในงานวิจัยของ Ahmad & Kamarudin (2003) พบวา ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ี

นอกเหนือจากการแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข มีผลตอความลาชาในการตรวจสอบมีระยะเวลานาน

มากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) ท่ีพบวา การแสดง

ความเห็นของผูสอบบัญชีในรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข งบการเงินไม

ถูกตอง หรือไมแสดงความเห็นในงบการเงินใชระยะเวลาในการออกรายงานผูสอบบัญชีมากกวาการ

แสดงความคิดเห็นแบบไมมีเง่ือนไข หรือไมมีเง่ือนไข แตมีขอสังเกต เนื่องจากผูสอบบัญชีตองใชเวลา
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เพ่ิมข้ึนในการเจรจากับฝายบริหารของบริษัทถึงความผิดปกติของงบการเงิน รวมท้ังเพ่ิมขอบเขตในการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รวบรวมหลักฐาน ความผิดปกติของงบการเงิน 

Altman Z-Score คาดัชนีวัดความเส่ียงจากการลมละลายของธุรกิจ   

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ไดนําคา Z-Score มาใชเปนสวนหนึ่งในการวิจัย ซ่ึงเปนผลงานของ 

Edward Altman (1968) โดยมีแนวคิดท่ีนําขอมูลงบการเงินไปใชในการชี้วัดและประเมินระดับความ

เสี่ยงวาบริษัทนั้น ๆ มีโอกาสมากแคไหนท่ีจะเขาสูภาวะลมละลาย (Bankruptcy) โดยคา Z-score มี

สวนประกอบ 4 อัตราสวน ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอ

สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนมูลคาหุนตาม

ราคาตลาดตอหนี้สินรวม บริษัทท่ีมีความเสี่ยงในการลมละลายสูง ถือวาเปนบริษัทท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสี่ยงในการสอบบัญชีดวย เนื่องจากผูบริหารของบริษัทเหลานี้ มีแรงจูงใจในการบริหารกําไรและตกแตง

ตัวเลขในงบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงินท่ีดีเกินจริง นอกจากนี้ ผูสอบบัญชี อาจเห็นวา หากบริษัท

เหลานี้ลมละลายและนักลงทุนมีผลขาดทุน นักลงทุนอาจฟองรองผูสอบบัญชี ในกรณีท่ีงบการเงินท่ีใชใน

การตัดสินใจมีขอมูลท่ีผิดพลาด 

การข้ึนเครื่องหมายหามหรือเตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในประเด็นตางๆ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดการข้ึนเครื่องหมายหามหรือเตือนใหนักลงทุน

ระมัดระวังในประเด็นตางๆ ไดแก H (Trading Halt) : การหามซ้ือขายหลักทรัพยชั่วคราว อาจเพราะมี

ขาวท่ีสงผลกระทบตอราคาหุน แตบริษัทยังไมไดแจงขอมูล หรืออยูระหวางรอเปดเผยขอมูล หรือมีเหตุ

อ่ืนท่ีอาจกระทบตอการซ้ือขายอยางรายแรง SP (Trading Suspension) : การหามซ้ือขายหลักทรัพย

ชั่วคราว เม่ือเกิดเหตุการณเชนเดียวกับการข้ึนเครื่องหมาย H แตบริษัทยังไม สามารถชี้แจงหรือเปดเผย

ขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯได หรืออาจฝาฝน ละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย รวมท้ังไมสงงบการเงินให

ภายในเวลากําหนด NP (Notice Pending) : บริษัทมีขอมูลท่ีตองรายงาน และตลาดหลักทรัพยฯ อยู

ระหวางรอขอมูลจากบริษัท NR (Notice Received) : ตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับการชี้แจงขอมูลจาก

บริษัทแลว NC (Non-Compliance) : บริษัทท่ีเขาขายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยฯ ST 

(Stabilization) : หุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการซ้ือหุนเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน เครื่องหมาย 

“ตระกูล T” เปนเครื่องหมายแสดงหลักทรัพยท่ีเขาขายมาตรการกํากับบอกระดับการติดแคชบาลานซ

ของหุนท่ีมีการซ้ือขายผิดปกติ และเครื่องหมาย “C” เปนเครื่องหมายเตือนผูลงทุน กรณีบริษัทจด
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ทะเบียนมีเหตุการณท่ีอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงผูลงทุนจะตองซ้ือ

หลักทรัพยดังกลาวดวยบัญชีแคชบาลานซ (Cash Balance) เทานั้น  

จํานวนบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม ไดระบุไววา 

งบการเงินของกลุมกิจการท่ีมีการนําเสนอสินทรัพยหนี้สิน สวนของเจาของ รายไดคาใชจาย และกระแส

เงินสดของบริษัทใหญและบริษัทยอยเสมือนวาเปนของหนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียว ซ่ึงอาจ

สงผลตอความเสี่ยงของกิจการในดําเนินธุรกิจได โดยการวิจัยของ Ng & Tai (1994) และ Jaggi & Tsui 

(1999) พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางจํานวนบริษัทยอยกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออก

รายงานผูสอบบัญชี  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

อัตราสวนนี้บงบอกวาบริษัทมีภาระหนี้สินคิดเปนก่ีเทาของทุนหรือสวนของเจาของ ท้ังนี้ไมไดมี

การกําหนดไวแนนอนวาคาD/E ตองเปนเทาไหร โดยจากการวิจัยของ Ahmad & Kamarudin (2003) 

พบวา บริษัทท่ีมีสัดสวนหนี้ตอสินทรัพยรวมสูง มีผลตอความลาชาในการตรวจสอบมีระยะเวลานานมาก

ข้ึน อยางไรก็ตามการวิจัยของ Owusu-Ansah & Leventis (2006) พบวา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ

ผูถือหุนไมมีผลตอระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี ซ่ึงผลสรุปของงานวิจัยได

ขัดแยงกัน 

บริษัทท่ีมีผลขาดทุน 

งานวิจัยของ Ahmad & Kamarudin (2003), Robert H. Ashton et al. (1987) และ Carslaw 

& Kaplan (1991) พบวา บริษัทท่ีมีผลขาดทุน มีผลตอความลาชาในการตรวจสอบมีระยะเวลานานมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) ท่ีพบวา บริษัทท่ีมีผลการ

ดําเนินงานขาดทุนสุทธิใชระยะเวลาในการออกรายงานผูสอบบัญชีมากกวาบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงาน

กําไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ ผูสอบบัญชีใชเวลาในการตรวจสอบความ

ถูกตองเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงอาจตองทําการตรวจสอบการทุจริตเพ่ิมเติม 
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ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี  

งานวิจัยของ Owusu-Ansah & Leventis (2006) และ Ahmad & Kamarudin (2003) พบวา 

บริษัทท่ีตรวจสอบโดย BIG 5 มีระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีนอยกวาบริษัทท่ี

ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน และงานวิจัยของ นนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) 

Mohamad Naimi et al. (2010) และH.A.E. Afify. (2009) พบวา สํานักงานสอบบัญชีท่ีเปน Big 4 มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระยะเวลาท่ีใชในการออกรายงานการสอบบัญชี ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาของเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะฯ (2562) ท่ีพบวา กิจการท่ีใชบริการจากสํานักงานสอบ

บัญชีขนาดใหญจะชวยลดระยะเวลาการออกงบการเงิน ซ่ึงงานวิจัยในอดีตจํานวนมากไดชี้ใหเห็นวา

สํานักงานสอบบัญชีท่ีเปน Big 4 มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระยะเวลาท่ีใชในการออก

รายงานการสอบบัญชี เพราะ สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญจะมีบุคคลากรจํานวนมากกวาและมีองค

ความรูมากกวา จึงสามารถตรวจสอบเสร็จสิ้นไดเร็วกวา 

ขนาดของกิจการ  

งานวิจัยของ สุวดี สัตยารักษวิทย และอัญชลี พิพัฒนเสริญ (2555) และ Owusu-Ansah & 

Leventis (2006) พบวา ขนาดของกิจการไมมีผลตอระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบ

บัญชี อยางไรก็ตามการวิจัยของ H.A.E. Afify. (2009) และ Carslaw & Kaplan (1991) พบวา ขนาด

ของกิจการมีผลตอระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี และงานวิจัยของ Robert H. 

Ashton et al. (1989) พบวา บริษัทท่ีมีขนาดใหญ อาจเลือกท่ีจะใชการควบคุมภายในท่ีแข็งแกรง ซ่ึงทํา

ใหผูตรวจสอบสามารถไววางใจในการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดระหวางกาลมากกวาการ

ตรวจสอบยอดคงเหลือสิ้นปท่ี ซ่ึงทําใหการตรวจสอบเสร็จสิ้นไดทันเวลา นอกจากนี้บริษัทขนาดใหญจะ

ถูกตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ดังนั้นผูบริหารจะมีแรงจูงใจเพ่ือลดการตรวจสอบท่ีลาชา และงานวิจัย

ของเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะฯ (2562) และนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) พบวา 

กิจการท่ีมีขนาดใหญใชระยะเวลาในการออกรายงานผูสอบบัญชนีอยกวากิจการท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงผลสรุป

ของงานวิจัยไดขัดแยงกัน 

การควบรวมตําแหนงของผูจัดการใหญและประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน  

แนวทางปฏิบัติในขอท่ี 1.6 ของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป พ.ศ. 

2555 ไดแนะนําบริษัทจดทะเบียนฯวาเพ่ือไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ควรแยกบุคคลท่ีดํารง

ตําแหนงประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ โดยจากการวิจัยของสุวดี 
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สัตยารักษวิทย และอัญชลี พิพัฒนเสริญ (2555) พบวา หากบริษัทท่ีมีการควบรวมตําแหนงของผูจัดการ

ใหญและประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน จะทําใหระยะเวลาท่ีใชในการออกรายงานการสอบบัญชี

ยาวนานมากข้ึน เนื่องจากการแยกตําแหนงท้ัง 2 ออกจากกันจะชวยทําใหบริษัทมีระบบการคานอํานาจ

ท่ีสมดุลและชวยลดปญหาตัวแทนได นอกจากนี้ยังทําใหผูถือหุนไดรับขอมูลท่ีเร็วมากข้ึน และ Khaldoon 

Ahmad Al Daoud et al.  (2015) พบวา บริ ษัทท่ีแยกตําแหนงของผูจัดการใหญและประธาน

คณะกรรมการ มีการออกรายงานทางการเงินเร็วกวา บริษัทท่ีควบรวมตําแหนงของผูจัดการใหญและ

ประธานคณะกรรมการ เนื่องจากการแยกตําแหนงของผูจัดการใหญและประธานคณะกรรมการนั้น 

บริษัทสามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันเวลาของการรายงานทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึงเกิดจากการแยกงานและหนาท่ีออกจากกัน 

สัดสวนของกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานการเงิน/การบัญชีใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

งานวิจัยของ Jayanthi Krishnan (2005) และ Yan Zhang et al. (2007) พบวา บริษัทมี

แนวโนมท่ีจะมีขอบกพรองในการควบคุมภายในเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน/การบัญชีนอยลง จากงานวิจัยท้ังหมดเหลานี้ชี้ใหเห็นวา 

ความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน/การบัญชีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีแนวโนมท่ีจะปองกันและ

ตรวจสอบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงท่ีเปนสาระสําคัญ โดยการวิจัยของ สุวดี สัตยารักษวิทย และอัญชลี 

พิพัฒนเสริญ (2555) พบวา หากบริษัทมีสัดสวนของกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดาน

การเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจํานวนมาก จะทําใหระยะเวลาท่ีใชในการออก

รายงานการสอบบัญชีลดลง อยางไรก็ตามการวิจัยของ Ummi Junaidda Binti Hashim. (2010) พบวา 

สัดสวนของกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบ

ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี ซ่ึงผลสรุปของงานวิจัยได

ขัดแยงกัน 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรตามคือ ระยะเวลาท่ีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี (ARL) ตัวแปร

อิสระ และตัวแปรควบคุมท่ีมาจากการทบทวนวรรณกรรม มีดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ 

ผูวิจัยทําการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท ดังนี้ 

1 . ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ผู ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต 

(OPINION) 

2.Altman Z-Score (ZSCORE) 

3.การข้ึนเครื่องหมายหามหรือเตือนใหนักลงทุน

ระมัดระวังในประเด็นตางๆ (MARK) 

4.จํานวนบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ี

เก่ียวของกัน (CONSO) 

5.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) 

6.บริษัทท่ีมีผลขาดทุน (LOSS) 

ตัวแปรควบคุม 

1.ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี (BIG 4) 

2.ขนาดของกิจการ (SIZE) 

3.การควบรวมตําแหนงของผูจัดการใหญ

และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน 

(DUAL) 

4.สัดสวนของกรรมการตรวจสอบท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ ทางดานการเงิน/การบัญชีใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท 

(ACEXP) 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ระดับความเสี่ยงมีความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

สมการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

ARL = β0 + β1OPINION + β2ZSCORE + β3MARK + β4CONSO +β5DE + β6LOSS 

+ β7BIG + β8SIZE + β9DUAL + β10ACEXP + e 

โดยท่ี 

ARL  =  จํานวนวันตั้งแตวันสิ้นงวดบัญชีจนถึงวันท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงลายมือรับรอง   

โดยการหาคาเฉลี่ยของระยะเวลาท่ีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

OPINION  =  ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต วัดคาเปนตัวแปรหุน โดยให 0 แทนความเห็น

อยางไมมีเง่ือนไข ให 1 แทนความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข แตมีวรรคขอมูลและ

เหตุการณท่ีเนน และให 2 แทนความเห็นอยางมีเง่ือนไข 
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ZSCORE = Altman Z-Score วัดคาเปนตัวแปรหุน โดยให 0 แทนคา Z มากกวาหรือเทากับ 

2.9 หมายถึง บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน ให 1 แทนคา Z ระหวาง 1.23 กับ 2.9 

หมายถึง บริษัทมีความม่ันคงทางการเงินแตควรระมัดระวัง และให 2 แทนคา Z นอย

กวา 1.23 หมายถึง มีความเปนไปไดสูงท่ีบริษัทจะลมละลาย/เพ่ิมทุน 

MARK  = การข้ึนเครื่องหมายหามหรือเตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในประเด็นตาง ๆ วัดคา

เปนตัวแปรหุน โดยให 0 แทนไมเคยข้ึนเครื่องหมายหามหรือเตือน และให 1 แทนเคย

ข้ึนเครื่องหมายหามหรือเตือน 

CONSO  = จํานวนบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน โดยการระบุจํานวนบริษัท

ยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

DE  = อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity ratio) โดยการคํานวณ

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

LOSS  = บริษัทท่ีมีผลขาดทุน วัดคาเปนตัวแปรหุน โดยให 0 แทนบริษัทท่ีมีผลกําไร และให 1 

แทนบริษัทท่ีมีผลขาดทุน 

BIG   = ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี วัดคาเปนตัวแปรหุน โดยให 0 แทนบริษัทอ่ืน ๆ ท่ี

ไมใช Big 4 และให 1 แทนBig 4 (KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Pricewater 

houseCoopers) 

SIZE  = ขนาดของกิจการ โดยวัดจากลอการิทึมของ สินทรัพยรวม (Logarithm of Total 

Asset) 

DUAL  = การควบรวมตําแหนงของผูจัดการใหญและประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน วัด

คาเปนตัวแปรหุน โดยให 0 แทนการแยกตําแหนงของผูจัดการใหญและประธาน

คณะกรรมการ และให 1 แทนการควบรวมตําแหนงของผูจัดการใหญและประธาน

คณะกรรมการ 

ACEXP  = สัดสวนของกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญ ทางดานการเงิน/การบัญชีใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยการคํานวณจาก จํานวนกรรมการตรวจสอบท่ี

มีความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน/การบัญชี หารดวยจํานวนกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทท้ังหมด 

e  = คาความคาดเคลื่อน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาของของตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปรตามท่ี

ใชในการวิจัย ประกอบดวย คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

OPINION 429 0.00 2.00 0.2401 0.51217 

ZSCORE 429 0.00 2.00 0.9091 0.84756 

MARK 429 0.00 1.00 0.0979 0.29753 

CONSO 429 0.00 537.00 19.6434 37.86642 

DE 429 -11.66 16.08 1.1158 1.53413 

LOSS 429 0.00 1.00 0.1818 0.38614 

BIG 429 0.00 1.00 0.6434 0.47957 

SIZE 429 8.25 12.37 9.8250 0.67065 

DUAL 429 0.00 1.00 0.2051 0.40427 

ACEXP 429 0.00 100.00 47.0890 27.25261 

ARL 429 28.00 59.00 54.1212 4.98917 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของระยะเวลาท่ีใชออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2561 โดยพบวา ระยะเวลาท่ีใชออกรายงานผูสอบบัญชี

คาเฉลี่ยประมาณ 54 วัน โดยมีคาต่ําสุดท่ี 28 วัน และมีคาสูงสุด 59 วัน ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวถือวาบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดสงงบการเงินประจําป ทันภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นงวด

บัญชีตามกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่งระหวางตัวแปรกับตัวแปร 

 OPINION ZSCORE MARK CONSO DE LOSS BIG SIZE DUAL ACEXP ARL 

OPINION                      

ZSCORE .142**                    

MARK .167** 0.035                  

CONSO 0.078 .145** -0.023                

DE .190** .455** 0.051 .122*              

LOSS .110* .265** .170** -0.093 .208**            

BIG 0.036 0.041 -0.066 .168** 0.087 -.128**          

SIZE .138** .301** -0.082 .480** .293** -.171** .353**        

DUAL -0.058 0.041 -0.031 0.029 0.022 -0.075 -0.007 -0.027      

ACEXP -0.081 0.010 -0.082 0.061 0.012 -.101* .101* 0.072 -0.049    

ARL .118* .194** 0.088 0.009 0.063 .111* -.222** -.112* 0.077 -0.050  

หมายเหตุ : *. ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 (2-tailed), **. ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 (2-tailed) 

 

จากตารางท่ี 2 เปนการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรท่ีใชในการวิจัย เพ่ือ

วิเคราะหความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่งระหวางตัวแปรกับตัวแปร  โดยจะพิจารณาวาตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกันเองอยู ในระดับสูงหรือไม หากมีความสัมพันธกันเองสูงจะสงผลใหเกิดปญหา 

Multicollinearity ซ่ึงสงผลใหการตีความหมายในการวิเคราะหการถดถอยไมถูกตอง จากผลการทดสอบ

ดังกลาว พบวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธไมเกิน 0.65 (Burns & Grove, 1993 และเกรียงไกร บุญ

เลิศอุทัย และคณะฯ, 2562) ซ่ึงไมทําใหเกิดปญหา Multicollinearity    
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัย 

  Coefficients t P-value 

(Constant) 65.118 15.436 0.000 

OPINION 1.045** 2.242 0.025 

ZSCORE 1.322*** 4.120 0.000 

MARK 0.689 0.869 0.385 

CONSO 0.010 1.441 0.150 

DE -0.029 -0.166 0.868 

LOSS -0.071 -0.108 0.914 

BIG -1.954*** -3.811 0.000 

SIZE -1.168*** -2.611 0.009 

DUAL 0.822 1.437 0.152 

ACEXP -0.002 -0.256 0.798 

n = 429, R2 = 0.125, Adjusted R Square = 0.104, F-Statistic = 5.947, Sig. = 0.000 

หมายเหตุ: * ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10, ** ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05, *** ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

 

จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมท่ีมีความสัมพันธระยะเวลาท่ี

ผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ พิจารณาจาก คา p-value ท่ีมีคานอยกวา

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ไดแก Altman Z-Score (ZSCORE) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี กลาวคือ คา Z-Score ท่ีใชในการประเมิน

ระดับความเสี่ยงวา บริษัทนั้นๆมีโอกาสมากแคไหนท่ีจะเขาสูภาวะลมละลาย (Bankruptcy) มี

ความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีท่ียาวนาน ในขณะท่ีประเภท

ของสํานักงานสอบบัญชี (BIG 4) และขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

ระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี กลาวคือ บริษัทท่ีตรวจสอบโดยสํานักงานสอบ

บัญชีขนาดใหญ (BIG 4) และกิจการท่ีมีขนาดใหญมีความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการ

ออกรายงานผูสอบบัญชีท่ีสั้นลง และระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ไดแก ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(OPINION) โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบ

บัญชีท่ียาวนาน กลาวคือ หากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในรูปแบบ
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ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากการแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข สงผลตอระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใช

ในการออกรายงานผูสอบบัญชีท่ียาวนานข้ึน 

 

สรุปผล 

งานวิจัยนี้ พัฒนามาจากการศึกษาของเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะฯ (2562) ไดศึกษา

ผลกระทบของคะแนนการกํากับดูแลกิจการและคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทตอความทันเวลาของ

งบการเงิน และงานวิจัยของสุวดี สัตยารักษวิทย และอัญชลี พิพัฒนเสริญ (2555) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการกํากับดูแลกิจการและระยะเวลาท่ีใชในการออกรายงานการสอบบัญชี ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวได

ศึกษาเพียงตัวแปรท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการเทานั้น และงานวิจัยของนนทวรรณ ยมจินดา และ

คณะฯ (2562) ไดศึกษาความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับระยะเวลาการออกรายงานผูสอบบัญชี : กรณี

รายงานการสอบบัญชีท่ีมีการระบุถึงเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ซ่ึงงานวิจัยขางตน ไดศึกษาตัวแปรท่ี

เก่ียวของกับความเสี่ยงในการสอบบัญชี ไดแก ประเภทอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ผลการดําเนินงาน

ขาดทุนสุทธิ ขนาดของกิจการ รายไดของกิจการ ประเภทการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี สํานัก

งานสอบบัญชีท่ีอยูในกลุม Big 4 เทานั้น โดยยังมีปจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจสงผลตอระยะเวลาท่ีใชในการ

ออกรายงานผูสอบบัญชี ซ่ึงผลของงานวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางระดับความเสี่ยงกับ

ระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ไดแก Altman Z-Score (ZSCORE) และความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (OPINION) 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี และประเภทของ

สํานักงานสอบบัญชี (BIG 4) และขนาดของกิจการ (SIZE)  มีความสัมพันธเชิงลบกับระยะเวลาท่ีผูสอบ

บัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา Altman Z-Score (ZSCORE) และความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(OPINION) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบ

บัญชี และประเภทของสํานักงานสอบบัญชี (BIG 4) และขนาดของกิจการ (SIZE)  มีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขามกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี กลาวคือ หากบริษัทท่ีมี

ความเสี่ยงในการลมละลายสูง อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการสอบบัญชี และหากผูสอบบัญชีรับอนญุาต
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แสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากการแสดงความเห็น

อยางไมมีเง่ือนไข สงผลตอระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีท่ียาวนานข้ึน 

เนื่องจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองใชเวลาในการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบมากกวาบริษัทท่ีผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Ahmad & Kamarudin 

(2003) ท่ีพบวา ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีนอกเหนือจากการแสดงความเห็นอยางไมมี

เง่ือนไข มีผลตอความลาชาในการตรวจสอบมีระยะเวลานานมากข้ึน และงานวิจัยของ นนทวรรณ ยม

จินดา และคณะฯ (2562) ท่ีพบวา การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีในรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย

แสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข งบการเงินไมถูกตอง หรือไมแสดงความเห็นในงบการเงินใชระยะเวลาใน

การออกรายงานผูสอบบัญชีมากกวาการแสดงความคิดเห็นแบบไมมีเง่ือนไข หรือไมมีเง่ือนไข แตมี

ขอสังเกต เนื่องจากผูสอบบัญชีตองใชเวลาเพ่ิมข้ึนในการเจรจากับฝายบริหารของบริษัทถึงความผิดปกติ

ของงบการเงิน รวมท้ังเพ่ิมขอบเขตในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รวบรวมหลักฐาน ความ

ผิดปกติของงบการเงิน 

ในขณะท่ีบริษัทท่ีตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (BIG 4) และกิจการท่ีมีขนาด

ใหญมีความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีท่ีสั้นลง กลาวคือ บริษัท

ท่ีตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (BIG 4) มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

บุคคลกรท่ีมีความรูความสามารถมากกวาบริษัทท่ีตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน เพ่ือใหการออก

รายงานถูกตองและรวดเร็วทันตอการตัดสินใจลงทุนตอนักลงทุนและผูใชงบการเงิน ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาของ Owusu-Ansah & Leventis (2006) และ Ahmad & Kamarudin (2003) พบวา บริษัท

ท่ีตรวจสอบโดย BIG 5 มีระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีนอยกวาบริษัทท่ี

ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน และงานวิจัยของ นนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) 

Mohamad Naimi et al. (2010) และH.A.E. Afify. (2009) พบวา สํานักงานสอบบัญชีท่ีเปน Big 4 มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระยะเวลาท่ีใชในการออกรายงานการสอบบัญชี และงานวิจัยของ

เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะฯ (2562) ท่ีพบวา กิจการท่ีมีใชบริการจากสํานักงานสอบบัญชีขนาด

ใหญจะชวยลดระยะเวลาการออกงบการเงิน และกิจการท่ีมีขนาดใหญ ใชระยะเวลาในการออกรายงาน

ผูสอบบัญชีนอยกวากิจการท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ H.A.E. Afify. (2009) และ 

Carslaw & Kaplan (1991) ท่ีพบวา ขนาดของกิจการมีผลตอระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออก

รายงานผูสอบบัญชี และงานวิจัยของ Robert H. Ashton et al. (1989) พบวา บริษัทท่ีมีขนาดใหญ 
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อาจเลือกท่ีจะใชการควบคุมภายในท่ีแข็งแกรง ซ่ึงทําใหผูตรวจสอบสามารถไววางใจในการทดสอบการ

ปฏิบัติตามขอกําหนดระหวางกาลมากกวาการทดสอบยอดคงเหลือสิ้นปท่ี ซ่ึงทําใหการตรวจสอบเสร็จสิ้น

ไดทันเวลา นอกจากนี้บริษัทขนาดใหญจะถูกตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ดังนั้นผูบริหารจะมีแรงจูงใจ

เพ่ือลดการตรวจสอบท่ีลาชา และงานวิจัยของเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะฯ (2562) และนนทวรรณ 

ยมจินดา และคณะฯ (2562) พบวา กิจการท่ีมีขนาดใหญใชระยะเวลาในการออกรายงานผูสอบบัญชี

นอยกวากิจการท่ีมีขนาดเล็ก  

 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากงานวิจัยนี้มีขอจํากัดบางประการ โดยผูวิจัยไดพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทท่ีคาดวา

สงผลตอระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีมาศึกษา และมีการเก็บรวบรวมขอมูล

จากรายงานประจําป 2561 ทําใหกลุมตัวอยางท่ีใชครอบคลุมระยะเวลาเพียง 1 ปเทานั้น สงผลตอการ

อธิบายความสัมพันธของขอมูล ซ่ึงปตอไปบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อาจมีการพัฒนา 

ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายในท่ีดีข้ึน ดังนั้น งานวิจัยนี้สามารถสรุปไดเพียงสวนนึงของ

ขอสมมุติฐานท่ีผูทําการวิจัยไดกําหนดไวจากตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงงานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณา

ศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานผูสอบบัญชี และขอมูลกลุม

ตัวอยางท่ีมากกวา 1 ป เพ่ือใหไดขอสรุปไดชัดเจนและถูกตองมากข้ึน 
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Performance of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand 

(SET) and Listed Companies in Market for Alternative Investment (MAI) 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนราย

ใหญ 10 อันดับแรกกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใชกลุมตัวอยาง ป 

พ.ศ. 2561 จํานวน 579 บริษัท โดยพิจารณาตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 3 ตัววัด คือ อัตราผลตอบแทน

ตอสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ท้ัง 2 ตัวนี้ เปนตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานของกิจการในมุมมองบัญชี และ Tobin’s Q เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกิจการใน

มุมมองตลาดทุน ไดทําการวิเคราะหผลทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ ไมพบวา

สัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ซ่ึงวัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และ Tobin’s Q  

 

คําสําคัญ :  สัดสวนการถือครองหุน, ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก, ความสามารถในการทํากําไร, 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 
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Abstract 

 The purpose of this study is to examine the relationship between the ownership 

concentration and firm performance of listed companies in The Stock Exchange of 

Thailand (SET) and listed companies in Market for Alternative Investment (MAI). by using 

579 companies in 2018 as the research samples.  Firm performance is determined in 

perspective of accounting-based and market-based performance measurements by using 

return on asset ( ROA)  and return on equity (ROE)  as the proxy for accounting-based 

measurement and Tobin’s Q as the proxy for market-based measurements.  The results 

from multiple regressions analysis show no evidence of statistically significant relationship 

between the ownership concentration and firm performance in all 3 proxies:  return on 

asset (ROA), return on equity (ROE) and Tobin’s Q. 

 

Keywords: Ownership Concentration, Firm Performance, The Stock Exchange of Thailand, 

Market for Alternative Investment  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การลงทุนในหุนเปนทางเลือกท่ีนาสนใจในการสรางความม่ังค่ังสําหรับบุคคลท่ัวไป จากงานวิจัย

ท่ีผานมาพบวา ลักษณะของโครงสรางผูถือหุนของบริษัทสวนใหญท่ัวโลกมีลักษณะเปนแบบกระจุกตัว

ของความเปนเจาของ (Ownership Concentrate) โดยจะมีผูถือหุนรายใหญเพียงไมก่ีรายเทานั้นท่ีมี

อํานาจในการควบคุมจัดการ รวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมการผูบริหารของกิจการ ซ่ึงมีสวนสําคัญในการ

กําหนดนโยบายของบริษัท  

การกระจุกตัวของความเปนเจาของนั้นมีท้ังขอดีขอเสีย โดยสวนของขอดีนั้น การกระจุกตัวของ

เจาของสามารถลดปญหาตัวแทน (Agency problem) ระหวางผูถือหุนกับผูบริหารและยังสามารถ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานของบริษัท (Firm Performance) ใหดีข้ึนไดอีกดวย ซ่ึงผูถือหุนรายบุคคลจะมี

อํานาจไมมากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร ในขณะท่ีการกระจุกตัวท่ีเปนนักลงทุนราย

ใหญจะมีแรงจูงใจและอํานาจท่ีเพียงพอในการควบคุมกิจการ  แตในแงของขอเสียของการกระจุกตัวของ

ความเปนเจาของนั้น อาจเพ่ิมความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ระหวางผูถือหุนท่ีมี
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อํานาจควบคุมกับผูถือหุนสวนนอย ในตลาดเกิดใหม กลไกการควบคุมภายนอกคอนขางออนแอและ

สถาบันท่ีไดรับการพัฒนานอยอาจมีความเสี่ยงและสงผลกระทบตอการระดมทุน  

ความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนของผู ถือหุนรายใหญกับ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ จะเปนประโยชนแกนักลงทุน ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลตลาดทุน และบริษัทจดทะเบียน 

เหตุผลนี้นําไปสูคําถามของงานวิจัยนี้วา การกระจุกตัวของความเปนเจาของมีผลตอความสามารถในการ

ทํากําไร (Profitability) หรือไม ท้ังในตลาดหลักคือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและในตลาดรองคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกกับ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) 

 

การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎ ี

Entrenchment Effect Theory (Morck, Shleifer and Vishny, 1988) ทฤษฎีการรักษา

ผลประโยชนอยางเหนียวแนน ไดอธิบายถึงสาเหตุของปญหาตัวแทน (Agency problem) ในบริษัทท่ีมี

การถือหุนอยางกระจุกตัว ปญหาตัวแทนจะไมไดเกิดข้ึนระหวางผูถือหุนและผูบริหาร แตเกิดข้ึนกับผูถือ

หุนท่ีมีอํานาจควบคุม (Controlling shareholder) ซ่ึงมักเปนผูบริหารในเวลาเดียวกัน และผูถือหุนท่ีไม

มีอํานาจควบคุมแทน หากผูถือหุนมีอํานาจในการบริหารอยางเต็มท่ี ผูถือหุนดังกลาวอาจบริหารงานโดย

ยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก และมีพฤติกรรมท่ีไมสรางมูลคาสูงสุดใหแกกิจการ (Non-maximizing 

behavior) เอาเปรียบผูถือหุนสวนนอยเพราะผูบริหารซ่ึงเปนคนเดียวกับผูหุนท่ีมีอํานาจควบคุม มีโอกาส

ท่ีจะปดก้ันผลประโยชนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุมอยูตลอด รวมถึงมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายตางๆ เชน นโยบายบัญชี นโยบายทางการเงินของบริษัทใหเปนประโยชนแกตนเอง  
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Alignment Effect Theory (Fan and Wong, 2002) ทฤษฎีการปรับผลประโยชนเขาหา

กัน ไดอธิบายการถือหุนแบบกระจุกตัวท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากทฤษฎี Entrenchment Effect อยาง

สิ้นเชิง ผูถือหุนท่ีมาจากครอบครัวเดียวจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการยักยอกผลประโยชนของผูถือหุนสวน

นอยเพ่ือรักษาชื่อเสียงใหแกตนเอง ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงเปนแรงจูงใจของผูถือหุนท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและ

ผูถือหุนสวนนอยเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสงผลเชิงบวกตอคุณภาพกําไรของกิจการ  

Agency Theory (Jensen and Meckling, 1976) เจาของกิจการไมสามารถบริหารงาน

เพียงผูเดียวไดจึงทําใหตองมีบุคคลท่ีเขามาชวยในการบริหารงานแทนเจาของกิจการ ทฤษฎีนี้อธิบาย

ความสัมพันธระหวางการเปนตัวแทนวาเกิดข้ึนระหวางบุคคล 2 ฝาย โดยท่ีฝายมอบอํานาจคือ ตัวการ 

(Principal) ในขณะท่ีอีกฝายท่ีไดรับมอบอํานาจในการบริหารงานคือ ตัวแทน (Agent) หากผูบริหารซ่ึง

เปนตัวแทนในการบริหารงานและมีอํานาจในการตัดสินใจในการลงทุนหรือสรางผลตอบแทนท่ีเปน

ประโยชนสูงสุดแลวนั้น ความสัมพันธระหวางผูบริหารคือตัวแทนและผูถือหุนคือตัวการยอมสอดคลอง

และไปในทิศทางเดียวกันแตถาหากผลประโยชนและวัตถุประสงคของผูถือหุนกับผูบริหารขัดแยงกัน ไม

ไปในทิศทางเดียวกัน จะทําใหเกิดปญหาการเปนตัวแทน (Agency problem) ข้ึนได 

 โครงสรางผูถือหุนกระจุกตัว (Ownership Concentration : OC) ในการศึกษาโครงสรางผู

ถือหุนมักพิจารณาในดานความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีแตกตางกันซ่ึงผลกระทบมาจาก

สัดสวนของผูถือหุน โดยผูถือหุนของบริษัทถือวาเปนเจาของบริษัท และสัดสวนผูถือหุนกระจุกตัวมีผลตอ

การดําเนินงานหรือไม อาจมองไดท้ัง 2 แบบ แบบแรกคือการถือหุนแบบกระจุกตัวท่ีผูถือหุนขนาดใหญ 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ สามารถสรางกําไรสูงสุดและผลการดําเนินงานท่ีดี สวนแบบท่ีสองคือการถือหุน

แบบกระจุกตัวท่ีอาจทําใหผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมสามารถเขาไปเวนคืนสิทธิของผูถือหุนสวนนอย เพ่ือ

ควบคุมและตักตวงผลประโยชนใหกับกลุม การกระจุกตัวแบบนี้สวนใหญมีลักษณะการบริหารงานแบบ

ครอบครัว ใชสิทธิในการเลือกบุคคลในครอบครัวเขามาบริหารงาน แตขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องของ

การบริหารงานงานและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ไมสามารถแขงขันกับคูแขงได และยักยาย

ถายเทผลประโยชนไปสูครอบครัวของตน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นุชธิชา  ชีวสุทธิพงศ (2553) ศึกษาโครงสรางผูถือหุนกับผลการดําเนินงานของกิจการโดยใช

ขอมูลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2550-2552 จํานวน 475 บริษัท โดย
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คํานึงถึงประเภทของผูถือหุนท่ีมีสัดสวนการถือครองหุนสูงสุดในบริษัท ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุมคือ นิติ

บุคคลในประเทศไทย  บุคคลธรรมดาในประเทศ และนิติบุคคลตางประเทศ อัตราการกระจุกตัวของผูถือ

หุน (สัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก) ขนาดของบริษัท และโครงสรางเงินทุน 

ผลการศึกษาพบวา โครงสรางของผูถือหุนและผลการดําเนินงานของกิจการซ่ึงวัดโดยอัตราผลตอบแทน

ของผูถือหุน อัตราสวน Tobin’s Q มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะพิจารณาจากมุมมองของ

สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนรายใหญหรือประเภทของผูถือหุน  

 นฤมล  ลอพงศไพบูลย (2554) ศึกษาความสัมพันธของคณะกรรมการ โครงสรางผูถือหุน และ

ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ โดยใชขอมูลระหวางป พ.ศ. 2549-

2553 รวมจํานวน 40 บริษัท 200 ขอมูล โดยใชจํานวนคณะกรรมการ สัดสวนคณะกรรมการอิสระ การ

กระจุกตัวของผูถือหุน จากสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญสูงสุด 3 อันดับแรก ผูถือหุนท่ีมีอํานาจ

ควบคุมเปนชาวตางชาติ อัตราสวนหนี้สินตอทุน ขนาดของกิจการ Tobin’s Q และอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย ผลการศึกษาพบวากลไกการกํากับดูแลกิจการไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของ

กิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการมีผูถือหุนควบคุมเปนชาวตางชาติ และอัตราสวนหนี้สินตอ

ทุนท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ Tobin’s Q   

Ke Li, Lei Lu, Usha R.Mittoo, and Zhou Zhang (2015) ทําการศึกษาความเปนอิสระของ

คณะกรรมการ การกระจุกตัวของความเปนเจาของ และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยใชขอมูลในชวง

ป พ.ศ. 2546-2551 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศจีน พบวา หากการกระจุกตัว

ของความเปนเจาของลดนอยลง ความเปนอิสระของคณะกรรมการจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงจะเกิดข้ึนกับบริษัทเอกชนท่ีมีผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม แตสําหรับบริษัทท่ีถือ

หุนโดยรัฐบาลจะมีผลกระทบเล็กนอย 

 นริสา เยาวลักษณ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการ

ถือหุนของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญและนักลงทุนสถาบันกับผลการดําเนินงานของบริษัท ผลตอบแทน

จากหลักทรัพยและความแปรปรวนของผลตอบแทนจากหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีดําเนินงานในป พ.ศ.2554 - 2556 จํานวน 378 บริษัท ผลการศึกษาพบวา 

สัดสวนการถือหุนของบุคคลภายในท้ังสัดสวนผูถือหุนของผูบริหารและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนราย

ใหญ ลวนสงผลทางบวกตอการดําเนินงานของบริษัท มีผลการดําเนินงานท่ีดีมากข้ึน  
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 ปณฑณภัส  ทองนุน (2559) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบคณะกรรมการ 

โครงสรางผูถือหุน และมูลคาตลาดของบริษัทตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ โดยขอมูลบริษัท จํานวน 53 

บริษัท ตั้งแตป พ.ศ.2554-2557 ผลการศึกษาพบวาจํานวนคณะกรรมการ ความเปนอิสระของ

คณะกรรมการบริษัท การควบรวมตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ จํานวนครั้งของ

การประชุมคณะกรรมการ คาตอบแทนคณะกรรมการ สัดสวนการถือหุนแบบกระจุกตัว สัดสวนการถือ

หุนของผูบริหาร สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอย สัดสวนการถือหุนโดยชาวตางชาติ และสัดสวน

การถือหุนของกรรมการบริษัท ไมมีความสัมพันธกับราคาปดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา คือ บริษัทท้ังหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงมีขอมูลรายงาน

ประจําป หรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1)  และมีการดําเนินงานอยูในป พ.ศ.2561 โดยใช

บริษัทในทุกกลุมอุตสาหกรรมรวม 7 อุตสาหกรรม ยกเวนบริษัทใน อุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพย ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เนื่องจากมี

รูปแบบของงบการเงิน โครงสรางทางการเงินท่ีแตกตางจากธุรกิจท่ัวไป โดยคิดเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 579 

บริษัท แบงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 448 บริษัท และบริษัทในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 131 บริษัท 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ( Independence variables) 

คือ สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนรายใหญ 

10 อันดับแรกของบริษัท 

ตัวแปรตาม (Dependence variable) 

1. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on 

asset : ROA) 

2. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return 

on Equity : ROE) 

3. Tobin’s Q 

 

ตัวแปรควบคุม (Control Variable) 

1. ขนาดของกิจการ (SIZE) 

2. อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (Debt to Asset 

ratio : LEV)  

3. อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาบัญชีของสวน

ทุน (P/BV) 

4. อายุกิจการ (AGE) 

5. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total 

Asset Turnover : TAT) 

6. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to 

Equity ratio : D/E) 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางสัดสวนผูถือหุนรายใหญกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยแบงออกเปน 3 สวน

ดังนี้ 

1. วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบ

ไปดวย คาต่ําสุด (Min) คาสูงสุด (Max) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std)  

2. วิเคราะหสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) เพ่ือหาคาความสัมพันธ

และทิศทางระหวาง ตัวแปรตาม และ ตัวแปรอิสระ  

3. วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธของ

ตัวแปรและการพยากรณคาระหวางตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอตัวแปรตาม ซ่ึงสามารถเขียนสมการได ดังนี้ 
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สมการท่ี 1  : ROA   = β0 + β1(HICONC) + β2(SIZE) + β3(LEV) + 

   β4(PBV) + β5(AGE) + β6(TAT) + β7(DE) 

สมการท่ี 2  : ROE   = β0 + β1(HICONC) + β2(SIZE) + β3(LEV) + 

   β4(PBV) + β5(AGE) + β6(TAT) + β7(DE) 

สมการท่ี 3  : Tobin’s Q  = β0 + β1(HICONC) + β2(SIZE) + β3(LEV) +  

      β4(PBV) + β5(AGE) + β6(TAT) + β7(DE) 

โดยท่ี 

ROA   = อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ) 

ROE   = อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) 

Tobin’s Q  = ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานมูลคาตลาด (เทา) 

HICONC  = สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนรายใหญ (รอยละ) 

SIZE   = ขนาดของกิจการ โดยใชคา log  

LEV   = หนี้สินตอสินทรัพย (เทา) 

PBV  = อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาบัญชีของสวนทุน (เทา) 

AGE  = อายุของกิจการ (ป) 

TAT  = อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (รอยละ) 

DE  = หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกกับ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และบริษัท
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของลักษณะ

ปจจัย (ตัวแปรอิสระ) ท่ีสามารถบงชี้ถึงทิศทางของความสามารถในการทํากําไรของกิจการ (ตัวแปรตาม) 

โดยขอมูลท่ีนํามาใชวิเคราะหจะเปนขอมูลจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) ในชวงป พ.ศ. 2561 มี

ผลการวิจัยดังนี้ 

 

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตารางท่ี 1 คาสถิติพ้ืนฐานของขอมูลตัวแปรโดยรวม 

 N Mean Minimum Maximum Std. Dev. 

ROA 579 5.4087 -68.1900 59.9700 9.6827 

ROE 579 3.7061 -293.5900 64.7800 26.0531 

TOBINSQ 579 1.4413 0.3900 11.3200 1.0675 

HICONC 579 67.6428 24.8800 98.2300 14.7568 

SIZE 579 6.6653 5.1600 9.3700 0.6933 

LEV 579 0.4174 0.0198 0.9513 0.2068 

PBV 579 1.9496 0.1200 36.0300 2.4023 

AGE 579 16.1230 0.2500 43.6700 11.0161 

TAT 579 0.8575 0.0151 5.1644 0.6489 

DE 579 1.3683 0.0202 119.0820 5.1471 

จากตารางท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในภาพรวมการนําเสนอขอมูลของตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม สําหรับคาสถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 

579 บริษัท พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 5.4087 คาต่ําสุดเทากับ -

68.1900 คาสูงสุดเทากับ 59.9700  แตหากมองท่ีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) เฉลี่ยอยู

ท่ีรอยละ 3.7061 คาต่ําสุดเทากับ -293.5900  คาสูงสุดเทากับ 64.7800 สวน Tobin’s Q มีคาเฉลี่ย

เทากับ 1.4413 คาต่ําสุดเทากับ 0.3900 สูงสุดเทากับ 11.3200 สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนราย

ใหญ 10 อันดับแรก (HICONC) มีการกระจุกตัวของการถือครองหุนในบริษัทเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 67.6428 

โดยการกระจุกตัวของการถือครองหุน 10 อันดับแรกสูงสุดรอยละ 98.2300 แสดงใหเห็นวาผูถือหุนราย
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ใหญ 10 อันดับแรกมีอิทธิพลตอบริษัทและมีอํานาจควบคุมสวนใหญไมไดถูกกระจายออกไปยังบุคคล

ตางๆ  

 

2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson’s correlation coefficient) ระหวางตัวแปร 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความสามารถในการทํากําไรทางดาน

บัญชี ท้ังอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) กับตัว

แปรอิสระคือ มีความสัมพันธในเชิงบวกกับสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนรายใหญ (HICONC) ไดคา

จากการทดสอบเทากับ 0.119 และ 0.088 ขนาดของกิจการ (SIZE) 0.164 และ 0.131 อัตราสวนมูลคา

ตลาดตอมูลคาบัญชีของสวนทุน (PBV) สัมพันธกับ ROA 0.232 และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย

รวม (TAT) 0.090 และ 0.079 ตามลําดับ และมีความสัมพันธในเชิงลบกับ หนี้สินตอสินทรัพย (LEV) ได

คาจากการทดสอบเทากับ -0.228 และ -0.262 และหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) -0.116 และ -0.401 

ตามลําดับ 

ในสวนของผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความสามารถในการทํากําไรทางดานการตลาด

และตัวแปรอิสระ (Tobin’s Q) แสดงความสัมพันธของสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนรายใหญ 

(HICONC)  ขนาดของกิจการ (SIZE) หนี้สินตอสินทรัพย (LEV) อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาบัญชีของ

สวนทุน (PBV) อายุของกิจการ (AGE) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT) และหนี้สินตอสวน
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ของผูถือหุน (DE)  ไดคาจากการทดสอบเทากับ 0.103, -0.070, -0.107, 0.715, -0.190, 0.099 และ -

0.052 ตามลําดับ  

จากตารางท่ี 2 ไมพบวา ตัวแปรอิสระมีคาความสัมพันธเกิน 0.6 จึงไมเกิดปญหาตัวแปรเกิด

ความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity)  นอกจากนี้ ผลการทดสอบพบวาคา Tolerance ของตัวแปร

ทุกตัวไมเขาใกล 0 (ทดสอบไดคาระหวาง 0.459 - 0.954) และไมมีตัวแปรใดท่ีมีคา Variance inflation 

factor: VIF เกิน 10 (ทดสอบไดคาระหวาง 1.048 - 2.177) ดังนั้นจึงไมเกิดปญหาตัวแปรเกิด

ความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม  

 

3. การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตารางท่ี 3  ความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกและ

ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ 

 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ไมพบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาสัดสวนการถือครองหุนของผูถือ

หุนรายใหญ 10 อันดับแรก (HICONC) นั้น มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความสามารถใน

การทํากําไรของกิจการในมุมมองทางดานบัญชี ซ่ึงแสดงดวยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) และ

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) กลาวคือ หากผูถือหุน 10 อันดับแรก (HICONC) มีสัดสวน
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การถือครองหุนท่ีสูงข้ึน ก็จะไมทําใหความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมข้ึนตามไปดวย แตพบวาตัวแปรบาง

ตัวมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไร (ROA) ไดแก ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราสวนมูลคา

ตลาดตอมูลคาบัญชีของสวนทุน (PBV) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT) ซ่ึงเปน

ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนหนี้สินตอสินทรัพย (LEV) และอายุของกิจการ 

(AGE) มีความสัมพันธเชิงลบ 

หากมองตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไร (ROE) ไดแก ขนาดของกิจการ 

(SIZE) ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE) ในขณะท่ีอัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาบัญชีของสวนทุน (PBV) และหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(DE) มีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ในสวนของความสามารถในการทํากําไรของกิจการในมุมมองการตลาด คือ Tobin’s Q พบวา 

สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก (HICONC) ยังคงไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT) 

และหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) มีเพียงแต อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาบัญชีของสวนทุน (PBV) ท่ี

มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนหนี้สินตอสินทรัพย (LEV) และอายุของกิจการ 

(AGE) ท่ีมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาขางตนสามารถสรุปผลไดดังนี้ สัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายใหญ 10 

อันดับแรกไมพบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความสามารถใน

การทํากําไรของกิจการในมุมมองทางดานบัญชี ซ่ึงแสดงดวยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) และ

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และมุมมองทางตลาด (Tobin’s Q) แสดงใหเห็นวาการถือ

หุนแบบกระจุกตัวท่ีมีผูถือหุนขนาดใหญ 10 อันดับแรก ไมไดมีสวนชวยใหความสามารถในการทํากําไร

ของกิจการเปนไปในทางท่ีดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงไมสอดคลองกับทฤษฎีการรักษาผลประโยชนอยางเหนียวแนน 

(Entrenchment Effect Theory) กลาวคือ หากผูถือหุนมีอํานาจในการบริหารอยางเต็มท่ี ผูถือหุน

ดังกลาวอาจบริหารงานโดยยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก และมีพฤติกรรมท่ีไมสรางมูลคาสูงสุดใหแก

กิจการ (Non-maximizing behavior) เอาเปรียบผูถือหุนสวนนอยเพราะผูบริหารซ่ึงเปนคนเดียวกับผู

หุนท่ีมีอํานาจควบคุม มีโอกาสท่ีจะปดก้ันผลประโยชนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุมอยูตลอด 
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(Shleifer & Vishny, 1988)  ท้ังนี้ผูวิจัยเห็นวาเปนผลมาจากการถือครองหุน 10 อันดับแรก อาจมีความ

กระจุกตัวท่ียังไมสูงพอท่ีจะมีอํานาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนของ

ตนเอง แตสอดคลองกับทฤษฎีการปรับผลประโยชนเขาหากัน (Alignment Effect Theory) ซ่ึงชวยทํา

ใหผูบริหารมีการตัดสินใจในทิศทางท่ีจะชวยสรางมูลคาสูงสุดใหกับกิจการได กลาวคือ หากผูบริหารยัง

คํานึงถึงเฉพาะผลประโยชนของตนเองเปนหลักอาจทําใหมูลคาหุนของพวกเขาลดลงในท่ีสุด แตหากพวก

เขาบริหารงานเพ่ือสรางมูลคาสูงสุดใหแกบริษัท มูลคาหุนของพวกเขายอมสูงข้ึนตามไปดวย (Fan & 

Wong, 2002) สรุปไดวา การเพ่ิมข้ึนของสัดสวนการถือครองหุนรายใหญ 10 อันดับแรกไมไดมีสวนชวย

ใหความสามารถในการทํากําไรของกิจการดีมากยิ่งข้ึนตามไปดวย 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุน

รายใหญกับความสามารถในการทํากําไร ประกอบดวยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยจํานวน 448 บริษัท และบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ จํานวน 131 บริษัท รวมท้ังสิ้น 579 

บริษัท โดยใชขอมูลของป พ.ศ. 2561 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  

สัดสวนการถือครองโดยผูหุนรายใหญ 10 อันดับแรกไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับความสามารถในการทํากําไรของกิจการในมุมมองทางดานบัญชี ซ่ึงแสดงดวยอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล  ลอ

พงศไพบูลย (2554) ท่ีทําการทดสอบ โครงสรางผูถือหุน และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ พบวาการกระจุกตัวของผูถือหุนรายใหญ 3 อันดับแรกไมมีความสัมพันธกับผล

การดําเนินงานของกิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ Ke Li, Lei Lu, Usha 

R. Mittoo, and Zhou Zhang (2015) ท่ีไดทําการศึกษาความเปนอิสระของคณะกรรมการ การกระจุก

ตัวของความเปนเจาของ และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศจีน 

พบวา หากการกระจุกตัวของความเปนเจาของลดนอยลง ความเปนอิสระของคณะกรรมการจะมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงจะเกิดข้ึนกับบริษัทเอกชนท่ีมีผูถือหุนท่ีมีอํานาจ

ควบคุม แตสําหรับบริษัทท่ีถือหุนโดยรัฐบาลจะมีผลกระทบเล็กนอย แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นุชธิชา  ชีวสุทธิพงศ (2553)  ท่ีศึกษาโครงสรางผูถือหุนกับผลการดําเนินงานของกิจการ พบวาสัดสวน
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การถือครองหุนรายใหญ 5 รายแรกมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกกับผลการดําเนินงาน

ของกิจการในมุมมองทางดานบัญชี (ROE) 

หากมองในสวนของความสามารถในการทํากําไรของกิจการในมุมมองทางตลาด (Tobin’s Q) 

นั้น สัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติกับ Tobin’s Q สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณฑณภัส  ทองนุน (2559) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบคณะกรรมการ โครงสรางผูถือหุน และมูลคาตลาดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย 

เอ็มเอไอ พบวาสัดสวนการถือหุนแบบกระจุกตัว ไมมีความสัมพันธกับราคาปดของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นริสา เยาวลักษณ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

(2558) ซ่ึงไดศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือหุนของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญและนักลงทุน

สถาบันกับผลการดําเนินงานของบริษัท ผลตอบแทนจากหลักทรัพยและความแปรปรวนของผลตอบแทน

จากหลักทรัพย โดยใชการวิเคราะหคาสหสัมพันธการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระจากกัน ผลการศึกษาพบวา สัดสวนการถือหุนของบุคคลภายในท้ังสัดสวนผู

ถือหุนของผูบริหารและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ ลวนสงผลทางบวกตอการดําเนินงานของ

บริษัท มีผลการดําเนินงานท่ีดีมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยางเพียง 1 ปเทานั้น เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธระหวาง

สัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ 

(MAI) ท่ีชัดเจน งานวิจัยในอนาคตควรใหกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลานานข้ึน เชน 5 ป หรือ 10 ป อีกท้ัง

อาจเพ่ิมตัวแปรหรือเปลี่ยนตัวแปรตน เปนสัดสวนการถือหุนท่ีถือโดยนักลงทุนสถาบัน สัดสวนการถือ

ครองหุนรายใหญ 3 อันดับแรก หรือ 5 อันดับแรก เพ่ือใหเกิดการกระจุกตัวในหลายมุมมองและชัดเจน

ยิ่งข้ึน 
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ความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอยกับความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย  

The Relationship between the Ownership Dispersion Shareholdering  

structure of minority shareholders and Firm Profitability for Listed 

Companies in Thailand 

 

ศิริพร  เอ่ียมโอภาส0
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Siriphorn Eamopas1, Wasinee Thammasiri2 and Panapa Navamongkolwattana3 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนราย

ยอยกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ กลุมตัวอยางบริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 447 บริษัท และบริษัทท่ีอยูใน

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 134 บริษัท รวมท้ังหมดสิ้น 581 บริษัท โดยวัดความสามารถในการทํากําไร

ดวยผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset: ROA) และผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (Return 

on Equity: ROE) ผลจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา

การกระจายตัวของการถือหุนโดยผูถือหุนรายยอยมีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถในการทํากําไร

ของบริษัทซ่ึงวัดจาก ROA แตไมพบผลดังกลาว เม่ือวัดความสามารถในการทํากําไรดวย ROE แตเม่ือ

แยกกลุมตัวอยางเปนสองกลุม คือ บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ  พบความสัมพันธเชิงลบระหวางการกระจายตัวของการถือหุนโดยผู ถือหุนรายยอยกับ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ สวนบริษัทในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ไมพบความสมัพันธดังกลาว  

 

คําสําคัญ: การกระจายตัวของผูถือหุนรายยอย ความสามารถในการทํากําไร  
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Abstract 

 This study investigates the relationship between the free float and firm profitability 

for listed companies in Thailand.  The sample consists of 447 listed firms on the Stock 

Exchange of Thailand (SET) and 134 listed firms on the Market for Alternative Investment 

(MAI) .  Total sample size is 581 firms.  Proxies for firm profitability are Return on Asset 

(ROA) and Return on Equity (ROE) .  The results from multiple regressions show negative 

relationships between free float and firm profitability, using ROA as a proxy.  However, 

when using ROE as a proxy for firm profitability, there is no evidence of such relationship. 

Further analysis in the subsamples of SET and MAI companies shows that the results are 

driven by samples from MAI. Free float has a negative relationship with firm profitability. 

The results do not show such relationship for SET samples. 

 

Keywords: Free Float, minority shareholders, firm profitability   

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา และเปนตลาดหุนท่ีมีขนาดเล็ก

จึงมีความตองการระดมเงินทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดสนับสนุนใหมีการถือหุนโดยผูถือหุน

รายยอย (Free float) เนื่องจากชวยในการเพ่ิมสภาพคลอง อีกท้ังยังชวยลดปญหาเรื่องอํานาจในการ

ควบคุม หรืออาจกลาวไดวาโครงสรางผูถือหุนถือเปนกลไกหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงจะเห็นไดวา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดเกณฑในการกระจายการถือหุนของผูถือหุนรายยอย ให

บริษัทท่ีจดทะเบียนตองมีจํานวนผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 รายและถือหุนรวมกันไมนอยกวารอย

ละ 15 ของทุนชําระแลว โดยคําจํากัดความของผูถือหุนรายยอย หมายถึง ผูถือหุนท่ีมิไดเปนผูมีสวนรวม

ในการบริหารงาน (Strategic Shareholders)  

 อัญญา ขันธวิทย, ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และเดือนเพ็ญ จันทรศิริศรี (2552) ไดอธิบายไววา การ

ครอบงํากิจการโดยปรปกษจะชวยสรางมูลคาของกิจการได แตตองอาศัยกลไก เชน จะตองมีตลาด

การเงินซ่ึงมีสภาพคลองสูง อีกท้ังหุนสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยควรกระจายไปอยูในมือผูถือ

หุนรายยอย เม่ือบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงบริหารงานโดยผูบริหารท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุน
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รายใหญ โดยเปนผูบริหารท่ีดอยความสามารถ หรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม บริษัทนั้นจะมีมูลคาของ

บริษัทต่ํากวามูลคาท่ีควรจะเปน ดังนั้นหากจะตองทําการเปลี่ยนผูบริหาร ผูทําการตองเขาครอบงํา

กิจการกอน โดยการซ้ือสวนของทุนของบริษัทแลวใชสิทธิการเปนเจาของปลดผูบริหารและมอบอํานาจ

ใหผูบริหารชุดใหมท่ีมีความรูความสามารถ มูลคาของบริษัทก็สามารถกลับมาเพ่ิมสูงข้ึนได ซ่ึงอาจกลาว

ไดวาหาก Free Float สูง แตผูบริหารท่ีเปนตัวแทนผูถือหุนดอยความสามารถหรือมีพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมจะสงผลกระทบใหความสามารถในการทํากําไรของบริษัทลดลงได ในอีกแงมุมหนึ่งหาก

ผูบริหารเปนผูมีความรูความสามารถ จะสงผลกระทบใหความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเพ่ิม

สูงข้ึน 

 ในทางกลับกันเม่ือ Free float ต่ํา นั่นเปนการบงบอกถึงการรวมกลุมของโครงสรางความเปน

เจาของ ซ่ึงปญหาตัวแทนจะเกิดข้ึนไดเม่ือผูบริหารเขาไปถือหุนรายใหญและผูบริหารมุงเนนสรางความม่ัง

ค่ังใหกับตนเองมากกวาผลกําไร ดังสมมติฐานการรักษาผลประโยชนอยางเหนียวแนน (Entrenchment 

Hypothesis) ซ่ึงจะสงผลใหผลการดําเนินงานลดลง และหากลักษณะการบรหิารเปนแบบครอบครัว การ

ใชสิทธิเลือกผูบริหารระดับสูงท่ีขาดความเชี่ยวชาญ จะทําใหเกิดตนทุนการเสียโอกาส ไมสามารถแขงขัน

กับคูแขงได (ปยะณัฐ ถุนพุทธดม และคนอ่ืน ๆ. 2561) ในอีกแงมุมหนึ่ง เม่ือผูบริหารเขาไปถือหุนราย

ใหญและมีอํานาจในการควบคุมบริษัท สามารถจะติดตามผลการดําเนินงานใหเกิดความมีประสิทธิภาพ 

สงผลตอคุณภาพของขอมูลทางการบัญชี กระแสเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึน อาจทําใหผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน ดัง

สมมติฐานการปรับผลประโยชนเขาหากันระหวางผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมและผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุม (ปยะณัฐ ถุนพุทธดม และคนอ่ืน ๆ. 2561)   

 ผูศึกษาจึงหวังวาผลลัพธจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนสวนหนึ่งท่ีสามารถเติมเต็มความรูเก่ียวกับ

ความสัมพันธของผูถือหุนรายยอยกับความสามารถในการทํากําไรและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจและการลงทุน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา   

 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอยกับความสามารถใน

การทํากําไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ขอบเขตการศึกษา   

การศึกษาในครั้งนี้จะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนราย

ยอยกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ ในป พ.ศ. 2561 โดยขอมูลท่ีใชในการศึกษาจะเก็บรวบรวมจาก www.set.or.th และ 

www.setsmart.com 

 

คํานิยามศัพท 

 ผูถือหุนรายยอย หมายถึง ผูถือหุนท่ีไมไดเปนผูมีสวนรวมในการบริหารงานไดแก กรรมการ 

ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูท่ีถือหุนเกินกวารอยละ 

5 ของทุนชําระแลว โดยรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของดวย และผูมีอํานาจควบคุม 

 

แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ซ่ึงไดถูกพัฒนาแนวคิดโดย Jensen & 

Mecking (1976) กลาววาปญหาท่ีเกิดจากการมีตัวแทน ท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูบริหารซ่ึงเปนตัวแทน 

และผูมีสวนไดเสียหรือตัวการ โดยทฤษฎีตัวแทน ประกอบดวย 2 สมมุติฐานคือ สมมติฐานการรักษา

ผลประโยชนอยางเหนียวแนน (Entrenchment Hypothesis) และ สมมติฐานการปรับผลประโยชนเขา

หากัน ในสมมติฐานการรักษาผลประโยชนอยางเหนียวแนน ผูบริหารซ่ึงมาจากผูถือหุนรายใหญ อาจทํา

ใหผลการดําเนินงานลดลง เนื่องจากมองเห็นผลประโยชนสวนตนมากกวาการทํากําไร และในสวนของ

สมมติฐานการปรับผลประโยชนเขาหากัน ผู ถือหุนรายใหญสามารถติดตามการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีข้ึน  

ในเชิงทฤษฎีการถือหุนของผูถือหุนรายยอยคือสวนหนึ่งของการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางการถือ

หุนแบบกระจุกตัว โดยการถือหุนแบบกระจุกตัวกับผลประกอบการของกิจการ อาจมีความสัมพันธไดท้ัง

เชิงบวกและเชิงลบ ความสัมพันธเชิงบวกระหวางการถือหุนการกระจุกตัวและประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานของบริษัทนั้นข้ึนอยูกับการจัดการผลประโยชนของตัวแทน การถือหุนแบบกระจุกตัวสามารถ

ลดปญหาตัวแทนแบบดั้งเดิมระหวางผูถือหุนและผูบริหาร การถือหุนแบบกระจุกตัวยังทําใหนักลงทุนราย

ใหญซ่ึงตองการเพ่ิมมูลคาของบริษัท สามารถตรวจสอบการทํางานของบริษัทอยางใกลชิด ซ่ึงอาจชวย

http://www.set.or.th/
http://www.setsmart.com/
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ควบคุมตนทุนและเพ่ิมผลผลิตของบริษัท ในทางตรงขาม บริษัทท่ีมีการถือหุนแบบกระจายการถือหุนไป

ยังรายบุคคลจะมีแรงจูงใจหรืออํานาจเพียงเล็กนอยในการตรวจสอบผูบริหาร นอกจากนี้ ผูถือหุนท่ีเปน

ตัวแทนหรือเครือญาติท่ีมักจะทําหนาท่ีเปนกรรมการและเจาหนาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ สามารถ

ปกปองผลประโยชนของผูถือหุนไดดีดังเชนในตลาดเกิดใหม เม่ือกฎหมายและสภาพแวดลอมยังไม

เขมงวด การถือหุนแบบกระจุกตัวยังเพ่ิมคาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนสวนตัว จึงเปนการเพ่ิมการ

ควบคุมผลประโยชนในเงินปนผลของผูถือหุน  

สวนความสัมพันธเชิงลบข้ึนอยูกับการควบคุมปญหาตัวแทนของผูถือหุนและผลกระทบดานลบ

ตอกลไกการกํากับดูแลกิจการอ่ืนๆ สมมติฐานชี้ใหเห็นวา การถือหุนแบบกระจุกตัวอาจกอใหเกิดปญหา

ความขัดแยงทางผลประโยชน ระหวางผูถือหุนรายใหญกับผูถือหุนรายยอย นอกจากนี้ อาจมีผลตอ

ความสามารถในการระดมเงินทุนของบริษัท ซ่ึงบงบอกถึงประสิทธิภาพท่ีต่ําลงเนื่องจากตนทุนทางการ

เงินท่ีสูงข้ึน รวมถึงการจัดการความเสี่ยงของบริษัท สําหรับผลกระทบเชิงลบตอกลไกการกํากับดูแล

กิจการภายใตการถือหุนแบบกระจุกตัว เกิดจากการท่ีผูถือหุนมักจะยึดม่ันตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัว

หรือตัวแทนในตําแหนงการจัดการมากกวาการจางบุคคลภายนอก การยึดม่ันนี้อาจสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการตรวจสอบของคณะกรรมการ  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พัดชา สีตสุวรรณ (2543) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางโครงสรางผูถือหุน และ ผลตอบแทน

ของหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา สัดสวนการถือหุนของ

ผูบริหารไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของผูถือหุน แตมีความสัมพันธกับอัตราสวนการหมุนเวียนของ

สินทรัพย โดยพบวาในระดับท่ีมีการถือหุนนอยกวา 25% แมจะเพ่ิมแรงจูงใจแตก็ไมสามารถทําให

ผูบริหารมีสิทธิในการตัดสินใจในการทํางานไดมาก แตกลับทําใหผูบริหารมีความตองการครอบครองมาก

ข้ึน จนทําใหมีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยในทางท่ีไมดี แตเม่ือระดับการถือหุนของ

ผูบริหารอยูระหวาง 25%-75% สงผลใหผูถือหุนบริหารสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการ

ถือหุนของผูบริหารมีสวนทําใหอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายเพ่ิมสูงข้ึน 

ประภาพร ณ นรงค (2549) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางโครงสรางผูถือหุนในบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับความสามารถในการทํากําไรทางบัญชี พบวา โครงสราง

การถือหุนแบบกระจุกตัวอยูในกลุมครอบครัวเปนสวนใหญ มาจากการถือหุนของนักลงทุนไทย ซ่ึงมี
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ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ กับผลการดําเนินงานท่ีวัดโดยอัตราผลตอบแทนผูถือหุน ในสวน

ของนักลงทุนตางชาติไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานท่ีวัดโดยอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยาง

มีนัยสําคัญ จากทฤษฎีอธิบายวา ผูถือหุนจะกระจายเงินลงทุนไปในบริษัทตางๆ ทําใหไมสามารถเขาไป

บริหารงานในทุกกิจการ ในสวนของสัดสวนการถือหุนของผูบริหารไทยไมมีความสัมพันธกับผลการ

ดําเนินงานท่ีวัดโดยอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากผูบริหารไมมีแรงจูงใจท่ีจะ

ทําใหไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผล  สําหรับสัดสวนการถือหุนของผูบริหารตางชาติมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับผลการดําเนินงานท่ีวัดโดยอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะกลาวไดวา

ผูบริหารตางชาติชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหารกับผูถือหุนรายอ่ืน เนื่องจากผลประโยชนจะ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และยังชวยเรื่องการโอนถายเทคโนโลยีจากตางประเทศ อีกท้ังยังชวยขยายฐาน

ลูกคา  

สุรางค เห็นสวาง (2560) ศึกษาเรื่อง  ผลกระทบจากระดับคะแนนการกํากับดูแลกิจการและ

โครงสรางผูถือหุนตอผลตอบแทนสวนเกินและผลประกอบการเชิงการเงิน ในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  ไมพบผลกระทบของโครงสรางผูถือหุนทุกประเภท ท้ังการถือหุนโดยผูถือหุนรายยอย 

ผูบริหารและกรรมการบริหาร และนักลงทุนสถาบัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับผลตอบแทนสวนเกินท่ี

นักลงทุนไดรับจากการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในกลุมระดับคะแนนการกํากับดูแล

กิจการระดับท่ีดีข้ึนไป สาเหตุท่ีไมพบผลกระทบของโครงสรางผูถือหุนทุกประเภทตอผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุนนั้น อาจเปนไดวาจะเกิดจากหุนสามัญท่ีมีการซ้ือขายเปลี่ยนมือสูง เปนเหตุใหผูถือหุนไมมี

บทบาท ประกอบกับนโยบายการลงทุนของนักลงทุนสถาบันท่ีไมเหมือนกัน  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ขอมูลประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หักธุรกิจท่ีถูกเพิกถอน ซ่ึงมีจํานวน 713 บริษัท โดยหักธุรกิจการเงิน กองทุน

รวม 132 บริษัท จึงไดกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาท้ังหมด 581 บริษัท ท่ีดําเนินการอยูในป 2561 
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กรอบแนวความคิด   

 

สมการท่ีใชในการวิเคราะหความสัมพันธ 

งานวิจัยนี้ ใชสมการในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนราย

ยอยกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย ดังนี้ 

Y =B0 + B1 Free Float + B2 Size + B3 Debt to Asset ratio + B4 P/BV + B5Age + B6 

Total Asset Turnover + eit 

โดยตัวแปรตาม (Dependent Variable) Y = คืออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) 

และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) 

Free float = รอยละของการถือหุนสามัญของผู ถือหุนรายยอย ซ่ึงไดจากการเปดเผยแก

สาธารณะของบริษัทจดทะเบียน  

Size = ขนาดของกิจการวัดคาจากสินทรัพยรวมโดยมีการใสคา log 

Debt to Asset Ratio = อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย 

P/BV = อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาบัญชีของสวนทุน (Price to Book Value) 

Age = อายุของกิจการนับตั้งแตวันท่ีจดทะเบียนกับกลต.ถึงสิ้นป 2561 

ตัวแปรอิสระ 

รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนราย

ยอย Free float 

ตัวแปรควบคุม 

1. ขนาดของบริษัท 

2. อัตราหนี้สินตอสินทรัพยรวม 

3. Price to Book Value Ratio  

4. อายุ 

5. อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

ตัวแปรตาม: 

1. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)   

2. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุน 

(ROE) 
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Total Asset Turnover = อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม ซ่ึงคํานวณจากรายได หาร

ดวยสินทรัพยรวม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยการเก็บขอมูลทุติภูมิ จากเว็บไซด www.set.or.th และwww.setsmart.com  ซ่ึงเปดเผย

ขอมูลรอยละของ Free Float ในแตละบริษัท และขอมูลท่ีใชในการคํานวณตัวแปรควบคุม 

 

การวิเคราะหขอมูล   

 การศึกษาครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา อธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลข

คณิต คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษากลุมตัวอยางซ่ึงเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 447 บริษัท และ

บริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 134 บริษัท รวมท้ังหมดสิ้น 581 บริษัท 

 

ตารางท่ี 1 Descriptive Statistics 

 

Mean Minimum Maximum SD

ROA 5.42 -68.19 59.97 9.67

ROE 3.97 -293.59 64.78 25.16

Free Float 42.00 2.13 91.94 17.57

Price to Book Value 1.95 0.12 36.03 2.40

Debt to Assets Ratio 0.42 0.02 0.95 0.21

Total Asset Turnover 0.85 0.02 5.16 0.65

Size 6.66 5.16 9.37 0.69

Age 16.09 0.25 43.67 11.01
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 จากตารางท่ี 1 แสดงขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา พบวาความสามารถในการทํากําไรท่ีวัดดวย 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน มีคาเฉลี่ย 5.42 และ 3.97 

ตามลําดับ คาเฉลี่ยรอยละของผูถือหุนรายยอย free float คือ รอยละ 42 บริษัทท่ีอยูในกลุมตัวอยาง มี

คาเฉลี่ยมูลคาทางตลาดตอมูลคาทางบัญชี หรือ Price to Book Ration ท่ี 1.95 มีสัดสวนหนี้สินตอ

สินทรัพยรวมเฉลี่ย 0.42 มีอัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยรวมเฉลี่ย 0.85 มีขนาดเฉลี่ย 6.66 และมีอายุ

เฉลี่ย 16.09 ป 

  

ตารางท่ี 2 ผลจากการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

               (บนขวา Pearson ลางซาย Spearman’s rho) 

Variables Tobin's Q ROA ROE Free Float 
Debt to 

Assets Ratio 

Total Asset 

Turnover 
Size Age 

Price to book 

Value 

Tobin's Q 1   -0.098* -0.106*  0.100*  -0.069 -0.189**   

ROA  1  -0.138** -0.224**  0.091*   0.165** -0.062  0.232** 

ROE    1 -0.085* -0.256**  0.084*   0.148** -0.013  0.045 

Free Float -0.159** -0.094* -0.061  1  0.176** -0.114**  0.116**  0.097* -0.048 

Debt to Assets 

Ratio 
0.004 -0.243** -0.126** 0.179** 1  0.060   0.349** -0.046  0.089* 

Total Asset 

Turnover 
0.169** 0.179** 0.184** -0.141** -0.005 1  -0.158** -0.059  0.077 

Size -0.071 0.143** 0.198** 0.115**  0.359** -0.257** 1  0.215** -0.009 

Age -0.273** -0.076 -0.083* 0.106* -0.024 -0.055  0.221** 1 -0.145** 

Price to book Value   0.456** 0.474** -0.167**   0.069 0.136** -0.019 -0.259** 1 

หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

               * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

 จากตารางท่ี  2 เปนการทดสอบวาตัวแปรมีความสัมพันธกันเองหรือไมหากผลท่ีไดพบวาตัวแปร

มีความสัมพันธเกิน 0.65 (Burns & Grove, 1993) ก็จะเกิดปญหา Multicollinearity ดังนั้นจากการ

ทดสอบแสดงใหเห็นวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรท่ีใชในการศึกษามีความสัมพันธไมเกิน  

0.65 จึงไมทําใหเกิดปญหา Multicollinearity   
 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ไดผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวัดความสามารถในการทํากําไรดวย

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Assets) 

 
 

ผลจากสมการถดถอยเชิงพหุเพ่ือหาความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนราย

ยอยกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย โดยใช

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเปนตัววัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการพบวา ตัวแปรอิสระ

และตัวแปรควบคุม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมได 22.40%  

ตัวแปรอิสระท่ีศึกษาในครั้งนี้ คือรอยละของการถือหุนของผูถือหุนรายยอย หรือ Free Float 

ในการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชกลุมตัวอยางท้ังจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) พบวา  การถือหุนของผูถือหุนรายยอยมี

ความสัมพันธเชิงลบกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน เม่ือใชอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม (ROA)เปนตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไร โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอยูท่ี -

0.042 และความสัมพันธเชิงลบดังกลาว มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

เม่ือแยกกลุมตัวอยางเปนกลุมยอย คือแยกระหวางบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) พบวาการถือหุนของผูถือหุนรายยอยมี

ความสัมพันธเชิงลบกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร -0.220 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยตัวแปรท้ังหมด อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของ ROA ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ท่ีอยูในกลุมตัวอยาง ได 

33.70% แตไมพบความสัมพันธดังกลาวในกลุมตัวอยางของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) ผลดังกลาว อาจตีความไดวา กลไกโครงสรางการถือหุน มีผลตอความสามารถในการ

Coeff SD P-Value Coeff SD P-Value Coeff SD P-Value
(Constant) -20.078 3.730 0.000 -11.977 3.491 0.001 -76.263 18.622 0.000
Free Float -0.042 0.021 0.044 0.014 0.018 0.435 -0.220 0.068 0.001
Price to Book Value 0.961 0.151 0.000 2.125 0.182 0.000 0.503 0.266 0.061
Debt to Assets Ratio -17.056 1.895 0.000 -15.143 1.677 0.000 -21.396 5.360 0.000
Total Asset Turnover 2.005 0.564 0.000 0.934 0.490 0.057 4.654 1.728 0.008
SIZE 4.841 0.575 0.000 2.886 0.525 0.000 15.730 3.067 0.000
AGE -0.091 0.034 0.007 -0.033 0.030 0.265 -0.468 0.169 0.006
R-square

MAISETAll Sample
Variables

22.40% 35.50% 33.70%
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ทําไรของบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงวัดจาก ROA แตความสัมพันธดังกลาว แตกตางกันตามลักษณะของบริษัท 

บริษัทในตลาด เอ็ม เอ ไอ เปนบริษัทขนาดเล็ก เพ่ิงเริ่มจัดตั้งไมนาน ระดับบรรษัทภิบาลอาจมีความ

แตกตางกับบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ SET 

ในสวนของตัวแปรควบคุม ทุกตัวแปรมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม โดย Price to book Ratio, Total Assets Turnover และขนาดของ

กิจการ (SIZE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในขณะท่ี Debt to Asset 

Ratio และอายุของกิจการมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวัดความสามารถในการทํากําไรดวย

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (Return on Equity) 

 
 

ผลจากสมการถดถอยเชิงพหุเพ่ือหาความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนราย

ยอยกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย โดยใช

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของเปนตัววัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการพบวา ตัวแปร

อิสระและตัวแปรควบคุม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของได 

16.40%  

รอยละของการถือหุนของผูถือหุนรายยอย หรือ Free Float ในการวิเคราะหความสัมพันธโดย

ใชกลุมตัวอยางท้ังจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาด

Coeff SD P-Value Coeff SD P-Value Coeff SD P-Value

(Constant) -56.678 10.075 0.000 -45.361 11.627 0.000 -150.1 38.796 0.000

Free Float -0.04 0.057 0.481   0.053 0.059 0.370   -0.319 0.141 0.025   

Price to Book Value 0.608 0.407 0.136   3.106 0.607 0.000 -0.558 0.554 0.316   

Debt to Assets Ratio -46.381 5.118 0.000 -39.784 5.586 0.000 -65.09 11.166 0.000

Total Asset Turnover 5.645 1.523 0.000 4.192 1.632 0.011   7.606 3.6 0.037   

SIZE 11.8 1.552 0.000 8.339 1.749 0.000 31.128 6.389 0.000

AGE -0.184 0.091 0.044   -0.054 0.099 0.584   -0.715 0.352 0.044   

R-square

SET MAI

16.40% 17.00% 35.80%

Variables
All Sample
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หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไมพบวามีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจด

ทะเบียน เม่ือใชอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ(ROE)เปนตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไร แต

เม่ือแยกกลุมตัวอยางเปนกลุมยอย คือแยกระหวางบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) พบวาการถือหุนของผูถือหุนรายยอยมีความสัมพันธ

เชิงลบกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรคือ -0.319 ตัวแปรท้ังหมดอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ 

ROE ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได 35.80% ท้ังนี้ ไมพบความสัมพันธ

ดังกลาวในกลุมตัวอยางของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  

ผลของสมการท่ีใช ROE เปนตัวแปรตาม แตกตางจากผลในตารางท่ี 3 ซ่ึงใชผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวมเปนตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยจะพบวา ผลท่ีเกิดข้ึนกับกลุม

ตัวอยางท้ังหมด ซ่ึงรวมท้ังบริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ มีความแตกตางระหวางสมการท่ีใช ROA กับสมการท่ีใช ROE เปนตัวชี้วัดความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัท แตผลท่ีเหมือนกันคือ กลุมตัวอยางท่ีมาจากตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวามี

ความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอยกับ

ความสามารถในการทํากําไร  กลุมตัวอยางสองกลุมอาจจะมีความแตกตางกัน และความแตกตางกัน

ดังกลาว สงผลใหกลไกผลกระทบของโครงสรางการถือหุน กับความสามารถในการทํากําไรของบริษัท

แตกตางกัน 

ในสวนของตัวแปรควบคุม ผลเปนเชนเดียวกับในตารางท่ี 2 ทุกตัวแปรยกเวน Price to book 

Ratio ซ่ึงไมพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ โดย 

Total Assets Turnover และขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอ

สวนของเจาของ ในขณะท่ี Debt to Asset Ratio และอายุของกิจการมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของเจาของ 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และ อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของได 22.40% และ 16.40% 

ตามลําดับ เม่ือทดสอบกลับกลุมตัวอยางท้ังหมด แตเม่ือวิเคราะหกลุมตัวอยางแยกเปนตลาด SET และ 
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MAI พบวา รอยละของการถือหุนของผูถือหุนรายยอย หรือ Free Float มีความสัมพันธเชิงลบตอ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงวัดจากท้ัง ROA 

และ ROE แตไมพบผลดังกลาวในกลุมตัวอยางของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือ SET โดยผลดังกลาวอาจตีความไดวา กลไกโครงสรางการถือหุน มีผลตอความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัทจดทะเบียน แตท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะของบริษัทดวย โดย Free Float ท่ีเพ่ิมข้ึน มี

ความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไรท่ีต่ําลง ผลดังกลาว อาจชี้ใหเห็นวา บริษัทในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงบริษัทขนาดเล็กเพ่ิงเริ่มจัดตั้งไมนาน ระบบบรรษัทภิบาลอาจยังไมแข็งแกรงเทา

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การมี Free Float ท่ีเพ่ิมข้ึน หมายถึงมีการ

กระจายตัวของผูถือหุนรายยอยเพ่ิมมากข้ึน อาจสงผลใหขาดกลไกการกํากับดูแลกิจการซ่ึงมาจากกลุมผู

ถือหุนรายใหญ เชน ขาดกลุมนักลงทุนท่ีจะตรวจสอบบริษัท ซ่ึงการตรวจสอบกํากับดูแลบริษัท มักจะเกิด

จากกลุมผูถือหุนรายใหญ ซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแลผานสิทธิการลงคะแนนเลือกและถอดถอนกรรมการ ท้ังนี้ 

เม่ือเปรียบเทียบผลจากงานวิจัยนี้ กับงานวิจัยท่ีผานๆมา ซ่ึงเปนงานวิจัยเรื่องการกระจุกตัวของผูถือหุน 

พบวา งานวิจัยนี้ ใหผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาพร ณ นรงค (2549) ซ่ึงพบวา การกระจุกตัว

ของผูถือหุนชาวไทย สงผลทางบวกแกความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ดังนั้นขอสมมติฐานท่ีตั้งไว

วาโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอยจะสงผลกระทบในเชิงลบตอความสามารถในการทํากําไรของ

กิจการ และพบวาผลจากการศึกษาในครั้งนี้ใหผลในทิศทางเดียวกันกับสมมุติฐานท่ีผูศึกษาไดคาดไว 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในครั้งนี้ผูทําการศึกษาไมไดทําการศึกษาแยกเปนรายกลุมอุตสาหกรรม สําหรับ

การศึกษาในอนาคตอาจแยกตัวแปรเปนรายกลุมอุตสาหกรรม นอกจากนี้การศึกษาในอนาคต อาจใชการ

เปรียบเทียบขอมูลหลายๆ ป เพ่ือใหเห็นแนวโนมในอนาคตและเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร นักวิเคราะห

และนักลงทุนนําไปวิเคราะห ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานและการลงทุน  
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วิเคราะหศักภาพและเช่ือมโยงสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยสูกลุม

ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง กรณีศึกษา: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

และประเทศกาตาร 

Linking Thailand's fresh fruit products and processed fruit products to 

the countries in the Middle East. Case study: United Arab Emirates 

and Qatar 

 

อัทธ พิศาลวานิช0

1 

Aat Pisanwanich1 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษา วิเคราะหศักยภาพและการเชื่อมโยงสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไม

แปรรูปของไทยไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง กรณีศึกษาในของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ

ประเทศกาตาร ซ่ึงเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจและมีบทบาทเปนศูนยกลางการคา เพ่ือขยายตลาด

รองรับสินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปของไทย อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถใน

การแขงขันดานการสงออกใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบการรายยอย 

ซ่ึงวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือวิเคราะหศักยภาพตลาดสินคาผลไมและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของ

ไทยสูกลุมประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และหาแนวทางในการเชื่อมโยงตลาดและปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกสินคานําเขาของสินคาผลไมและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยไปยังประเทศเปาหมาย

 สําหรับวิธีการศึกษาประกอบดวย 3 สวนไดแก หนึ่ง การคัดเลือกประเทศท่ีมีศักยภาพในการ

รองรับสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของประเทศไทย สอง ศึกษาขอมูลอุปสงคสินคาผลไม

สดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปในตลาดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและกาตาร และสวนท่ีสาม การ

สํารวจพฤติกรรมการบริโภคในประเทศ เพ่ือหาแนวทางการเชื่อมโยงสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไม

                                                           
1 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย School of Economics University of the Thai 

Chamber of Commerce E-mail: aat_pisan@hotmail.co.th, aat_pis@utcc.ac.th 
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แปรรูปของไทย ซ่ึงพบวา ท้ังสองตลาดท่ีทําการศึกษา มีศักยภาพในการรองสินคาเปาหมาย แตอยางไรก็

ตามตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสแตกตางจากตลาดกาตารอยางเห็นไดชัด ผูบริโภคสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ชอบความแปลกใหม กลาทดลองอาหารท่ีผลิตจากเทคโนโลยีใหมๆ สนใจเรียนรูอาหารตางชาติ และมี

การแบงแยกตลาดตามรสนิยม และฐานะอยางชัดเจนเปน 3 กลุม คือระดับบนหรูหรา ระดับกลาง และ

ระดับแรงงาน/ลาง ในขณะท่ีตลาดกาตารมีความกลมเกลียวกวา แบงระดับชั้นนอยกวา ผูบริโภคกาตารมี

ความอนุรักษนิยม (Conservative) ยังไมคอยกลาลองอาหารใหม ซ่ึงตลาดกาตารเหมาะกับสินคาไทยท่ี

ยังไมคอยใชเทคโนโลยีมาก คงการผลิตแบบเดิม และใชการถนอมอาหารแบบธรรมชาติ/ทองถ่ิน 

 

คําสําคัญ: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ประเทศกาตาร ภูมิภาคตะวันออกกลาง สินคาผลไมสดของไทย

ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทย  

 

Abstract 

 This research is the analysis of the potential and linkage between Thailand’s fresh 

fruit products and processed fruit products and the Middle East. The case study are Dubai 

in the United Arab Emirates (UAE) and Qatar which are the economic and trade center to 

expand the market for Thai agricultural products and processed food products as well as 

increase the efficiency and competency in export for farmers, agricultural institutions and 

entrepreneurs. The aim of this research is to analysis the potentials of Thai agricultural 

products and processed food products in the Middle Eastern countries and investigate 

the way to link the markets and the factors that influence the decision to import the Thai 

agricultural products and processed food products to the target countries. 

 The method used to conduct the research consists of three parts: (1) the selection 

of countries with potential to take Thai agricultural products and processed food products 

(2) investigation of the demand for fruits and processed fruits product in the market in 

the UAE and Qatar (3) the consumer behavior survey to make recommendation to link 

the products of Thailand. The result shows that the two markets in the study have the 

potentials for the target products. However, the market in the UEA clearly differs from 
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the market in Qatar since the consumers in the UEA prefer new things. They are willing 

to try food made by new technology and interested in international food. The market is 

also classified by consumers’ taste and status, namely the luxurious upper class, the 

middle-class and the labor/lower class. On the other hand, Qatar’s market is more united, 

less classified and more conservative. They do not dare to try new things. Therefore, 

Qatar’s market is suitable for the products manufactured by less technology and more 

local/natural preservation method. 

 

Keywords: The United Arab Emirates, Qatar, Middle East, Thai fresh fruits, Thai       

      processed fruit products 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภูมิภาคตะวันออกกลางจํานวน 14 ประเทศเปนตลาดศักยภาพใหม (Emerging Market) ท่ีมี

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมีความกาวหนาในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางมาก แมวาจะมี

ประชากรเพียง 400 ลานคน แตรายไดประชากรตอหัวประมาณ 59,890 ดอลลารสหรัฐตอป (คิดเปน 

1,974,304 บาทตอป) (ป ค.ศ.2017) จัดไดวาเปนตลาดท่ีมีกําลังซ้ือสูง รายไดหลักของประเทศในภูมิภาค

ตะวันออกกลางมาจากการสงออกน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติเปนหลัก ขณะเดียวกันสามารถ

สรางรายไดจากการพัฒนาธุรกิจสาขาท่ีไมใชน้ํามันอยางรวดเร็ว มีนโยบายเปดรับการคาการลงทุนจาก

ตางประเทศ โดยการใหสิทธิประโยชนทางการคาเสรีอยางมาก ดังนั้นตลาดตะวันออกกลาง จึงถือวาเปน

ตลาดใหมท่ีมีศักยภาพท้ังดานการคาและการลงทุน ท่ีตองพ่ึงพาการนําเขาสินคาหลายชนิดจาก

ตางประเทศคอนขางสูง และมีแนวโนมความตองการนําเขาสินคาเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เชน อาหาร

และผลไมเพ่ือสุขภาพ เสื้อผาสําเร็จรูป ของใชสําหรับแมและเด็ก ของตกแตงบาน วัสดุกอสราง รวมท้ัง

ธุรกิจบริการดานความงาม สปา และรานอาหาร เปนตน ท้ังนี้ การสงออกผลไมของไทยในตลาด

ตะวันออกกลาง มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับชาวตางชาติและผูบริโภคในตะวันออกกลาง

รูจักและนิยมรับประทานผลไมและสินคาเกษตรไทย ดังนั้น จะสามารถสรางความเติบโตทางธุรกิจใน

ตลาดตะวันออกกลางได 
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 จากท่ีกลาวในขางตนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวิเคราะหศักยภาพและความพรอมของตลาด

ผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยเพ่ือเชื่อมโยงไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และประเทศ

กาตาร เพ่ือเปดกวางใหกับเกษตรกร กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบการรายยอย ใน

ตลาดตะวันออกกลาง รวมท้ังขยายตลาดรองรับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปของประเทศไทย 

เนื่องจากเปนภูมิภาคตะวันออกกลางท่ีมีกําลังซ้ือคอนขางสูง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. วิเคราะหศักยภาพตลาดสินคาผลไมและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยสูกลุมประเทศใน

ภูมิภาคตะวันออกกลาง  

2. หาแนวทางในการเชื่อมโยงตลาดและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกสินคานําเขาของสินคา

ผลไมและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยไปยังประเทศเปาหมาย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาวิเคราะหศักยภาพสินคาผลไมสดและแปรรูปของไทยสู

กลุมประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง กรณีศึกษา: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และประเทศกาตาร โดยแบง

การศึกษาออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 การคัดเลือกประเทศท่ีมีศักยภาพในการรองรับสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปร

รูปของประเทศไทย  

 ผูวิจัยไดจัดทําหลักเกณฑในการคัดเลือกประเทศท่ีมีศักยภาพในการรองรับสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑแปรรูปของประเทศไทย จํานวน 2 ประเทศ โดยประยุกตใช PEST Analysis ในการเปนกรอบ

เพ่ือกําหนดปจจัยใหครอบคลุมหลักเกณฑสําคัญของการคัดเลือกประเทศท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ี

ใชสําหรับการวิเคราะหแนวโนมของตลาด และวิเคราะหภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัยขอมูล

ของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกตางๆ ท่ีเราไมสามารถควบคุมได ซ่ึงปจจัยเหลานี้ประกอบไป

ดวย  

  P – Politic: ปจจัยทางนโยบายและการเมือง  
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  E – Economic: ปจจัยทางเศรษฐกิจ  

  S – Social: ปจจัยทางสภาพสังคม  

  T – Technology: ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

 เม่ือกําหนดปจจัยสําคัญตางๆ แลว ผูวิจัยจะทําการพิจารณาใหคาน้ําหนัก (Weight) ของปจจัย

ในแตละขอตามความสําคัญ จากนั้นจะใชเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) เพ่ือพิจารณาให

คะแนนจากปจจัยสําคัญตางๆ ในแตละประเทศ ซ่ึงคะแนนมี 3 ระดับ คือ 3 คะแนน หมายถึง มาก       

2 คะแนน หมายถึง ปานกลาง และ 1 คะแนน หมายถึง นอย ท้ังนี้ คะแนนรวมท้ังหมด 30 คะแนน ซ่ึง

ประเทศท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดสองอันดับแรก จะไดรับคัดเลือกเปนประเทศเปาหมายในการศึกษา  

 เนื่องจากในภูมิภาคตะวันออกกลางมีท้ังหมด 14 ประเทศ ดังนั้นในการคัดเลือกข้ันตนท่ีผูวิจัย 

จะทําการคัดเลือกประเทศท่ีมีความพรอมทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยพิจารณาจากรายได

ตอหัว (Gross domestic product per capita) ในป 2560 ไดแก กาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

อิสราเอล คูเวตบาหเรน จากนั้นนําท้ัง 5 ประเทศดังกลาวมาประเมินใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด 

แสดงผลการประเมินใหคะแนนแตละประเทศไดดังนี้  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินใหคะแนนคัดเลือกประเทศเปาหมาย 

ปจจัยสําคญั 
นํ้าหนัก 

(Weight) 

ประเทศเปาหมายทีทําการคัดเลือก 

กาตาร สหรัฐอาหรับเอมเิรตส อิสราเอล คูเวต บาหเรน 

คะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
คะแนน 

ถวง

นํ้าหนัก 
คะแนน 

ถวง

นํ้าหนัก 
คะแนน 

ถวง

นํ้าหนัก 
คะแนน 

ถวง

นํ้าหนัก 

1.มีกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการนําเขาสินคาเกษตรและ

ผลิตภณัฑแปรรูปจากไทย 
1.5 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

2.มีตลาดขนาดใหญและมีกําลังซื้อสูง 1.5 3 4.5 2 3 2 3 1 1.5 1 1.5 

3.มีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีและเติบโต 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 

4.มีมูลคาการนําเขาผลไมสดและผลิตภณัฑผลไมแปร

รูปจากไทยสูง และมีอัตราการตัวขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 

5.มีมูลคาการนําเขาผักสดและผลติภัณฑผักแปรรูป

จากไทยสูง และมีอัตราการตัวขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

6.มีแนวโนมความตองการสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

แปรรูปในประเทศมากข้ึน 
1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 

7.นิยมบริโภคสินคาเกษตร/ผัก/ผลไม 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 

8.มีความนิยม/เช่ือมั่นในคณุภาพสินคาไทย 0.75 3 2.25 3 2.25 3 2.25 3 2.25 3 2.25 

9.มีการคมนาคมขนสงสะดวก/ระบบโลจสิติกสท่ี

ทันสมัย 
0.75 3 2.25 3 2.25 3 2.25 2 1.5 2 1.5 

10.มีชองทางการจําหนายท่ีหลากหลายและทันสมัย 0.5 2 1 3 1.5 2 1 2 1 2 1 

รวม 10.00 24.00 24.00 27.00 26.00 24.00 23.50 22.00 21.25 19.00 18.25 
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 จากการประเมินใหคะแนน พบวา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีคะแนนถวงน้ําหนักจากการประเมิน
มากท่ีสุด รวม 26.00 คะแนน รองลงมาเปนประเทศกาตาร รวม 24.00 คะแนน ดังนั้น จึงคัดเลือกสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสและประเทศกาตาร เปนประเทศเปาหมายในการศึกษา 

 ในสวนของการคัดเลือกสินคาเปาหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และประเทศกาตารจะทําการ
คัดเลือกสินคาผลไมท่ีประเทศเปาหมายนําเขาจากไทยมากท่ีสุด 20 อันดับแรกในป 2560 โดยจําแนก
ประเภทและระบุชนิดสินคาดวย HS Code (Harmonized System) 6 หลัก 

 

  ตารางท่ี 2 ผลการคัดเลือกผลไมเปาหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เรียงตามมูลคาการนําเขาจากไทยในป 2560 

         หนวย: พันดอลลารสหรัฐ 

ลําดับ 
HS กลุมผลไมเปาหมาย 

ป 
2558 

ป 
2559 

ป 
2560 

1 081090 เงาะ, มะขามสด, ขนุน, ลิ้นจี่, เสาวรส, ลําไย 9,528 7,964 7,042 

2 080450 ฝรั่ง มะมวงและมังคดุ สดหรือแหง 6,719 6,429 6,674 

3 080720 มะละกอสด 2,486 2,263 3,584 

4 081340 ผลไมแหง (ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม ทุเรียน มะละกอ) 3,273 3,228 2,904 

5 080119 มะพราวออนไมรวมกะลา 1,480 1,667 1,784 

6 080540 เกรปฟรุต สมโอ สดหรือแหง 950 1,037 1,292 

7 081060 ทุเรียน (Fresh durians) 156 276 332 

8 080940 พลัมสด (ลูกพรุน) 271 286 253 

9 080711 แตงโม 254 253 176 

10 080430 สับปะรดสดหรือแหง 121 146 173 

11 081350 ถ่ัวตางๆ (Mixtures of nuts) 8 98 136 

12 081020 ราสพเบอรรี่ แบล็กเบอรรี่ มัลเบอรรี ่ 162 157 131 

13 080590 ผลไมท่ีมรีสเปรี้ยว สดหรือแหง (ไมรวมสมและมะนาว) 48 4 106 

14 080810 แอปเปลสด 310 306 105 

15 081190 ผลไมแชแข็ง (สับปะรด ทุเรียน ลาํไย มังคุด เปนตน) 6 82 83 

16 080111 มะพราวแหง 75 26 47 

17 081290 สตรอเบอรรี ่ 28 8 45 

18 080550 มะนาวสดหรือแหง 61 53 43 

19 080390 กลวยสดหรือแหง (รวมกลวยไข กลวยหอม และกลวยอ่ืนๆ) 5 16 28 

20 080510 สมสดหรือแหง 1 1 19 

ท่ีมา: Trade Map, International Trade Centre (2561). 
หมายเหตุ: เรียงลําดับตามมูลคาการนําเขา ในป 2560 
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ตารางท่ี 3 ผลการคัดเลือกผลไมเปาหมายในประเทศกาตาร เรียงตามมูลคาการนําเขาจากไทยในป  

              2560      หนวย: พันดอลลารสหรัฐ 

ลําดั

บ 
HS กลุมผลไมเปาหมาย 

ป 

2558 

ป 

2559 ป 2560 

1 081090 เงาะ, มะขามสด, ขนุน, ลิ้นจี่, เสาวรส, 

ลําไย 

8 197 2,286 

2 080450 ฝรั่ง มะมวงและมังคุด สดหรือแหง 51 628 208 

3 081340 ผลไมแหง (ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม ทุเรียน 

มะละกอ) 

80 54 87 

4 080720 มะละกอสด 2 139 26 

5 081060 ทุเรียน (Fresh durians) 0 0 15 

6 080711 แตงโม 0 36 9 

7 080430 สับปะรดสดหรือแหง 2 31 7 

8 080119 มะพราวออนไมรวมกะลา 35 0 6 

9 081040 แครนเบอรรี่ บิลเบอรรี่ 7 3 6 

10 081350 ถ่ัวตางๆ (Mixtures of nuts) 19 17 6 

11 080540 เกรปฟรุต สมโอ สดหรือแหง 17 84 1 

12 080112 มะพราวออนรวมกะลา 1 19 0 

13 080111 มะพราวแหง 19 37 0 

ท่ีมา: Trade Map, International Trade Centre (2561). 

หมายเหตุ: เรียงลําดับตามมูลคาการนําเขา ในป 2560 (มี 13 กลุมสินคาท่ีมีมูลคาในการนําเขาระหวางป 2558-2560) 

 

 สวนท่ี 2 ศึกษาขอมูลอุปสงคสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปในตลาดสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส และประเทศกาตาร จากการวิเคราะหขอมูลสถิติการนําเขาสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปร

รูป1

2 สามารถสรุปไดดังนี้ 

                                                           
2 จากฐานขอมูล Trade Map, International Trade Centre (2561) 
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 ความตองการสินคาเปาหมาย (ผลไมสดและแปรรูป) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แมวาประเทศ

ไทยไมใชประเทศคูคาท่ีสําคัญในสินคาประเภทผลไมสดหรือแหง (ไทยเปนประเทศคูคาลําดับท่ี 21 เม่ือ

พิจารณาจากมูลคาการนําเขา) แตไทยเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของสินคาประเภทผลไมแปรรูป (ไทยเปน

ประเทศคูคาลําดับท่ี 4 เม่ือพิจารณาจากมูลคาการนําเขา) ซ่ึงสินคาประเภทแปรรูปท่ีสําคัญท่ีนําเขาจาก

ไทย คือ น้ําผลไม และน้ําพืชผักท่ีไมไดหมักและไมเติมสุรา ซ่ึงประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทยในตลาด

สหรัฐอาหรับอิมิเรตสคือ  ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา สําหรับสินคาผลไมสดหรือแหงท่ีสําคัญท่ี

นําเขาจากไทย 3 อันดับแรก และประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทย ไดแก อันดับแรก ผลไมในกลุมเงาะ, 

มะขามสด, ขนุน, ลิ้นจี่, เสาวรส มีการนําเขาจากไทยในป 2560 เปนมูลคา 7,042 พันดอลลารสหรัฐฯ 

ลดลงอัตรารอยละ 11.58 เม่ือเทียบกับป 2559 ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทย คือ อินเดีย และ

สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ ซ่ึงสหรัฐอาหรับอิมิเรตส นําเขาสินคาประเภทนี้จากไทยอยูในลําดับท่ี 3 อันดับ

ท่ีสอง ผลไมในกลุมฝรั่ง มะมวงและมังคุด สดหรือแหง มีการนําเขาจากไทยในป 2560 เปนมูลคา 6,674 

พันดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 3.81 เม่ือเทียบกับป 2559 ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทย คือ 

อินเดีย ปากีสถาน และเคนยา ตามลําดับ ซ่ึงสหรัฐอาหรับอิมิเรตส นําเขาสินคาประเภทนี้จากไทยอยูใน

ลําดับท่ี 5 สวนอันดับท่ีสาม มะละกอสด มีการนําเขาจากไทยในป 2560 เปนมูลคา 3,584 พันดอลลาร

สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 58.37 เม่ือเทียบกับป 2559 สหรัฐอาหรับอิมิเรตสนําเขาจากไทยมากท่ีสุด 

สวนประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทย คือ ศรีลังกา และอินเดีย ตามลําดับ 

 ท้ังนี้ ผูบริโภคในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส จะนิยมบริโภคผลไมสดตามฤดูกาล ผูบริโภคผลไมใน 

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส นิยมผลไมท่ีมีรสชาติหวานและหวานมาก ซ่ึงความหวานของผลไมนั้นสัมพันธ

โดยตรงกับความสุกของผลไมและความพรอมในการบริโภค ซ่ึงคุณภาพผลไมท่ีตองการคือ ตองเนนท่ี

ความสด ดังนั้น จึงตองขนสงโดยเครื่องบิน ซ่ึงแนวโนมการบริโภคผลไมสดแทนขนมเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี

มีเพ่ิมมากข้ึนในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส ผลไมสดกลายเปนตัวเลือกอาหารวางท่ีดีตอสุขภาพทุกวันแทนท่ี

ขนม นอกจากความสดแลวในตลาดอาหรับและชาวตางประเทศท่ีอาศัยในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส ท่ีมี

รายไดสูงและกําลังซ้ือจะนิยมผลไมคุณภาพระดับพรีเม่ียม สําหรับชวงเวลาของการนําเขาผลไมสดนั้น จะ

นําเขาตามฤดูกาล ตลอดท้ังป เนื่องจากประชากรกวา รอยละ 80 ของประเทศเปนชาวตางชาติ จึงมี

ความตองการผลไมหลากหลาย สําหรับการนําเขาผลไมจากไทยก็เปนไปตามฤดูกาลผลิตเชนกัน  

 ความตองการสินคาเกษตรเปาหมายในประเทศกาตาร ประเทศไทยไมใชประเทศคูคาท่ีสําคัญใน

สินคาประเภทผลไมสดหรือแหง (ไทยเปนประเทศคูคาลําดับท่ี 22 เม่ือพิจารณาจากมูลคาการนําเขา) แต

ไทยเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของสินคาประเภทผลไมแปรรูป (ไทยเปนประเทศคูคาลําดับท่ี 10 เม่ือ
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พิจารณาจากมูลคาการนําเขา) ซ่ึงสินคาประเภทแปรรูปท่ีสําคัญท่ีนําเขาจากไทย คือ น้ําผลไม และน้ํา

พืชผักท่ีไมไดหมักและไมเติมสุรา ซ่ึงประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทยในตลาดกาตาร คือ สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส และสหรัฐอเมริกา สําหรับสินคาผลไมสดหรือแหงท่ีสําคัญท่ีนําเขาจากไทย 3 อันดับแรก และ

ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทย อันดับแรก ผลไมในกลุมเงาะ มะขามสด ขนุน ลิ้นจี่ เสาวรส มีการนําเขา

จากไทยในป 2560 เปนมูลคา 2,286 พันดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกับป 2559 

ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทย คือ อินเดีย อียิปต และเยเมน ตามลําดับ ซ่ึงกาตารนําเขาสินคาประเภทนี้

จากไทยอยูในลําดับท่ี 7 ในป 2559 อันดับท่ีสอง ผลไมในกลุมฝรั่ง มะมวงและมังคุด สดหรือแหง มีการ

นําเขาจากไทยในป 2560 เปนมูลคา 208 พันดอลลารสหรัฐฯ ลดลงอัตรารอยละ 66.88 เม่ือเทียบกับป 

2559 ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทย คือ อินเดีย อียิปต และปากีสถาน ตามลําดับ ซ่ึงกาตารนําเขาสินคา

ประเภทนี้จากไทยอยูในลําดับท่ี 5 ในป 2559 สวนอันดับท่ีสาม ผลไมแหง (ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม ทุเรียน 

มะละกอ) มีการนําเขาจากไทยในป 2560 เปนมูลคา 87 พันดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 61.11 

เม่ือเทียบกับป 2559 ซ่ึงกาตารนําเขาจากไทยเปนลําดับท่ี 2 ในป 2559 สวนประเทศคูแขงท่ีสําคัญของ

ไทย คือ อินเดีย และฟลิปปนส ตามลําดับ   

 ท้ังนี้ ผูบริโภคในกาตารจะใหความสําคัญกับปจจัยดานสุขภาพอนามัย โดยผักผลไมจะตองเปน

สินคาออรแกนิค เนนความสด จึงตองขนสงอากาศเปนหลัก ซ่ึงผูบริโภคหลักเปนชาวอินเดียท่ีอาศัยใน

กาตาร โดยมีปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซ้ือ ไดแก ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ราคา และบรรจุ

ภัณฑ ซ่ึงสินคาผลไมไทยท่ีมีความตองการ อาทิเชน มะมวงดอง มะพราวสด ผลไมสด มะขามหวานไมมี

เมล็ด เม็ดมะมวงหิมพานตหลายรสชาติ และแยมทุเรียน เปนตน สําหรับชวงเวลาของการนําเขาผลไมสด

นั้น จะนําเขาตามฤดูกาล ตลอดท้ังป สําหรับการนําเขาผลไมจากไทยก็เปนไปตามฤดูกาลผลิตเชนกัน 

สวนท่ี 3 การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคในประเทศ เพ่ือหาแนวทางการเชื่อมโยงสินคาผลไม

สดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยในประเทศเปาหมาย ใชวิธีการเก็บขอมูล 4 แบบ คือ 1) ทุติยภูมิ 

2) ปฐมภูมิแบบสังเกตการณ 3) สํารวจ และ 4) สัมภาษณ ซ่ึงผลท่ีไดจากการสํารวจ พบวา  

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศกาตาร มีความคลายคลึงกันหลายดาน ท้ังลักษณะภูมิ

ประเทศและเชื้อชาติ มีการพ่ึงพาอาศัยกันดุจพ่ีนองมาหลายรอยป แตจากนโยบายดานการเมืองการ

ปกครองท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดความขัดแยงนําไปสูถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจและการปดลอมจาก

สมาชิกสภาความรวมมืออาวอาหรับ จากเดิมท่ีประเทศกาตารพ่ึงพาการนําเขาผักผลไมจากประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศซาอุดีอาระเบียเกือบรอยละ 80 ทําใหไมเคยพัฒนาระบบตางๆดวย
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ตัวเองอยางจริงจัง จากความขัดแยงนี้ ทําใหกาตารลุกข้ึนมาพ่ึงพาตัวเองอยางจริงจัง 18 เดือนท่ีผานมา

ทําให มีคูคาท่ีใหความชวยเหลือหลายประเทศ ในอนาคตกาตารกําลังจะกลายเปน Gateway ในภูมิภาค

ตะวันออกกลางแหงท่ีสองรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ปจจุบันสินคาบนชั้นของกาตารจึงยังมีความ

ลาสมัยกวาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยูมาก สวนใหญเปนอาหารท่ีบริโภคแบบวิถีเดิมของชาวอาหรับ 

บรรจุภัณฑแบบเดิม รสชาติเดิม สวนผสมเดิม โดยในชั้นซูเปอรมารเก็ตของกาตารจะพบอาหารแนว

ธรรมชาติเปนหลัก ในขณะท่ีตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนั้นมีสินคาแปรรูปนวัตกรรมล้ําสมัยและมีท้ัง

สินคาหมวดออรแกนิค สินคาท่ีไมมีสวนผสมของเนื้อสัตวหรือทดลองจากสัตว สินคาท่ีปราศจากสารปรุง

แตงทุกชนิด เชน ไมเติมสารกันบูด ไมแตงสี ท่ีมีจําหนายจํานวนมาก  

 ในดานของผูบริโภค ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนั้นแตกตางจากตลาดกาตารอยางเห็นไดชัด 

ผูบริโภคสหรัฐอาหรับเอมิเรตสชอบความแปลกใหม กลาทดลองอาหารท่ีผลิตจากเทคโนโลยีใหมๆ สนใจ

เรียนรูอาหารตางชาติ และมีการแบงแยกตลาดตามรสนิยม และฐานะอยางชัดเจนเปน 3 กลุม คือ

ระดับบนหรูหรา ระดับกลาง และระดับแรงงาน/ลาง ในขณะท่ีตลาดกาตารมีความกลมเกลียวกวา แบง

ระดับชั้นนอยกวา ผูบริโภคกาตารมีความอนุรักษนิยม (Conservative) ยังไมคอยกลาลองอาหารใหม 

รสชาติแปลกๆ รูปรางท่ีพัฒนามาไมเหมือนเดิม ผลไมกลิ่นแรงๆ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีรสนิยม

สมัยใหมแบบเดียวกับชาวยุโรป จึงเหมาะกับสินคานวัตกรรมของไทย แตตลาดมีการแขงขันท่ีรุนแรงแทบ

ทุกหมวดสินคา ในขณะท่ีตลาดกาตารอยูในชวงพัฒนา กําลังเติบโต (Growth) ผูประกอบการจึงตองมี

เงินทุนไปบมเพาะตลาดกอน ซ่ึงตลาดกาตารเหมาะกับสินคาไทยท่ียังไมคอยใชเทคโนโลยีมาก คงการ

ผลิตแบบเดิม และใชการถนอมอาหารแบบธรรมชาติ/ทองถ่ิน ในสวนการคาออนไลนพบวาท้ังสอง

ประเทศยังมีการซ้ือขายออนไลนท่ีนอยกวาประเทศไทย ระบบ E-commerce Ecosystem มีความ

พรอมแลวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แตยังมีการสั่งสินคาทางอินเตอรเน็ตผานเว็บไซตในประเทศเปนหลัก 

และการสั่งซ้ือมักเปนชาวตางชาติ ชาวตะวันตก สวนกาตารนั้นพบวา E-commerce Ecosystem ยังไม

พรอม คนจึงยังนิยมเดินเลือกซ้ือสินคามากกวาสั่งผานเว็บไซต 

 จากผลการเก็บขอมูล สามารถสรุปแนวทางในการเชื่อมโยงสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไม

แปรรูปของไทยดานการตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและกาตาร ในระยะสั้น กลาง ยาว โดยแบงเปนการ

เชื่อมโยงในรูปแบบ Business-to-Business: B2B และ Business-to-Consumer: B2C ไดดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 แนวทางในการเชื่อมโยงสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยดานการตลาด 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและกาตาร รูปแบบ B2B 

 

 
ภาพท่ี 2 แนวทางในการเชื่อมโยงสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยดานการตลาด 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและกาตาร รูปแบบ B2C 
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สรุปผลการวิจัย  

 ภูมิภาคตะวันออกกลางมีท้ังหมด 14 ประเทศ ในการคัดเลือกข้ันตนผูวิจัย ไดทําการคัดเลือก

ประเทศท่ีมีความพรอมทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยพิจารณาจากรายไดตอหัว (Gross 

domestic product per capita) ในป 2560 ไดแก กาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิสราเอล คูเวต

บาหเรน จากนั้นนําท้ัง 5 ประเทศดังกลาวมาประเมินใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด จากการประเมินให

คะแนน พบวา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีคะแนนถวงน้ําหนักจากการประเมินมากท่ีสุด รวม 26.00 

คะแนน รองลงมาเปนประเทศกาตาร รวม 24.00 คะแนน ดังนั้น จึงคัดเลือกสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและ

ประเทศกาตาร เปนประเทศเปาหมายในการวิเคราะหศักยภาพและเชื่อมโยงสินคาผลไม 

 ในดานความตองการสินคาเปาหมาย (ผลไมสดและแปรรูป) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ประเทศ

ไทยเปนประเทศคูคาลําดับท่ี 21 เม่ือพิจารณาจากมูลคาการนําเขา แตไทยเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของ

สินคาประเภทผลไมแปรรูป (ไทยเปนประเทศคูคาลําดับท่ี 4 เม่ือพิจารณาจากมูลคาการนําเขา) ซ่ึงสินคา

ประเภทแปรรูปท่ีสําคัญท่ีนําเขาจากไทย คือ น้ําผลไม และน้ําพืชผักท่ีไมไดหมักและไมเติมสุรา ซ่ึง

ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทยในตลาดสหรัฐอาหรับอิมิเรตสคือ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา  

สําหรับสินคาผลไมสดหรือแหงท่ีสําคัญท่ีนําเขาจากไทย 3 อันดับแรก ไดแก (1) ผลไมในกลุมเงาะ, 

มะขามสด, ขนุน, ลิ้นจี่, เสาวรส (2) ผลไมในกลุมฝรั่ง มะมวงและมังคุด สดหรือแหง และ (3) มะละกอ

สด 

 สําหรับความตองการสินคาเกษตรเปาหมายในประเทศกาตาร ประเทศไทยไมใชประเทศคูคาท่ี

สําคัญในสินคาประเภทผลไมสดหรือแหง (ไทยเปนประเทศคูคาลําดับท่ี 22 เม่ือพิจารณาจากมูลคาการ

นําเขา) แตไทยเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของสินคาประเภทผลไมแปรรูป (ไทยเปนประเทศคูคาลําดับท่ี 

10 เม่ือพิจารณาจากมูลคาการนําเขา) ซ่ึงสินคาประเภทแปรรูปท่ีสําคัญท่ีนําเขาจากไทย คือ น้ําผลไม 

และน้ําพืชผักท่ีไมไดหมักและไมเติมสุรา ซ่ึงประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทยในตลาดกาตาร คือ สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส และสหรัฐอเมริกา สําหรับสินคาผลไมสดหรือแหงท่ีสําคัญท่ีนําเขาจากไทย 3 อันดับแรก 

ไดแก (1) ผลไมในกลุมเงาะ, มะขามสด, ขนุน, ลิ้นจี่, เสาวรส (2) ผลไมในกลุมฝรั่ง มะมวงและมังคุด สด

หรือแหง (3) ผลไมแหง (ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม ทุเรียน มะละกอ) 

 จากผลการสํารวจตลาด พบวา สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศกาตาร มีความคลายคลึงกัน

หลายดาน ท้ังลักษณะภูมิประเทศและเชื้อชาติ มีการพ่ึงพาอาศัยกันดุจพ่ีนองมาหลายรอยป ในอนาคต

กาตารกําลังจะกลายเปน Gateway ในภูมิภาคตะวันออกกลางแหงท่ีสองรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
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ปจจุบันสินคาบนชั้นของกาตารจึงยังมีความลาสมัยกวาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยูมาก สวนใหญเปน

อาหารท่ีบริโภคแบบวิถีเดิมของชาวอาหรับ บรรจุภัณฑแบบเดิม รสชาติเดิม สวนผสมเดิม โดยในชั้น

ซูเปอรมารเก็ตของกาตารจะพบอาหารแนวธรรมชาติเปนหลัก ในขณะท่ีตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนั้นมี

สินคาแปรรูปนวัตกรรมล้ําสมัยและมีท้ังสินคาหมวดออรแกนิค สินคาท่ีไมมีสวนผสมของเนื้อสัตวหรือ

ทดลองจากสัตว สินคาท่ีปราศจากสารปรุงแตงทุกชนิด เชน ไมเติมสารกันบูด ไมแตงสี ท่ีมีจําหนาย

จํานวนมาก   

 ในดานของผูบริโภค ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนั้นแตกตางจากตลาดกาตารอยางเห็นไดชัด 

ผูบริโภคสหรัฐอาหรับเอมิเรตสชอบความแปลกใหม กลาทดลองอาหารท่ีผลิตจากเทคโนโลยีใหมๆ สนใจ

เรียนรูอาหารตางชาติ และมีการแบงแยกตลาดตามรสนิยม และฐานะอยางชัดเจนเปน 3 กลุม คือ

ระดับบนหรูหรา ระดับกลาง และระดับแรงงาน/ลาง ในขณะท่ีตลาดกาตารมีความกลมเกลียวกวา แบง

ระดับชั้นนอยกวา ผูบริโภคกาตารมีความอนุรักษนิยม (Conservative) ยังไมคอยกลาลองอาหารใหม 

รสชาติแปลกๆ รูปรางท่ีพัฒนามาไมเหมือนเดิม ผลไมกลิ่นแรงๆ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีรสนิยม

สมัยใหมแบบเดียวกับชาวยุโรป จึงเหมาะกับสินคานวัตกรรมของไทย แตตลาดมีการแขงขันท่ีรุนแรงแทบ

ทุกหมวดสินคา ในขณะท่ีตลาดกาตารอยูในชวงพัฒนา กําลังเติบโต (Growth) ผูประกอบการจึงตองมี

เงินทุนไปบมเพาะตลาดกอน ซ่ึงตลาดกาตารเหมาะกับสินคาไทยท่ียังไมคอยใชเทคโนโลยีมาก คงการ

ผลิตแบบเดิม และใชการถนอมอาหารแบบธรรมชาติ/ทองถ่ิน  

 ในสวนการคาออนไลนพบวาท้ังสองประเทศยังมีการซ้ือขายออนไลนท่ีนอยกวาประเทศไทย 

ระบบ E-commerce Ecosystem มีความพรอมแลวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แตยังมีการสั่งสินคาทาง

อินเตอรเน็ตผานเว็บไซตในประเทศเปนหลัก และการสั่งซ้ือมักเปนชาวตางชาติ ชาวตะวันตก สวนกาตาร

นั้นพบวา E-commerce Ecosystem ยังไมพรอม คนจึงยังนิยมเดินเลือกซ้ือสินคามากกวาสั่งผาน

เว็บไซต 

 

อภิปรายผล 

 เม่ือทําการวิเคราะหศักภาพและเชื่อมโยงสินคาผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยดาน

การตลาดในประเทศเปาหมายแลวนั้น เพ่ือใหเกิดศักยภาพและการเชื่อมโยงไปยังตลาดเปาหมายใน

เบื้องตนทางภาครัฐควรแบงสินคาท่ีจะพัฒนาและสงเสริมออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมผลไมสดท่ีรูจักและ

นิยมอยูแลวในภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีการนําเขาจากประเทศไทยแลว เชน มะมวง มังคุด เงาะ 
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ฝรั่ง และกลุมผลไมสดท่ีเปนท่ีรูจักและนิยมอยูแลวในภูมิภาคตะวันออกกลาง แตไทยยังไมเคยเสนอขาย 

เชน แตงโม นอยหนา สมโอ โดยท้ังสองกลุมทางภาครัฐควรมีนโยบายการสงเสริมและพัฒนาท่ีแตกตาง

กันเพ่ือเจาะตลาดท้ังบน กลาง ลาง และตลาดแยกรายเชื้อชาติ สวนกลุมท่ี 2) กลุมผลิตภัณฑผลไมแปร

รูปนั้น ควรจัดแบงกลุมผูประกอบการตามความพรอมของระดับเทคโนโลยี โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมท่ีพรอมพัฒนาสูสินคานวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูง เชน กลุมผลิตภัณฑน้ําผลไมท่ีไมมีแอลกอฮอล 

ซีเรียล สแน็กบาร ขนมท่ีอัดแนนไปดวยสารอาหาร (Energy ball) เครื่องปรุงรส เครื่องทา (Dip & 

Spread) เครื่องแกง และเครื่องดื่มทดแทนม้ืออาหาร (Meal Replacement) อีกกลุมคือกลุมท่ีใช

เทคโนโลยีนอย ควรจะพัฒนาสูความเปนธรรมชาติ การรักษาความสด (Minimal Process) เชน กลุม

สินคานมธัญพืช สแน็กผัก/ผลไม น้ําผลไมออรแกนิค เปนตน ท้ังนี้เพ่ือสามารถเขาสูตลาดเปาหมายได

อยางมีศักยภาพ 

 

ขอเสนอแนะ  

สําหรับขอเสนอแนะในการเขาสูตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและกาตาร มีดังนี้ 

1. นําอัตลักษณเดนของผลไมแปรรูปไทยออกมา เพ่ือประชาสัมพันธใหผูบริโภคเอมิเรตสและ

กาตารไดรูจักสินคาไทยใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูปจจุบัน อาจถึงข้ึนตองติดฉลากวามาจากประเทศไทย 

และวิธีการบริโภคอยางไร 

2. ทําสัญญาโดยตรงกับหางสรรพสินคาตางๆ ท่ีมีจํานวนมากเพ่ือนําสินคามาขาย  

3. รวมกับรานอาหารไทยในประเทศปลายทางในเพ่ือนําสินคาไทยไปขาย  

4. รวมงานแสดงสินคาสําคัญ เชน Gulfood ซ่ึงเปนงานแสดงสินคาขนาดใหญของดูไบ   

5. ตองทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและชองทางการจําหนายอยางตอเนื่อง  

6. บรรจุภัณฑ ตองมี QR code เพ่ือสามารถสแกนใหเห็นขอมูลของผลิตภัณฑไทย  

7. ตองหาชองทางในการติดตอซ้ือขายผานโซเชียลมีเดียเนื่องจากท้ัง 2 ประเทศคอนขางมี

ขอจํากัดเก่ียวกับโซเชียลมีเดีย เชน ดูไบไมสามารถใชแอพพลิเคชั่นไลนในการโทรติดตอสื่อสาร (นอกจาก

สงขอความ)  

 8. เนื่องจากในป ค.ศ.2022 กาตารจะเปนเจาภาพฟุตบอลโลก ซ่ึงคาดวาจะมีนักทองเท่ียวเขา

มาเท่ียวและชมฟุตบอลโลกเบื้องตนประมาณ 8 แสนคน เงินจะสะพัด 2-3 หม่ืนลานบาท ความตองการ

สินคาอาหารและเกษตรจะเพ่ิมข้ึนอีกมากในชวง 1 เดือนของการแขงขัน ดังนั้น เพ่ือไมใหเปนการเสีย
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โอกาส ผูประกอบการไทยควรวางแผนสงสินคาผลไมไปในกาตารชวงดังกลาว ซ่ึงคาดวาจะมีผูตองการ

บริโภคผลไมเปนจํานวนมาก 

9. ตั้งหอการคารวมไทยกับกาตาร ท่ีเนนในเรื่องเกษตรและแปรรูป และการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพ (Medical Tourism) 

10. ทําความรวมมือกับสายการบินของประเทศท้ังสองประเทศหรือสายการบินของไทย เพ่ือ

ขนสงผลไมสดของไทยทางอากาศ (ใชเวลา 7 ชม.) ไปยังสองเมืองนี้ เพราะหากขนสงทางเรือ แมวาคา

ขนสงจะถูกกวาทางอากาศแตตองใชเวลาถึง 18-21 วัน จะทําใหความสดผลไมลดของไทยลดลง  

11. จัดงานแสดงสินคาผลไมและแปรรูปของไทยใหญๆ ปละ 2-3 ครั้ง โดยรวมมือกับ

หางสรรพสินคาโดยตรง ท้ังนี้เพ่ือใหผูบริโภคท้ังสองประเทศไดมีโอกาสชิมและรูจักผลไมไทยใหมากข้ึน 

ตัวอยาง เชน สับปะรดและกลวย เปนการนําเขาจากฟลิปปนสรอยละ 100 ไมมีของไทยวางขายเลย 

แตงโมจากอินเดีย เปนตน สวนผลไมจากไทย จะเปน ลําไย มังคุด ฝรั่ง มะขามหวาน และเงาะ โดยใน

บางรายการเปนของเวียดนามและอินโดนีเซียดวยเชนกัน  

12. สงเสริมผูประกอบการไทยผลิตสินคาผลไมออรแกนิกเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือตอบสนองผูบริโภคใน

ดูไบและกาตาร เนื่องจากกลุมสินคาออรแกนิกท้ังสดและแปรรูปกําลังไดรับความสนใจจากผูบริโภคท้ัง

สองเมือง รวมถึงอาหารแชเย็นแชแข็งยังมีความตองการอีกจํานวนมาก ซ่ึงถือวาเปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ี

นาสนใจ  

13. ไทยนาจะถือโอกาสนี้ทําเขตการคาเสรี (FTA) กับ กาตารเพ่ือเปดตลาดของท้ังสองประเทศ  

เนื่องจากท้ังสองประเทศไมมีสินคาท่ีผลิตข้ึนไดเอง แตมีเงินท่ีจะมาลงทุนในประเทศไทยได 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง โครงการจางท่ีปรึกษาเชื่อมโยงสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑสูกลุมประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และไดรับทุนวิจัยจากกรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชย   
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในกองทุนการออม

แหงชาติ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการใช

เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การศึกษา

นี้ใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ผลการศึกษาจากแบบจําลอง 

โลจิต (Logit Model) พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติในเชิงบวก 

ไดแก สถานภาพ และ สถานะการมีบุตรหรือธิดา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคาดานชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยท่ีสงผลในเชิงลบ ไดแก คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือน หนี้สิน

โดยเฉลี่ยตอเดือน และ จํานวนเงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน สวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริม

การตลาด  
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Abstract 

 The purpose of this study was to study the factors affecting the decision to save 

in the national saving fund of the people who live in Amphoe Sriracha Changwat Chon 

buri.  The questionnaires were used to collect primary data from 400 representative 

samples and logistic regression was used as a methodology for this study.  The study 

results found that the factors affecting the people ‘ s decision to save in national saving 

fund positively were material status, having child status and product, price, place. On the 

other hand, factors affecting the people ‘s decision negatively were average expense per 

month, average debt per month, average saving per month and promotion.  

Keywords: National Saving Fund, Informal Employment, Saving 

 

บทนํา 

 ในป พ.ศ. 2561 ครัวเรือนไทยกวา 21.6 ลานครัวเรือน กวา 70% ของครัวเรือนมีการออม แต

สวนใหญเปนการออมท่ีไมมีแบบแผนท่ีแนนอน เม่ือเงินเหลือจากการใชจายจึงเก็บออม ทําใหเม่ือเกิดเหตุ

จําเปนเงินออมท่ีมีอยูนั้นไมเพียงพอ เนื่องจากยังขาดวินัยในการออม นอกจากนี้ยังพบวาหนี้สินครัวเรือน

เพ่ือการบริโภคสวนบุคคลมียอดคงคางชําระสูงสุดในรอบ 4 ป ตั้งแตป 2558 และแมในผูท่ีประกอบ

อาชีพและมีรายไดยังประสบปญหาในเรื่องของการออม โดยในป พ.ศ. 2561 พบวาแรงงานกวา 35 ลาน

คน สวนใหญ 80% คาดวาหากเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดข้ึน เงินเก็บท่ีมีอยูจะไมเพียงพอตอการใชจาย

เกิน 6 เดือน ในป พ.ศ. 2562 ผูท่ีประกอบอาชีพ ท่ีมีจํานวนกวา 37.66 ลานคน มีโอกาสและแนวโนมสูง

ท่ีจะกลายเปนผูยากจน เม่ือขาดรายไดหลังเกษียณอายุจากการทํางาน  

 นอกจากนี้สถานการณโครงสรางประชากรไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหปญหาการออมนั้น

สําคัญมากยิ่งข้ึน จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัย (Aging 

Society) ในขณะท่ียังเปนประเทศกําลังพัฒนา ดวยอัตราการเกิดท่ีต่ํา สงผลตอจํานวนแรงงานในอนาคต

และมีผลตอกับอัตราสวนการพ่ึงพิงของผูสูงอายุตอวัยแรงงานจะเพ่ิมสูงข้ึน เปนการเพ่ิมภาระและ 

กระทบตอความสามารถในการสรางความม่ันคงในดานรายไดและการออมของวัยแรงงานท้ังในปจจุบัน

และอนาคต อีกท้ังผลกระทบตอภาครัฐท่ีตองสูญเสียงบประมาณรายจายจํานวนหลายหม่ืนลานบาท 

สําหรับสวัสดิการและเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดวยเหตุนี้ภาครัฐจึงไดพิจารณาการเตรียมความพรอมใหกับ
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ประชาชนในการสรางระบบบําเหน็จบําบาญท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุม ดวยการจัดต้ังกองทุนการ

ออมแหงชาติข้ึนเปนกองทุน ฯ ท่ีใหสิทธิแกประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต 15 – 60 ป ท่ีประกอบ

อาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบท่ียังไมไดรับความคุมครองผลประโยชนในระบบบําเหน็จบํานาญของ

รัฐในรูปแบบอ่ืนหรือไมไดเปนสมาชิกกองทุนของเอกชนท่ีมีนายจางจายเงินสมทบให วัตถุประสงคเพ่ือให

ประชาชน ไดมีกองทุนการออมพ้ืนฐานในการสะสมเงินออม และมีเงินบํานาญไวใชหลังอายุ 60 ป แต

กลับพบวากองทุนดังกลาวมีจํานวนสมาชิกเพียง 7.3% จากผูท่ีมีสิทธิในการสมัครเปนสมาชิกท้ังหมด

ประมาณ 30.39 ลานคน (กองทุนการออมแหงชาติ, 2561) โดยในเขตภาคตะวันออกมีจํานวนสมาชิก

กองทุนการออมแหงชาตินอยท่ีสุด ซ่ึงจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดท่ีมีแรงงานนอกระบบสูงท่ีสุดในภาค

ตะวันออก อีกท้ังกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดในชลบุรี มีแนวโนมจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง หาก

พิจารณาเขตพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชา ซ่ึงเปนท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 10 แหง เปนพ้ืนท่ีหนึ่งในโครงการ

ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การเขามาทํางานและอยู

อาศัยโดยรอบพ้ืนท่ีของแรงงานจํานวนมากนั้น จะทําใหเกิดการจางงานในธุรกิจท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

เชน ธุรกิจท่ีอยูอาศัย ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจคาสงคาปลีก เปนตน การจางงานในสวนของแรงงานนอก

ระบบหรือผูประกอบอาชีพอิสระในพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชาก็จะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย 

 ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติ ในพ้ืนท่ีอําเภอ

ศรีราชา จึงมีความสําคัญท่ีจะชวยใหรัฐบาลเกิดความเขาใจ สามารถเตรียมมาตรการและกําหนดนโยบาย

ตาง ๆ ท่ีสอดคลองและเหมาะสม ท่ีสามารถจูงใและกระตุนใหเกิดการตัดสินใจออม ในกองทุนการออม

แหงชาติของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเพ่ิมข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม และ สวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแหงชาติ ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาตร ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) กลาววา ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร ท่ีมักนิยมใชเปนเกณฑในการแบงสวนตลาด ไดแก อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพ รายได อาชีพ และ การศึกษา โดยระบุวาปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอความตองการ 

พฤติกรรม และการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน  

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค รัตนา สายคณิต และ ชลลดา จามรกุล (2560) 

ใหความหมายของ การบริโภค คือ การใชจายในรอบระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือซ้ือสินคาและบริการของ

ผูบริโภค โดยปริมาณการบริโภคของแตละบุคคลจะมากหรือนอยเทาใดข้ึนอยูกับปจจัย เชน ระดับรายได 

อุปนิสัยในการใชจาย การเลียนแบบการบริโภคของบุคคลอ่ืน สินทรัพยท่ีมีอยู อัตราดอกเบี้ย การให

สินเชื่อในการบริโภค ระดับราคาและการคาดคะเนระดับราคาในอนาคต เปนตน 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการออม รัตนา สายคณิต และ ชลลดา จามรกุล (2560) การ

ออมระดับบุคคล หมายถึงการใชจายรายไดสุทธิ ในการบริโภคนอยกวารายไดสุทธิท่ีไดรับ สวนท่ีเหลือ

จากการใชจาย เรียกวาเงินออม แสดงความสัมพันธของการบริโภคและการออม ไดดังสมการตอไปนี้  

S = Yd – C  โดย S = การออม Yd = ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล C = ระดับการบริโภค 

 แนวคิดและทฤษฎีปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541) สวน

ประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 

ดานกระบวนการ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ศึกษาพฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมีผลตอการออมของ

พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุมตัวอยางพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 258 

คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 

99 ไดแก จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน 
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 วริษา ประดับชัยมงคล (2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคาร ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยาง ผูใชบริการเงินฝากผานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ รายได กระบวนการใหบริการ พนักงาน

การอํานวยความสะดวกและการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากผานธนาคารท่ี

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

 วิภาพร ตรีทิพยโชค (2554) ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอพฤติกรรม

การลงทุนของผูลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย กลุม

ตัวอยางคือผูท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทฯ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ระดับ

การศึกษา อาชีพ ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และ ดานกระบวนการ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนฯ ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 

 ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชน

จังหวัดสตูล ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเพศ อาย ุสถานภาพ จํานวน

บุตร ระดับการศึกษา และอาชีพ สงผลตอพฤติกรรมการออมท่ีแตกตางกัน สําหรับปจจัยท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน คือ ผูท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจและวัตถุประสงคในการออม สําหรับปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการออม ในทิศทางตรงกันขาม 

คือ ภาระหนี้สิน 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากร และ การสุมตัวอยาง 

 ประชากรสัญชาติไทย ท่ีมีอายุตั้งแต 15 - 60 ป ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงหากเปนผูท่ี

มีงานทําจะตองเปนผูประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ท่ียังไมไดรับความคุมครอง

ผลประโยชนในรูปแบบบําเหน็จบํานาญอ่ืนของรัฐ การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบ

จํานวนประชากร โดยกําหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ p = 0.5 และ 

โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณ q = 0.5 ระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุม

ตัวอยางท่ี 5% สามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดจํานวน 384.16 คนเพ่ือปองกันกรณีแบบสอบถาม

จากการสํารวจไมสมบูรณ จึงเพ่ิมจํานวนของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 คน  

 การสุมกลุมตัวอยาง ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยเลือกตําบลท่ีมีจํานวนประชากรสูง

ท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) ตําบลสุรศักดิ์ (2) ตําบลหนองขาม (3) ตําบลทุงสุขลา ท้ังนี้ไดพิจารณา

ปจจัยการเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญในอําเภอศรีราชารวมดวย จากนั้น

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษาสูงสดุ 

-สถานะการมีบุตร/ ธิดา 

อาชีพ 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

การตัดสินใจออม  

ในกองทุนการออมแหงชาต ิ

ปจจัยดานพฤติกรรม 

- การจัดสรรรายไดเพ่ือเลี้ยงดู

สมาชิก 

- คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

- หน้ีสินเฉลี่ยตอเดือน 

- เงินออมเฉลี่ยตอเดือน 

 

ปจจัยสวนประสม 

การตลาดบริการ 

- ดานผลติภณัฑ 

- ดานราคา 

- ดานสถานท่ี 

- ดานการสงเสรมิการตลาด 

- ดานกระบวนการ 
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กําหนดโควตา (Quota Sampling) สําหรับจํานวนกลุมตัวอยางของ 3 ตําบลท่ีตองการศึกษาเทากัน ๆ 

และสุมตัวอยางประชากรในพ้ืนท่ีโดยไมอาศัยความนาจะเปนดวยการสุมแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารวิทยานิพนธ งานศึกษา

คนควาอิสระ บทความ วารสาร เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลของการศึกษาท่ีเก่ียวของ และการสืบคน

ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือพิจารณาและกําหนดตัวแปรในการศึกษา ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากประชากรกลุมตัวอยางโดยตรง และผานรูปแบบ

ออนไลน Google Forms  

 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึกษาไดสราง

ข้ึนตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการศึกษา และนําไปทดสอบจํานวน 40 ชุด เพ่ือวิเคราะห

ความนาเชื่อถือ (Reliability Analysis)ของแบบสอบถามไดคาสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดคาความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวแปร อยูท่ีระดับ 

.719 - .949 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน  ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนักรูเก่ียวกับการวางแผนการออมเพ่ือวัยเกษียณ 

 อาย ุการรูจักและ ระดับความสนใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอกองทุนการออมแหงชาติ 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการ 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic 

Regression Analysis) ดวยแบบจําลองโลจิต (Logit Model) เพ่ือศึกษาวาตัวแปรอิสระใดบางท่ีสามารถ

อธิบายตัวแปรตามได และนําคาสัมประสิทธิ์ท่ีคํานวณไดมาสรางสมการถดถอยโลจิตเพ่ือใชตัวแปรอิสระ

ในการทํานายความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ ท้ังนี้ตัวแปรตาม (y) จะเปนไดเพียงสองคา 
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คือไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y=0) หรือเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y=1) โดยแบบจําลองโลจิตท่ีใชใน

การศึกษา สามารถกําหนดไดดังนี้  

 In( P
1−P

) =  β0 + ∑iβ1igeni + ∑jβ2jagej + ∑kβ3kstatusk +   

   ∑lβ4lchildrenl + ∑mβ5medum + ∑nβ6nincomen +  

   ∑oβ7oincrespoo + ∑pβ8pexpense p + ∑qβ9qdept q+  

   ∑rβ10rsavingst r + β11pro1 + β12pro2 +β13pro4 + β14pri2+ 

   β15pla1 + β16promo1 + β17proc2 + ε 

 

ตารางท่ี 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจออม ในกองทุนฯ ในแบบจําลอง  

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

P 
Prob (Y = 1) ความนาจะเปนของการตัดสินใจออม ในกองทุนการออมแหงชาติ  

Prob (Y = 0) ความนาจะเปนของการตัดสินใจไมออม ในกองทุนการออมแหงชาติ 

geni เพศ 

เม่ือ i = 2 

base group = ชาย 

2 = หญิง 

agej อายุ 

เม่ือ j= 15, 16, …,60 

 

statusk สถานภาพสมรส 

เม่ือ k= 2, 3  

base group = โสด 

2 = สมรส 

3 = หยาราง/ แยกกันอยู/ หมาย 

childrenl สถานะการมีบุตรหรือธิดา 

เม่ือ l = 2 

base group = ไมมีบุตร/ ธิดา 

2 = มีบุตร/ ธิดา 

edum ระดับการศึกษาสูงสุด 

เม่ือ m = 2, 3 

base group = ต่ํากวาปริญญาตร ี

2 = ปริญญาตรี 

3 = สูงวาปริญญาตร ี
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ตารางท่ี 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจออม ในกองทุนฯ  ในแบบจําลอง (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

incomen รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 

เม่ือ n = 1 

base group = นอยกวาหรือเทากับ 

30,000 บาท 

1 = ตั้งแต 30,001 บาท ข้ึนไป 

increspoo การใชจายรายไดเพ่ือเลี้ยงดูสมาชิก 

เม่ือ o = 2 

base group = ตนเองเพียงคนเดียว 

2 = ตนเอง และ สมาชิกในครอบครัว 

expense p  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

เม่ือ p = 2 

base group = นอยกวา หรือ เทากับ 

24,000 บาท 

2 = ตั้งแต 24,001 บาท ข้ึนไป 

dept q ภาระหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน 

เม่ือ q = 2, 3 

base group = ไมมีหนี้สิน 

2 = นอยกวาหรือเทากับ12,000 บาท 

  3 = ตั้งแต 12,001 ข้ึนไป 

savingst r จํานวนเงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน 

เม่ือ r = 2, 3   

base group = ไมไดออมเงิน 

2 = นอยกวาหรือเทากับ3,000 บาท  

3 = ตั้งแต 3,001 ข้ึนไป 

prod1 จํานวนเงินออมสะสมไดสูงสุด13,200บาท/ป  ระดับความสําคัญ 1– 5  

prod2 สิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษี สูงสุด 

13,200 บาท / ป 

ระดับความสําคัญ 1– 5 

prod4 การรับประกันอัตราผลตอบแทน  

ไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยของการฝากเงิน

ประจาํ 12 เดือน โดยเฉลี่ยของ 7 ธนาคาร  

(4 – 9 % ตอป) 

ระดับความสําคัญ 1– 5 

 

 

 

ตารางท่ี 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจออม ในกองทุนฯ  ในแบบจําลอง (ตอ) 
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ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

prod4 การรับประกันอัตราผลตอบแทน  

ไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยของการฝากเงิน

ประจาํ 12 เดือน โดยเฉลี่ยของ 7 ธนาคาร  

(4 – 9 % ตอป) 

ระดับความสําคัญ 1– 5 

price2 ไมมีคาธรรมเนียมในการรักษาบัญช ี ระดับความสําคัญ 1– 5  

pla1 ชองทางหลากหลายในการสมัคร เชนธนาคาร

ท่ีเขารวมโครงการทุกสาขา,เคานเตอรเซอวิส 

หรือ แอพพลิเคชั่นของ กอช. 

ระดับความสําคัญ 1– 5  

promo1 การประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ เชน 

โทรทัศน Website YouTube 

ระดับความสําคัญ 1– 5  

proc2 การออก หรือ กลับเขาเปนสมาชิกทําไดงาย ระดับความสําคัญ 1– 5  

ε คาคลาดเคลื่อน (Error Term)  

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญ 1 (นอยท่ีสุด) – ระดับความสําคัญ 5 (มากท่ีสุด) 

 

ผลการศึกษา  

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดวยแบบจําลองโลจิต  

ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ์ 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-value Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

เพศ           

- ชาย 
   

(Base Group) 

- หญิง -0.413 0.284 0.146 -1.450 -0.088 

อายุ -0.014 0.018 0.444 -0.770 -0.003 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 
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ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ์ 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-value Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

สถานภาพสมรส           

-  โสด 
   

(Base Group) 

-  สมรส -0.335 0.495 0.499 -0.680 -0.074 

-  หยาราง/แยกกันอยู/หมาย 2.093 1.130 0.064* 1.850 0.273 

จํานวนบุตร / ธิดา           

- ไมมีบุตร/ธิดา 
   

(Base Group) 

- มีบุตร/ธิดา 1.170 0.505 0.021** 2.320 0.228 

ระดับการศึกษาสูงสุด           

- ต่ํากวาปริญญาตรี 
   

(Base Group) 

- ปริญญาตร ี 0.237 0.348 0.496 0.680 0.050 

- สูงวาปริญญาตร ี -0.285 0.697 0.682 -0.410 -0.065 

รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน           

-นอยกวาหรือเทากับ 30,000 บาท 
   

(Base Group) 

- ตั้งแต 30,001 บาท ข้ึนไป 0.173 0.458 0.706 0.380 0.037 

การใชจายรายได           

- สําหรับตนเองเพียงคนเดียว 
   

(Base Group) 

- สําหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัว -0.509 0.374 0.173 -1.360 -0.111 

คาใชจายโดยเฉล่ียตอเดือน           

-นอยกวาหรือเทากับ24,000 บาท 
   

(Base Group) 

- ตั้งแต 24,001 บาท ข้ึนไป -2.214 0.652 0.001*** -3.400 -0.503 

หนี้สินโดยเฉล่ียตอเดือน           

- ไมมีหนี้สิน 
   

(Base Group) 

-นอยกวาหรือเทากับ 12,000 บาท 0.019 0.298 0.950 0.060 0.004 

- ตั้งแต 12,001 บาท ข้ึนไป -2.467 0.571 0.000*** -4.320 -0.547 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ์ 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-value Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

จํานวนเงินออมโดยเฉล่ีย           

- ไมไดออมเงิน 
   

(Base Group) 

- นอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท -1.209 0.391 0.002*** -3.090 -0.250 

- ตั้งแต 3,001 บาท ข้ึนไป -1.095 0.504 0.030** -2.170 -0.255 

ดานผลิตภัณฑ           

- จํานวนเงินออมสะสมไดสูงสุด 13,200 

บาท / ป 

0.383 0.140 0.006*** 2.730 0.084 

- สิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษี สูงสุด 

13,200 บาท / ป 

-0.065 0.190 0.731 -0.340 -0.014 

- การรับประกันอัตราผลตอบแทน ไมนอย

กวาอัตราดอกเบี้ยของการฝากเงินประจํา 

12 เดือน โดยเฉลี่ยของ 7 ธนาคาร  

(4 – 9 % ตอป) 

0.225 0.187 0.228 1.200 0.049 

ดานราคา           

- ไมมีคาธรรมเนียมในการรักษาบัญช ี 0.318 0.182 0.081* 1.750 0.069 

ดานชองทางการจัดจําหนาย           

- ชองทางหลากหลายในการสมัคร เชน 

ธนาคารท่ีเขารวมโครงการทุกสาขา, 

เคานเตอรเซอวิสหรือแอพพลิเคชั่นของกอช. 

0.458 0.198 0.020** 2.320 0.099 

ดานการสงเสริมการตลาด           

- การประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ 

เชน โทรทัศน Website YouTube 

-0.365 0.158 0.021** -2.310 -0.079 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ์ 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-value Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

ดานกระบวนการ           

- การออก หรือ กลับเขาเปนสมาชิกทําได

งาย 

0.040 0.168 0.814 0.230 0.009 

LR chi2 (21) =146.80 Prob > chi2=0 Overall Percentage Correct = 77.75 

หมายเหตุ:   * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 

  ** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  *** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ปจจัยสวนบุคคลตัวแปรสถานภาพ ผูท่ีมีสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู/หมาย มีความนาจะเปน

ท่ีจะตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติมากกวา รอยละ 0.273 เม่ือเทียบกับผูท่ีมีสถานภาพโสด 

เนื่องจากมีความจําเปนตองพ่ึงพาตนเองสูง จึงมีแรงจูงใจในการออมเพ่ือเปนคาใชจาย ในการอุปโภค

บริโภคของตนเองหรือ เพ่ือบุตรหรือธิดา สอดคลองกับ การศึกษาวิจัยของ Schreiner and Sherraden 

(2007) ซ่ึงไดศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมและการสะสมสินทรัพยของผูท่ีมีรายไดนอย ระบุวา ผูท่ีมี

สถานภาพหยาราง/แยกกันอยู/หมาย จะมีการออมท่ีมากกวาผูท่ีมีสถานภาพโสด หรือ ไมเคยแตงงาน 

และ ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลตัวแปรสถานะการมีบุตร/ธิดา ผูท่ีมีบุตร/ธิดา มีความนาจะเปนท่ีจะ

ตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติมากกวา รอยละ 0.228 เม่ือเทียบกับผูท่ีไมมีบุตร/ธิดา เนื่องจาก

โดยธรรมชาติผูท่ีเปนพอแม จะมีความตองการในการออมหรือเริ่มมีการออมเม่ือมีลูก เพ่ือตองการท่ีจะมี

เงินไวสําหรับลูกหลานไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้นผูท่ีมีลูกจึงมีความตระหนักและมีการวางแผนในเรื่อง

ของการเก็บออมเงินมากกวา สอดคลองกับการศึกษาของ Shepherds Friendly (2020) กลุม

ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน ของประเทศอังกฤษ ซ่ึงพบวารอยละ 65 ของผูท่ีเปนพอแม เม่ือมีการวางแผนท่ี

จะเก็บออม จะมีการลดคาใชจายตอเดือนลง เพ่ือออมเงินใหไดตามเปาหมาย 

 ปจจัยพฤติกรรม ตัวแปรคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูท่ีมีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือน 

ตั้งแต 24,001 บาท ข้ึนไป มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาตินอยกวา รอย
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ละ 0.503 เม่ือเทียบกับผูท่ีมีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 24,000 บาท เนื่องจากการ

ออมและคาใชจายมีความสัมพันธกัน ดังแสดงในสมการ Y = C + S  โดยท่ี Y คือ รายไดท่ีสามารถจับจาย

ใชสอยไดจริง C คือ คาใชจายเพ่ือการบริโภค S คือ ปริมาณการออม ดังนั้น Y – C จึงเทากับ S 

เพราะฉะนั้นหากคาใชจายเพ่ิมข้ึน ก็จะทําใหการออมลดลง สอดคลองกับการศึกษาของกฤตภาส เลิศ

สงคราม (2555) เรื่องพฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมีผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพย โดยผลการศึกษาพบวา คาใชจายตอเดือนสงผลใหการออมเปลี่ยนแปลงในทิศทาง

ตรงกันขาม ปจจัยพฤติกรรม ตัวแปรหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูท่ีมีหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 

12,001 บาท ข้ึนไป มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติ นอยกวารอยละ 

0.547 เม่ือเทียบกับผูท่ีไมมีหนี้สิน สอดคลองกับผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางครัวเรือนท่ีมีการกอหนี้สูงกับพฤติกรรมการออม โดยกลุมคนท่ีมีเงิน

ออมสะสมนอย เม่ือจําเปนตองกอหนี้ดวยการกูยืม ก็จะตองกูเต็มจํานวน ดังนั้นจึงสรุปไดวาผูท่ีมีภาระ

หนี้สินมาก จะมีโอกาสตัดสินใจออมนอยกวา เม่ือเทียบกับผูท่ีไมมีหนี้สิน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล ซ่ึง

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานภาระหนี้สินสงผลตอความถ่ีในการออม ในทิศทางตรงกันขาม และ ผล

การศึกษาปจจัยพฤติกรรม ตัวแปรจํานวนเงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูท่ีมีจํานวนเงินออมโดยเฉลี่ย

ตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท และ ตั้งแต 3,001 บาท ข้ึนไป มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจ

ออมในกองทุนการออมแหงชาติ นอยกวารอยละ 0.250 และ 0.255 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับผูท่ีไมมีการ

ออมเงิน เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 78.50 มีรูปแบบการออมท่ีใชในการสะสมเงินออมอยู

แลว ดังนั้นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออมใหม ผูบริโภคจะตองมีตนทุนการเปลี่ยนแปลง 

(Switching Cost) ไมวาจะเปนผลประโยชนหรือผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากรูปแบบการออมเดิม ตนทุน

เวลาท่ีใชในการคนหาขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบการออมแตละรูปแบบ ตนทุนการดําเนินการยกเลิก และ 

สมัครใหม อีกท้ังยังมีตนทุนของการเรียนรูเก่ียวกับรูปแบบการออมใหม และสุดทายเปนเรื่องตนทุนความ

เสี่ยงจากความไมแนนอน  

 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการตัวแปรดานผลิตภัณฑ คือ จํานวนเงินออมสะสมสูงสุด 

จํานวน 13,200 บาทตอป สงผลตอการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.084 

ซ่ึงผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาจํานวนเงินออมสะสมสูงสุดฯ ของกองทุนการออมแหงชาติ มีความเหมาะสม

แลว ตัวแปรดานราคา คือ การไมมีคาธรรมเนียมในการรักษาบัญชี สงผลตอการตัดสินใจออมในกองทุน

การออมแหงชาติ เพ่ิมข้ึน รอยละ 0.069 เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมเปนตนทุนของผูใชบริการ ดังนั้น
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การยกเวนคาใชจายดังกลาวจึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา ตัวแปรดานชองทางการจัด

จําหนาย คือ ชองทางหลากหลายในการสมัคร ฯ สงผลตอการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.099 เนื่องจากการนําเทคโนโลยี และอินเทอรเน็ตเขามาปรับใชกับการทําธุรกรรม 

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการในเรื่องความสะดวกดานสถานท่ีและเวลาในการใหบริการ ผล

การศึกษาของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 3 ตัวแปรขางตน สอดคลองกับการศึกษาของ วิภา

พร ตรีทิพยโชค (2554) เรื่องสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุน

กองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  ผลการศึกษาพบวา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมในทิศทางเดียวกัน สวนผลการศึกษาตัวแปรดานการสงเสริมการตลาด 

คือ การประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน Website YouTube สงผลตอการตัดสินใจ

ออมในกองทุนการออมแหงชาติ ลดลงรอยละ 0.079 ซ่ึงผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญมากกับการสงเสริมการตลาด แตการประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ ของกองทุนการ

ออมแหงชาติ ยังไมดีเพียงพอ จึงควรตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษา ผูท่ีมีสถานภาพ อยางราง แยกกันอยู หมาย และ ผูท่ีมีบุตรหรือธิดา มีความ

นาจะเปนท่ีจะตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติมากกวา การมุงเนนทําการสงเสริมการตลาด 

ตอบสนองความตองการ ของกลุมคนดังกลาว ก็จะมีโอกาสท่ีจะไดรับการตอบรับในการตัดสินใจออมสูง 

เชน การเพ่ิมทางเลือกความคุมครองในรูปแบบประกันภัยเพ่ิมเติม ใหไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิม 

นอกเหนือจากเงินสะสม เงินสมทบของรัฐบาล และดอกเบี้ยจากเงินสะสม ในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพล

ภาพ เพ่ือเปนเงินหรือมรดกใหกับลูกหลาน อาจจะสามารถจูงใจกลุมบุคคลท่ีมีความกังวลเก่ียวกับบุตร

หลาน และตองความคุมครองในสวนนี้หากตนเองตองเจอเหตุการณท่ีไมคาดคิด 

 2. จากผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการ

ตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติท่ีลดลงแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากกับการ

ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน Website YouTube ของกองทุน ฯ แตการสงเสริม

การตลาดดังกลาว ของกองทุนการออมแหงชาติท่ีมีอยูในปจจุบันยังทําไดไมดี และ ควรตองไดปรับการ
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ปรับปรุง ไมวาจะเปนรูปแบบของขอมูล เพ่ือสรางการรูจัก และ สื่อถึงสิทธิประโยชนท่ีนาสนใจท่ีผูสมัคร

จะไดรับ รวมถึงการเลือกชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได  

 3. จากผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย เปนสิ่งท่ีกองทุน ฯ สามารถทําไดดีอยูแลว ควรรักษามาตรฐานดังกลาวไว หรือหากทําการ

ปรับปรุงก็จะยิ่งเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจออมในกองทุน ฯ เพ่ิมข้ึน เชน การสํารวจความคิดเห็นหรือ

ความตองการของสมาชิกเก่ียวกับจํานวนเงินออมสูงสุด หรืออ่ืน ๆ เพ่ือใหม่ันใจไดวายังคงมีความ

เหมาะสม ตรงกับความตองการของสมาชิกหรือไม จะตองไดรับการปรับปรุงอยางไร เปนตน 

 4. จากผลการศึกษา ปจจัยพฤติกรรม คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือน หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน 

จํานวนเงินออมโดยเฉลี่ย มีผลตอการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแหงชาติอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวาพฤติกรรมท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจออมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การใชปจจัยพฤติกรรม

ในการแบงกลุมเปาหมาย เพ่ือระบุความตองการของบุคคลแตละกลุม ท่ีจะสามารถดึงดูดใหกลุมคน

ดังกลาวสนใจผลิตภัณฑกองทุนการออมแหงชาติก็เปนปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี 

Factors Affecting the Decision to Attend Running Events  

in Chon Buri Province 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม และปจจัยสวนประสม

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ตอบแบบสอบถามของนักวิ่งกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยแบบจําลองโล

จิต (Logit Model) ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก 1) ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 2) 

พฤติกรรมของนักวิ่งในดานความถ่ีในการเขารวมงานวิ่ง ดานอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมงาน และ

ดานชองทางการรับรูขาวสารงานวิ่ง และ 3) ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

การสงเสริมการตลาด และดานลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นผูจัดงานวิ่งควรตระหนักและใหความสําคัญ

กับปจจัยดังกลาวขางตนในการออกแบบบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสรางแรงจูงใจตอการตัดสินใจ

เขารวมงานวิ่ง สรางบริการท่ีประทับใจและตอบสนองตอความตองการของผูเขารวมงาน รวมท้ังเปนการ

ชวยสนับสนุนใหผูประกอบการประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนตอไป 

 

คําสําคัญ: งานวิ่ง, การตัดสินใจเขารวม, แบบจําลองโลจิต 
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Abstract 

 The objective of this study was to determine factors affecting the decision to 

attend running events in Chon Buri province. The questionnaires were used to collect 

primary data from 400 representative samples which were analyzed by a logit model. 

The study result found that factors affecting the decision to attend running events in 

Chon Buri province at the statistical significance level of 0.10 were 1) personal 

characteristics in terms of gender, age, average monthly income 2) runners’ behavior in 

terms of frequency of participation in running events, influence on the decision to attend 

running event, and channel for information about running events and 3) marketing mixes 

factors in terms of product, price, promotion and physical. Therefore, the event organizer 

should realize and pay attention to the above factors regarding to the service design in 

order to increase the potential to motivate runners to attend the running events, create 

impressive services that respond to the needs of participants and help support the 

entrepreneur to achieve sustainable success. 

 

Keywords: Running event, Decision to attend, Logit model 

 

บทนํา 

สุขภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางมากเพราะเปนพ้ืนฐานในการท่ีบุคคลจะกระทํา 

การใด ๆ ท่ีนํามาซ่ึงความสุขและความสําเร็จได รวมถึงการเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพเปน

กําลังสําคัญในการผลักดันและพัฒนาประเทศชาติสืบไป ปจจุบันกระแสการรักสุขภาพกําลังเปนท่ีนิยมใน

สังคมไทย ผูคนหันมาใสใจกับการดูแลสุขภาพตัวเองมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการหันมาออกกําลังกาย

และเลนกีฬา สงผลใหธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและกีฬามีอัตราการเติบโตสูง การวิ่งเปนหนึ่งใน

กิจกรรมการออกกําลังกายท่ีไดรับความนิยมสูง เนื่องจากเปนกีฬาท่ีสามารถเริ่มตนไดงายดวยตนเอง 

และเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนสามารถทําได  

การเขารวมงานวิ่งในชวงวันหยุดสุดสัปดาหกลายมาเปนกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีกําลังไดรับ

ความนิยมอยางสูงในกลุมคนรักสุขภาพ สงผลทําใหธุรกิจงานวิ่งมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจาก
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ประโยชนในดานการมีสุขภาพท่ีดีของผูเขารวมงานวิ่งแลวนั้น การจัดงานวิ่งยังมีสวนชวยในการสราง

รายไดสูชุมชน ชวยผลักดันการเติบโตของธุรกิจท่ีเก่ียวของใหเติบโตเพ่ิมข้ึนจากการบริโภคของเหลานักวิ่ง 

โดยเฉพาะในกลุมสินคากีฬาท่ีมียอดขายเติบโตตามกระแสนิยมการออกกําลังกาย ตลอดจนกลุมธุรกิจ

โรงแรมท่ีพัก ซ่ึงถือไดวาการจัดงานวิ่งเปนการชวยสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญกับ

เศรษฐกิจของประเทศในเชิงบวกอีกดวย นอกจากนี้การจัดงานวิ่งยังเปนอีกหนึ่งกําลังในการชวย

สนับสนุนสาธารณะประโยชนและพัฒนาสังคมใหดียิ่งข้ึน ดังตัวอยาง โครงการ “กาวคนละกาว” ของ ตูน 

อาทิวราห คงมาลัย ท่ีจัดข้ึนในชวงปลายป พ.ศ. 2560 เพ่ือระดมทุนชวยเหลือ 11 โรงพยาบาลท่ัว

ประเทศ ซ่ึงไดรับยอดเงินบริจาคจากประชาชนท่ัวประเทศเปนจํานวนเงินมากกวา 1,200 ลานบาท และ

นับวาเปนปรากฏการณครั้งสําคัญท่ีทําใหคนไทยหันมาออกกําลังกายดวยการวิ่งกันมากข้ึน (สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561)  

ชลบุรีเปนจังหวัดท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลายเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติ และเปนเมืองกีฬาตนแบบ (Sport City) เนื่องจากมีความพรอมในดานสาธารณูปโภค การ

ขนสงสาธารณะ โรงแรมท่ีพัก ทําใหชลบุรีเปนหนึ่งในสนามท่ีมีการจัดงานวิ่งบอยครั้งและมีจํานวนงานวิ่ง

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องในแตละป อยางไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของจํานวนงานวิ่งท่ีจัดข้ึน สะทอนใหเห็นถึง

อุปทานการจัดงานวิ่งท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหการแขงขันกันของผูประกอบธุรกิจการจัดงานวิ่งมีความรุนแรง

มากข้ึน ในขณะท่ีผูเขารวมงานมีขอจํากัดในการตัดสินใจเขารวมงานโดยเฉพาะในกรณีท่ีงานวิ่งถูกจัดข้ึน

ในวันและเวลาเดียวกัน ดังนั้นผูจัดงานวิ่งจําเปนตองคิดหากลยุทธท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของผูเขารวมงานวิ่งและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึง

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจงานวิ่งไดมีความ

เขาใจในดานพฤติกรรม ความตองการและปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา

รวมงานวิ่งของผูเขารวมงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม กําหนดกลยุทธ ปรับปรุง 

พัฒนาการบริการใหสามารถตอบสนองตรงตอความตองการท่ีแทจริงของผูเขารวมงานวิ่งไดดียิ่งข้ึน 

รวมถึงการดึงดูดกลุมนักวิ่งจากพ้ืนท่ีตาง ๆ ใหตัดสินใจเขารวมงานวิ่งท่ีจัดข้ึนในจังหวัดชลบุรีเพ่ิมมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เ พ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม และปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ 

การตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี 



 

2349 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อัศวิน แผนเทอดไทย (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูรวมงานอีเวนต

มาราธอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูเขารวมงานอีเวนตมาราธอน 

พบวา 1) ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ และการศึกษา และ 2) ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี และบุคลากร เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ผูเขารวมงานอีเวนตมาราธอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สุกัญญา มณีอินทร (2559) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจ

เลือกสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพ่ือการวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะ

ประชากรศาสตรของผูวิ่ง พบวาชวงอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกสวนสาธารณะเพ่ือการ

วิ่งท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเลือกสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพ่ือการวิ่ง พบวาดานผลิตภัณฑ สถานท่ี 

การสงเสริมการตลาด สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพ่ือการวิ่ง 

 มุกดาวรรณ สมบูรณวรรณะ (2558) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสถาน

ออกกําลังกายขนาดใหญ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการสถานออกกําลังกาย (Fitness Center) ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาดานลักษณะประชากรศาสตร เพศ และอายุ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการสถานออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ

การใชบริการสถานออกกําลังกาย ไดแก ปจจัยดานบุคลกร ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานราคา 

ดานกระบวนการ และดานผลิตภัณฑ 

 ณัชชา รัตนสัค (2562) ศึกษาเรื่องการใหความหมายตอการวิ่งและแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่ง: 

ศึกษาเฉพาะผูท่ีเคยเขารวมงานวิ่ง เพ่ือศึกษาความหมายท่ีนักวิ่งมีตอการวิ่งในงานวิ่ง และเพ่ือศึกษาแรงจูงใจ

ของนักวิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการเขารวมงานวิ่ง พบวานักวิ่งสวนใหญใหความหมายในดานวิทยาศาสตรและ

การแพทยมากกวาดานอารมณโดยเฉพาะความหมายเก่ียวกับสุขภาพ และในดานแรงจูงใจพบวา แรงจูงใจ

ภายในสงผลใหเขารวมงานวิ่งมากกวาแรงจูงใจภายนอก 

สุธีรา อุตมะ (2556) ศึกษาเรื่องทัศนคติท่ีมีตอการใชบริการ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดและ

พฤติกรรมการใชบริการ ฟตเนส เซ็นเตอรของประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการใชบริการฟตเนส เซ็นเตอรของประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกเก่ียวกับการใชบริการฟตเนส เซ็นเตอร ในดานการ
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สื่อสารการตลาดใหน้ําหนักการตัดสินใจมากในดานสถานท่ี ราคา ผลิตภัณฑ การสื่อสารการตลาด และการ

สงเสริมการตลาด ตามลําดับ และในดานพฤติกรรม พบวาความถ่ีในการใชบริการคือ 2-3 ครั้งตอสัปดาห โดย

มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงอุปกรณท่ีนิยมเลนมากท่ีสุด คือลูวิ่ง 

สมพงษ  อัศวริยธิปติและคณะ (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาเท่ียววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาเท่ียววัดในบริเวณเกาะ

รัตนโกสินทร พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสตางกัน มีผล

ตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาเท่ียววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทรในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

7. ดานผลิตภัณฑและบริการ 

8. ดานราคา 

9. ดานการสงเสริมทางการตลาด 

10. ดานลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยดานพฤติกรรมการเขารวมงานวิ่ง 

4. ความถ่ีในการเขารวมงานวิ่ง 

5. อิทธิพลตอการเขารวมงานวิ่ง 

6. ชองทางการรับรูขาวสารงานวิ่ง 

การตัดสินใจเขารวมงานวิ่ง 

ในจังหวัดชลบุรี 

- ตัดสินใจเขารวมงานวิ่ง 

- ตัดสินใจไมเขารวมงานวิ่ง 
 

Logit Model 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูเขารวมงานวิ่งท่ีจัดข้ึนภายในประเทศ โดยเลือกทําการเก็บ

แบบสอบถามจากนักวิ่งภายในงานวิ่ง ตามสวนสาธารณะตาง ๆ โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

บังเอิญ (Haphazard or Accidental) ท่ีข้ึนอยูกับการไดรับความรวมมือของผูตอบแบบสอบถาม และ

นอกจากนี้ยังมีการกระจายแบบสอบถามผานชองทางออนไลนเพ่ือใหเขาถึงกลุมนักวิ่งไดท่ัวทุกภูมิภาค

มากยิ่งข้ึน โดยมีการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแบบกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร (Infinite 

Population) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 5% คํานวณ

ได 384 ราย แตเพ่ือความสะดวกในการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้จึงมีการกําหนดจํานวน

การสุมตัวอยางจริงไวท่ี 400 ราย 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงผูศึกษาไดสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการศึกษาโดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรม

การเขารวมงานวิ่ง และสวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps)  

3. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองโลจิต  

(Logit Model) เพ่ือศึกษาวาตัวแปรอิสระใดบางท่ีสามารถอธิบายตัวแปรตามได และนําคาสัมประสิทธิ์ท่ี

คํานวณไดมาสรางสมการถดถอยโลจิตเพ่ือใชตัวแปรอิสระในการทํานายความนาจะเปนของการเกิด

เหตุการณ ท่ีสนใจ ท้ังนี้ ตัวแปรตาม (y) จะเปนได เ พียงสองคา คือไม เ กิดเหตุการณ ท่ีสนใจ  

(y=0) หรือเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y=1) โดยแบบจําลองโลจิตท่ีใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ 

การตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถกําหนดไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

P  Prob (Y = 1) ความนาจะเปนของการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุร ี

Y การตัดสินใจเขารวมงานวิ่ง 

ในจังหวัดชลบุร ี

1= เขารวมงานวิ่ง 

0= ไมเขารวมงานวิ่ง 

gen เพศ (base group = ชาย)   
gen1 = หญิง 

agej อายุ (base group = 30 - 39 ป)  
เม่ือ j= 1,2 age1 = 1 กรณีอายุ 20 - 29 ป   

0 = กรณีอ่ืน ๆ   
age 2 = 1 กรณีอายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป 

  0 = กรณีอ่ืน ๆ 

income รายได (base group = ต่ํากวา 50,001 บาท) 

  income1 = รายไดตั้งแต 50,001 บาทข้ึน

ไป 

frequency ความถ่ีในการเขารวมงานวิ่ง (base group = 1 – 6 ครั้ง/ป) 

frequency1 = มากกวา 7 ครั้ง/ปข้ึนไป 

idolm อิทธิพลตอการตัดสินใจ (base group = ตนเอง) 

 เม่ือ m= 1,2 idol1 = 1 กรณี เพ่ือน/ครอบครัว/ 

พรีเซนเตอร/ผูจัดโครงการ/ 

ผูสนับสนุนงานวิ่ง 

  0 = กรณีอ่ืน ๆ 

  idol2 = 1 กรณี เสื้อ/เหรียญรางวัล/

วัตถุประสงคงานวิ่ง (การกุศล) 

  0 = กรณีอ่ืน ๆ 

Channel1 ชองทางการรับรูขาวสารงานวิ่ง       

ทางปายโฆษณา 

channel1 = 1 กรณีรับรูขาวสารงานวิ่ง

ทางปายโฆษณา 

  0 = กรณีอ่ืน ๆ 



 

2353 
 

ตารางท่ี 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

channel2 ชองทางการรับขาวสารงานวิ่ง 

ทางเว็บเพจ (Facebook) 

channel2 = 1 กรณีมีรับรูขาวสารงานวิ่ง

ทางเว็บเพจ (Facebook) 

  0 = กรณีอ่ืน ๆ 

product1 มีตัวเลือกระยะทางวิ่งหลากหลาย ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

price1 ราคาเหมาะสมกับระยะทางวิ่ง ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

price2 ราคาเหมาะสมเทียบกับงานอ่ืน ๆ ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

promotion1 การโฆษณา ประชาสัมพันธ

หลากหลายชองทางและท่ัวถึง 

ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

promotion2 รางวัลท่ีไดรับเม่ือเขาเสนชัยมีความ

เหมาะสม เชน ของท่ีระลึก 

ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

promotion3 ใชพรีเซนเตอรท่ีนาสนใจ ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

physical1 สถานท่ีจัดงานมีบรรยากาศ 

โดยรอบท่ีดี 

ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

physical2 ารสรางบรรยากาศภายในงาน  

เชน ดนตรี พิธีกร กองเชียร 

ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

ε คาคลาดเคลื่อน (Error term)   

 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะหดวย

แบบจําลองโลจิต (Logit Model) สามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต 

   (n=400) 

ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ์ 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-

Value 
Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

คาคงท่ี -4.484 1.089 0.000 -4.120   

เพศ 

ชาย (Base Group) 

หญิง -0.564 0.235 **0.016 -2.400 -0.131 

อายุ 

30 - 39 ป (Base Group) 

20 - 29 ป 0.581 0.295 **0.049 1.970 0.140 

ตั้งแต 40 ปข้ึนไป 0.271 0.274 0.323 0.990 0.064 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ต่ํากวา 50,001 บาท (Base Group) 

ตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป -0.479 0.290 *0.099 -1.650 -0.108 

ความถี่ในการเขารวมงานว่ิง 

1 – 6 ครั้ง/ป (Base Group) 

ตั้งแต 7 ครั้ง/ปข้ึนไป 0.568 0.245 **0.020 2.320 0.134 

อิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ตนเอง (Base Group) 

เพ่ือน/ครอบครัว/พรีเซนเตอร/ 

ผูจัดโครงการ/ผูสนับสนุนงานวิ่ง 
-0.011 0.230 0.962 -0.050 -0.003 

เสื้อ/เหรียญรางวัล/ 

วัตถุประสงคงานวิ่ง (การกุศล) 
1.268 0.767 *0.098 1.650 0.306 

ชองทางการรับรูขาวสารงานว่ิง 

ปายโฆษณา 0.818 0.419 *0.051 1.950 0.201 

เว็บเพจ เชน Facebook 1.001 0.442 **0.023 2.270 0.204 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

(n=400) 

ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ์ 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-

Value 
Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

ดานผลิตภัณฑ 

มีตัวเลือกระยะทางวิ่งหลากหลาย 0.274 0.162 *0.090 1.700 0.064 

ดานราคา 

ราคาเหมาะสมกับระยะทางวิ่ง 0.454 0.238 *0.056 1.910 0.107 

ราคาเหมาะสมเทียบกับงานอ่ืน ๆ -0.405 0.231 *0.079 -1.750 -0.095 

ดานการสงเสริมการตลาด      

การโฆษณา ประชาสัมพันธ

หลากหลายชองทางและท่ัวถึง 
0.387 0.212 *0.068 1.830 0.091 

รางวัลท่ีไดรับเม่ือเขาเสนชัยมี

ความเหมาะสม เชน ของท่ีระลึก 
-0.566 0.190 **0.003 -2.970 -0.133 

ใชพรีเซนเตอรท่ีนาสนใจ 0.244 0.148 *0.099 1.650 0.057 

ดานลักษณะทางกายภาพ      

สถานท่ีจัดงานมีบรรยากาศ

โดยรอบท่ีดี 
-0.340 0.227 0.135 -1.500 -0.080 

การสรางบรรยากาศภายในงาน 

เชน ดนตรี พิธีกร กองเชียร 
0.737 0.200 **0.000 3.680 0.173 

LR chi2 (18) = 61.14   Prob > Chi2 = 0.0000   Overall Percentage Correct = 70.10% 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 

     ** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา เม่ือพิจารณาคา LR Chi-Square = 61.14 และ Prob Chi2 = 0.000 อธิบาย

ไดวาแบบจําลองนี้สามารถอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 นอกจากนี้เม่ือพิจารณา Overall Percentage Correct เทากับ 70.10% 

ซ่ึงอธิบายไดวาแบบจําลองนี้สามารถพยากรณความนาจะเปนในการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งท่ีจัดข้ึนใน

จังหวัดชลบุรีท้ัง 2 กรณี คือ กรณีท่ีเขารวมงานวิ่ง และกรณีท่ีไมเขารวมงานวิ่ง ไดอยางถูกตองคิดเปน

รอยละ 70.10 ซ่ึงจากผลการศึกษาสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัด

ชลบุรีท่ีประมาณไดรวมกับคา Marginal Effect ดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อธิบายไดวา เพศมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยเพศหญิงมีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจเขารวมงาน

วิ่งในจังหวัดชลบุรีนอยกวาเพศชายอยูรอยละ 13.10 ท้ังนี้เปนเพราะเพศท่ีแตกตางกันจะมีทัศนคติและ

การรับรูท่ีตางกัน โดยเพศชายมีแรงจูงใจทางดานรางกาย และการเลนกีฬามากกวาเพศหญิง สอดคลอง

กับงานศึกษาของมุกดาวรรณ สมบูรณวรรณะ (2558) ท่ีศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการสถานออกกําลังกายขนาดใหญ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ พบวาเพศชายมี

แนวโนมท่ีจะใชบริการสถานออกกําลังกายมากกวาเพศหญิง  

ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อธิบายไดวา อายุมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยนักวิ่งท่ีมีอายุอยูในชวง 20-29 ป มีความนาจะเปนท่ี

จะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีมากกวานักวิ่งท่ีมีอายุอยูในชวง 30-39 ป อยูรอยละ 14.00 

เนื่องจากชวงอายุท่ีแตกตางกันทําใหเกิดความตองการท่ีแตกตางกันตามชวงวัยและบทบาทหนาท่ี เชน 

ชวงอายุ 30-39 ป อาจใหความสําคัญกับการดูครอบครัวมากข้ึน ทําใหมีโอกาสเขารวมงานวิ่งนอยลง 

สอดคลองกับสมพงษ อัศวริยธิปติ และพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ (2560) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาเท่ียววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร พบวา อายุท่ี

แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานศึกษาของอัศวิน แผน

เทอดไทย (2559) เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูรวมงานอีเวนตมาราธอน พบวาอายุท่ี

แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูรวมงานอีเวนตมาราธอนแตกตางกัน โดยอายุจะ

แปรผกผันกับระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูรวมงาน 

ปจจัยสวนบุคคลดานรายได อธิบายไดวา รายไดมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัด

ชลบุรีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 โดยนักวิ่งท่ีมีรายไดตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป มี

ความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีนอยกวานักวิ่งท่ีมีรายไดต่ํากวา 50,001 บาท 

อยูรอยละ 10.80 มีความเปนไปไดวาผู ท่ีมีรายไดสูงนิยมใชบริการสถานบริการฟตเนส ท่ีมีความ
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สะดวกสบายมากกวาการเขารวมงานวิ่งนอกสถานท่ี ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของสุธีรา อุตมะ (2556) 

เรื่องทัศนคติท่ีมีตอการใชบริการปจจัยดานการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการใชบริการฟตเน

ส เ ซ็น เตอร ของประชากร ใน เขต อํา เภอ เ มือง  จั งหวั ดลพบุ รี  พบว าบุ คคล ท่ีมา ใช บริ การ 

ฟตเนสเซ็นเตอรสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูง ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานและ 

การเปนท่ียอมรับในสังคม ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ําจะใหความสําคัญในดานสุขภาพ

มากกวาการเขาสังคมในการใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร และยังสอดคลองกับงานศึกษาของสมพงษ อัศว

ริยธิปติ และพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ (2560) เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติท่ีมาเท่ียววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร พบวานักทองเท่ียวท่ีมีรายไดนอยจะมีรูปแบบ

ทองเท่ียวท่ีไมเนนสิ่งอํานวยความสะดวก สวนนักทองเท่ียวท่ีมีท่ีมีรายไดสูงก็จะเนนสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการทองเท่ียวท่ีมากกวา  

ความถ่ีในการเขารวมงานวิ่งมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีอยางมีนัยสําคัญ

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยนักวิ่งท่ีมีความถ่ีในการเขารวมงานวิ่งตั้งแต 7 ครั้ง/ปข้ึนไป มีความ

นาจะเปนท่ีจะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีมากกวานักวิ่งท่ีเขารวมงานวิ่งนอยกวา 7ครั้ง/ป อยู

รอยละ 13.40 ท้ังนี้เปนเพราะนักวิ่งท่ีเขารวมงานวิ่งบอยกวามีความสนใจและชอบในการเขารวมงานวิ่ง

มากกวา จึงมีความเปนไปไดในการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีไดมากกวานักวิ่งท่ีมีพฤติกรรม

การเขารวมงานวิ่งบอยนอยกวา 

อิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งของนักวิ่งมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัด

ชลบุรีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 โดยพบวานักวิ่งท่ีใหความสําคัญกับเสื้อ เหรียญ

รางวัล และวัตถุประสงคในการจัดงานวิ่งเพ่ือการกุศล มีความนาจะเปนในการตัดสินใจเขารวมงานวิ่ง

มากกวาการเลือกตัดสินใจเขารวมงานวิ่งดวยตนเองอยูรอยละ 30.60 ซ่ึงไมสอดคลองกับงานศึกษา

ของณัชชา รัตนสัค (2562) เรื่องการใหความหมายตอการวิ่งและแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่ง: ศึกษา

เฉพาะผูท่ีเคยเขารวมงานวิ่ง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีแรงจูงใจภายในกระตุนใหเขารวมงานมากกวา

แรงจูงใจภายนอก แตอยางไรก็ตามยังคงมีความสอดคลองกันในแงท่ีวาแรงจูงใจภายนอกท่ีสงผลตอการ

เขารวมงานวิ่ง ไดแก เสื้อและเหรียญรางวัล ซ่ึงเปนสิ่งกระตุนภายนอกท่ีชวยดึงดูดและกระตุนความ

ตองการของนักวิ่งใหตัดสินใจเขารวมงานวิ่งไดมากข้ึน 

ชองทางการรับรูขาวสารการจัดงานวิ่งมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 โดยนักวิ่งท่ีรับรูขาวสารงานวิ่งผานปายโฆษณา และเว็บเพจ 
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(Facebook) มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งมากกวานักวิ่งท่ีรับรูขาวสารจากชองทางอ่ืน ๆ 

อยูรอยละ 20.10 และ 20.40 ตามลําดับ สอดคลองกับงานศึกษาของ สุธีรา อุตมะ (2556) เรื่องทัศนคติ

ท่ีมีตอการใชบริการปจจัยดานการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรของ

ประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบวาสื่อท่ีมีคาเฉลี่ยสูงคือ การใชสื่อสังคมออนไลน (Social 

Media) เพราะเปนชองทางท่ีสามารถแบงปนขอมูลไดงาย สะดวกและรวดเร็ว มีผลเชิงบวกตอการ

ตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีท่ีเพ่ิมข้ึน 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 โดยนักวิ่งท่ีใหความสําคัญกับการมีตัวเลือกระยะทางวิ่ง

ท่ีหลากหลาย มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งมากข้ึน เนื่องจากนักวิ่งแตละคนมี

ความสามารถในการวิ่งแตกตางกันตามศักยภาพของรางกายและจิตใจ ดังนั้นการมีตัวเลือกระยะทางวิ่งท่ี

หลายหลายจึงเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับนักวิ่ง มีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีท่ี

เพ่ิมข้ึน สอดคลองกับงานศึกษาของ สุกัญญา มณีอินทร (2559) เรื่องความพึงพอใจในสวนประสมทาง

การตลาดตอการตัดสินใจเลือกสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพ่ือการวิ่ง และยังสอดคลองกับ Atlas, 

Nuraini Putit, Puem & Enggong (2018) ศึกษาเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงกีฬา: ปจจัยท่ีมีผลตอการเขา

รวมงานอีเวนตมาราธอนของนักวิ่ง พบวาการมีรายการหรือระยะทางวิ่งท่ีหลากหลายสําหรับนักวิ่ง เปน

ปจจัยท่ีมีผลตอการเขารวมงานวิ่งในเชิงบวก และชวยดึงดูดนักวิ่งใหตัดสินใจเขารวมในกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 โดยนักวิ่งท่ีใหความสําคัญกับเรื่องความเหมาะสมของราคาตอ

ระยะทางวิ่งมาก หากราคาคาสมัครเขารวมงานวิ่งมีความเหมาะสม มีความนาจะเปนท่ีนักวิ่งจะตัดสินใจ

เขารวมงานวิ่งมากข้ึน สอดคลองกับงานศึกษาของอัศวิน แผนเทอดไทย (2559) เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอความพึงพอใจของผูรวมงานอีเวนตมาราธอน พบวาราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพการจัดงาน มีผลตอ

ความพึงพอใจในการเขารวมงานอีเวนตมาราธอน นอกจากนี้ในดานของราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับงาน

อ่ืน ๆ ก็มีผลตอการเขารวมงานวิ่งเชนกัน ความตองการเขารวมงานวิ่งจะแปรผกผันในทิศทางตรงขามกับ

ราคาของงานอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนไปตามกฎอุปสงคตอราคาของสินคาทดแทน ดังนั้นหากราคาไมเหมาะสมเม่ือ

เทียบกับคูแขง มีความนาจะเปนท่ีนักวิ่งจะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีนอยลง 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งใน

จังหวัดชลบุรีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 โดยนักวิ่งท่ีใหความสําคัญกับเรื่องการ

โฆษณา การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ หลากหลายชองทางอยางท่ัวถึง และการใชพรีเซนเตอรท่ี

นาสนใจ มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งมากข้ึน หากผูจัดงานวิ่งมีการเลือกใชชองทาง

ดังกลาวในการสงเสริมการตลาด สอดคลองกับงานศึกษาของสุกัญญา มณีอินทร (2559) เรื่องความพึง

พอใจในสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจเลือกสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพ่ือ 

การวิ่ง พบวาการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสวนสาธารณะใน

กรุงเทพมหานครเพ่ือการวิ่ง แตในขณะเดียวกันพบวา การสงเสริมการตลาดดานรางวัลท่ีไดรับเม่ือเขา

เสนชัยมีความเหมาะสม เชน ของท่ีระลึกตาง ๆ มีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรีอยาง

มีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กลับมีผลตอความนาจะเปนในการเขารวมงานท่ีลดลง ตีความ

ไดวาการจัดเตรียมของท่ีระลึกดังกลาวยังทําไดไมดีพอเม่ือเทียบกับความคาดหวังของผูเขารวมงาน จึงทํา

ใหผูเขารวมงานท่ีใหความสําคัญกับเรื่องของท่ีระลึกมีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งลดลง 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งใน

จังหวัดชลบุรีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยนักวิ่งท่ีใหความสําคัญกับเรื่องการสราง

บรรยากาศภายในงาน เชน ดนตรี พิธีกร กองเชียร และการมีสวนรวมของทีมงานมาก มีความนาจะเปน

ท่ีจะตัดสินใจเขารวมงานวิ่งมากข้ึน ผูจัดงานวิ่งควรใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศภายในงานวิ่ง

เพ่ือสรางความสนุกสนานและความประทับใจใหกับผูเขารวมงาน สอดคลองกับงานศึกษาของมุกดาวร

รณ สมบูรณวรรณะ (2558) พบวาเสียงเพลงภายในฟตเนสเขากับบรรยากาศ บรรยากาศภายในท่ีสราง

ความรูสึกกระฉับกระเฉง และการตกแตงสถานท่ีท่ีทันสมัย เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

สถานออกกําลังกายขนาดใหญ (Fitness Center) และยังสอดคลองกับงานศึกษาตางประเทศของ Sung 

Keun (SK) Koo, Kevin K. Byon, and Thomas A. Baker III (2014) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ

ระหวางภาพลักษณของงานอีเวนต ความพึงพอใจ และความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรม กรณีศึกษางาน

อีเวนตมาราธอนขนาดเล็ก พบวาภาพลักษณของงานสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการตัดสินใจเขา

รวมงาน 
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ขอเสนอแนะ  

1. จากการศึกษา พบวากิจกรรมการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งเชิง

บวกในดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการใชพรีเซนเตอร ผูจัดงานวิ่งควรเพ่ิมความสําคัญในดานนี้

เพ่ือใหขาวสารการจัดงานวิ่งเขาถึงนักวิ่งอยางท่ัวถึง และนอกเหนือจากการใชพรีเซนเตอรท่ีดึงดูด การ

เลือกใชบริษัทผูใหบริการในดานการรับสมัคร การประชาสัมพันธ ท่ีมีชื่อเสียงก็มีสวนชวยในการดึงดูด

เหลานักวิ่งไดดียิ่งข้ึน จากการสรางประสบการณและการนําเสนอบริการท่ีดีท่ีผานมา นอกจากนี้อาจ

เพ่ิมเติมการจัดโปรโมชั่นสวนลดราคาท่ีพักรวมกับโรงแรมท่ีพักในทองถ่ิน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก

เหลานักวิ่ง และเปนการชวยสนุนสนับธุรกิจโรงแรมท่ีพักในเชิงบวกอีกดวย 

2. จากการศึกษา พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งเชิงบวกใน

ประเด็นการมีตัวเลือกระยะทางวิ่งหลากหลาย ดังนั้นผูจัดควรพิจารณาเลือกจัดรายการวิ่งใหมีหลาย

ระยะทาง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเลือกสมัครเขารวมงานวิ่งจากนักวิ่งหลากหลายระดับความสามารถได

เพ่ิมมากข้ึนกวาการเลือกจัดงานเฉพาะระยะทางใดระยะทางหนึ่ง 

3. จากการศึกษา พบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานวิ่งเชิง

บวกในประเด็นการสรางบรรยากาศภายในงาน เชน ดนตรี พิธีกร กองเชียร และการมีสวนรวมของ

ทีมงาน ผูรวมงานจะรับรูถึงบรรยากาศท่ีดีและความสนุกสนานไดจากประสบการณในการเขารวมงาน 

ดังนั้นผูจัดดงานวิ่งควรใหความสําคัญในสวนงานบริการท้ังดานทีมงาน และกระบวนการใหบริการภายใน

งานใหดําเนินไปดวยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพ่ือมอบความประทับใจใหแกผูเขารวมงาน สราง

การจดจําภาพลักษณท่ีดีเพ่ือเปนโอกาสท่ีดีในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 

4. จากการศึกษา พบวาปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ และรายได ลวนเปนปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเขารวมงานวิ่งมากนอยแตกตางกันออกไป ดังนั้นผูจัดงานวิ่งควรออกแบบการนําเสนอบริการให

ตอบสนองตอความตองการของกลุมนักวิ่งเปาหมายใหไดมากท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจเขา

รวมงานวิ่งใหมากยิ่งข้ึน 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการใน 

ตลาดสดนาซื้อ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

The Factors Affecting the Retailer’s Buying Decision on Biodegradable 

Plastic Bags in Healthy Market, Amphoe Phanat Nikhom, Chon Buri. 
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บทคัดยอ 

 ถุงพลาสติกยอยสลาย เปนผลิตภัณฑท่ีถูกออกแบบข้ึนมา เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม เนื่องจาก

สามารถยอยสลายได ซ่ึงในปจจุบันถุงพลาสติกยอยสลายกลายเปนท่ีรูจักมากข้ึน จากการตระหนักถึง

ปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือถุงพลาสติกยอย

สลายของผูประกอบการ โดยใชขอมูลปฐมภู มิ ท่ี มีการเ ก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจาก 

กลุมตัวอยางของผูประกอบการในตลาดสดนาซ้ือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน มา

วิ เคราะหแบบจํ าลองโลจิต  (Logit Model) โดยใชปจจัยส วนบุคคล พฤติกรรมการบริ โภค  

ความตระหนักในสิ่งแวดลอม และสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

ถุงพลาสติกยอยสลาย 

 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ 

พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะของกิจการ ปจจัยดานพฤติกรรมการ

บริโภค ไดแก ขนาดถุงพลาสติกท่ีใช การรณรงคการใชถุงพลาสติกยอยสลาย ปจจัยดานความตระหนัก

ในสิ่งแวดลอม ไดแก ความรูสึกและความตระหนักในสิ่งแวดลอม และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ไดแก ดานผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี คงทน ใชงานงาย และดานราคา มีความเหมาะสมกับปริมาณ สงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายโดยสามารถนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลใหแกผูผลิต
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ถุงพลาสติกในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดและใหแกหนวยงานรัฐบาลในการวางแผนรณรงคไดใน

อนาคต 

 

คําสําคัญ: ถุงพลาสติกยอยสลาย, ตลาดสดนาซ้ือ, ชลบุรี 

 

Abstract 

 Biodegradable plastic bags are designed product for environment conservation 

because it can be decomposed. Currently, biodegradable plastic bags are becoming more 

well-known from the awareness of environmental impact problems. Therefore, the 

researcher is interested in studying the factors affecting the retailer's buying decision on 

biodegradable plastic bags. The questionnaires were used to collect primary data from 

400 representative samples and analyze the data (personal factors, purchasing behavior, 

environmental protection awareness, and marketing mix factors that might affected 

retailer’s buying decision) by logistic regression analysis. 

 The results found factors affected retailer’s buying decision on 

biodegradable plastic bags that can be explained were personal factors included gender, 

average income, type of business, the environmental protection awareness factors, the 

marketing mix factors included quality of product such as durable, good quality easy to 

use, and reasonable price for product. The results of this study can be used as data for 

plastic bag manufacturers to plan the strategies for production and marketing, and local 

government could use the data to campaign people using biodegradable plastic bags in 

the future. 

 

Keywords: Biodegradable Plastic Bags, Healthy Market, Chon Buri  

 

 



 

2364 
 

บทนํา 

 ถุงพลาสติก เปนวัสดุ ท่ีมนุษย คิดคนและประดิษฐ ข้ึนจากเม็ดพลาสติกเ พ่ือใชสําหรับ 

การบรรจุอาหารหรือสิ่งของ ชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ  

เม่ือผูบริโภคตองไปจับจายซ้ือสินคาตาง ๆ ตามสถานท่ีจําหนายสินคา เชน ตลาดสด รานคา 

หางสรรพสินคา เปนตน  

 ในแตละป ประเทศไทยมีการผลิตและการใชถุงพลาสติกจํานวนมาก โดยในป พ.ศ.2560 

ปริมาณขยะพลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้วมีจํานวนมากถึง 517,054 ตันตอป ถึงแมวาถุงพลาสติก

บางประเภทจะสามารถนํากลับมาใชงานใหมไดอีกครั้ง แตในปจจุบันมีการนํากลับมาใชนอยมาก เม่ือ

เทียบกับจํานวนท่ีผลิตออกไป ดังนั้นการใชงานในแตละครั้งเปนเพียงชวงเวลาสั้น ๆ และใชแคเพียงครั้ง

เดียว แตในการทําลายถุงพลาสติกแตละใบนั้นตองใชระยะเวลาในการยอยสลายนานกวา 450 ป สาเหตุ

นี้จึงทําใหถุงพลาสติกกลายเปนขยะพลาสติกท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดและแพรหลายอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

กลาวไดวา ขยะถุงพลาสติกเหลานี้นอกจากไมกอใหเกิดรายไดแลวนั้นยังถือวาเปนการทําลายสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงหากตองการจัดการขยะพลาสติกนั้น ภาครัฐและเอกชนตองใชงบประมาณถึง 573 ลานบาทตอป เพ่ือ

บริหารจัดการขยะพลาสติกท่ีเกิดข้ึน (ศูนยวิจัยกสิกร, 2562) 

 
ภาพท่ี 1 ปริมาณขยะพลาสติกท่ีพบในประเทศไทย ป พ.ศ.2560 

ท่ีมา: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก (2561) 
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  ปริมาณขยะพลาสติกจํานวนมากสะทอนใหเห็นถึงปญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก ทําให

ส งผลกระทบต อภ าพลั กษณ ของประ เทศ ดั งนั้ นประ เทศ ไทยจึ ง เ ริ่ ม ตระหนั ก ถึ งป ญหา 

ขยะพลาสติกมากข้ึน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพยายามรณรงคลดการใช

ถุงพลาสติก สรางโรดแมป (Roadmap) การจัดการขยะพลาสติก ภายในป พ.ศ.2561-2573  

ประกอบดวย 2 เปาหมาย ไดแก เปาหมายการลดและเลิกใชถุงพลาสติก ดวยการใหใชวัสดุทดแทน 

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเปาหมายการนําขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชน รอยละ 100  

โดยมีการศึกษาและกําหนดเปาหมายพลาสติกท่ีจะนํากลับมาใชประโยชน สวนท่ีเปนของเสีย 

จะนําไปกําจัดใหถูกวิธี เชน การจัดการขยะพลาสติกดวยการเผาเปนพลังงาน และจากมาตรการ 

ลดการใชถุงพลาสติกดังกลาวสงผลใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตางรวมรณรงคเพ่ือชวยลดขยะ

พลาสติกและโฟม ทําใหโรงงานผลิตถุงพลาสติกไดรับผลกระทบคอนขางมากจากท่ีเคยผลิตถุงพลาสติกหู

หิ้วท่ีใชครั้งเดียวแลวท้ิง ตองเริ่มมีการปรับกลยุทธการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑหรือใชเม็ด bio-

plastic เพ่ือข้ึนรูปบรรจุภัณฑใหมเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากถุงพลาสติกหูหิ้วยังมี

ความจําเปนอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานท่ีตลาดสด ท่ีกรมควบคุมมลพิษ ระบุวา ตลาดสดเปน

แหลงท่ีมาของถุงพลาสติกมากท่ีสุด โดยมีปริมาณการใชจํานวน 18,000 ลานใบตอป คิดเปนรอยละ 40 

เพราะฉะนั้นตลาดสดจึงเปนหนึ่งแหงท่ีตองดําเนินการสรางความเขาใจกับพอคาแมคาและประชาชนใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชถุงพลาสติก 

 จากการศึกษา จังหวัดชลบุรี เปนจังหวัดหนึ่งท่ีไดรวมรณรงคลดการใชถุงพลาสติกและใชวัสดุ

ทดแทนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในตลาดสด โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม นายวิจัย 

อัมราลิ ขิต  ไดนํ า เสนอทาง เลื อกในการ ใช ถุ งพลาส ติกย อยสลายใหแก ผู ประกอบการ ใน 

ตลาดสดอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนอําเภอท่ีไดรับรางวัลเมืองนาอยูอันดับ 1 ในประเทศไทย

และเ มืองตนแบบสิ่ งแวดลอมยั่ งยืน  โดยถุงพลาสติกยอยสลายเปนแนวทาง เลื อกหนึ่ ง ใน 

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีคุณสมบัติ สามารถยอยสลายไดดวย

กระบวนการทางชีวภาพ ภายใตอุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสม ในระยะเวลาไมเกิน 180 วัน   

ซ่ึงในปจจุบันประชาชนเริ่มมีความตระหนักถึงปญหาทางสิ่งแวดลอม ทําใหถุงพลาสติกยอยสลาย

กลายเปนท่ีรูจักกันมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน การใชถุงพลาสติกยอยสลายไดรับความนิยมเปน 

บางชวงเวลา เนื่องจากถุงพลาสติกยอยสลายมีราคาสูงกวาถุงพลาสติกท่ัวไป เพราะตองนําเขา 

เม็ดพลาสติกท่ีผสมเสร็จแลวเขามา อีกท้ังมีคุณสมบัติท่ีไมสามารถรองรับสินคาท่ีมีน้ําหนักมากไดดังนั้น

จากปญหาทางสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการบริโภคของผูประกอบการ ผูศึกษาจึงไดสนใจศึกษาปจจัยท่ี
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มีผลตอการตัดสินใจซ้ือถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการในตลาดสดท่ีผานเกณฑมาตรฐานตลาด

สดนาซ้ือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปนประโยชนตอผูผลิตและผูจัดจําหนายถุงพลาสติกยอย

สลาย สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลเพ่ือวางแผนกลยุทธทางการตลาดในการพัฒนาถุงพลาสติก

ยอยสลายใหสามารถแขงขันกับถุงพลาสติกท่ัวไปไดตามกระแสนิยมท่ีมีการรณรงคใหใชผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ือเปนขอมูลใหแกหนวยงานรัฐบาลและสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสามารถนําผล

การศึกษาไปใชเปนขอมูลในการวางแผนรณรงคตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ  

ในตลาดสดนาซ้ือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 เพ่ือสนับสนุนแนวทางการศึกษาครั้งนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการศึกษา จึงทําการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร สามารถจําแนกออกเปนกลุม ๆ ไดจากลักษณะดาน

ประชากรศาสตร และพฤติกรรมท่ีแตกตางกันตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละคน อาทิ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ และรายได ซ่ึงเปนเกณฑท่ีมักจะนิยมนําไปใชในการแบงสวนตลาด โดยศึกษา

พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีความแตกตางกันในแตละบุคคล ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน 

 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค คือ การแสดงออกของแตละบุคคลท่ีเก่ียวของ

โ ดยตร ง กับการบริ โ ภ คสิ น ค า แล ะบริ ก า ร  ท่ี จ ะนํ า ไปสู ก ร ะบวนกา รตั ด สิ น ใ จ ท่ี มี ผ ล ต อ 

การแสดงออกของแตละบุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนจากสิ่ งเราหรือ 

สิ่งกระตุน ทําใหเกิดความตองการในความรูสึกนึกคิดของผู ซ้ือและเปนการตัดสินใจของผู ซ้ือ  

โดยปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ไดแก ปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม  

ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ เปนกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีมี

ความสัมพันธกับความนึกคิด ความรูสึก การแสดงออก ในการดํารงชีวิตของแตละคน โดยข้ึนอยูกับ
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ทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณ การรับรูหรือสิ่งกระตุนท่ีแตกตางกัน ปจจัยดังกลาวมีผลตอความรูสึกนึก

คิดท่ีนําไปสูกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดวย การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ การเสาะ

แสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมการตลาด เปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีผูผลิตหรือ

ผูประกอบการนําไปเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาด เพ่ือทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือและ 

ความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ

การสงเสริมการตลาด  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความตระหนักในสิ่งแวดลอม เปนการแสดงออกถึงความรูสึก ความ

สํานึก ท่ีบุคคลประเมินสถานการณท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ ประสบการณ หรือสภาพแวดลอม ซ่ึงเปน

ปจจัยท่ีทําใหเกิดความรูสึกตระหนักท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ โดยองคประกอบสําคัญท่ี

กอใหเกิดความตระหนัก ประกอบดวย ความรูความเขาใจ อารมณความรูสึก และพฤติกรรมท่ีมีผลตอสิ่ง

เราหรือแนวโนมท่ีบุคคลจะกระทํา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน  

ซ่ึงเปนการสุมตัวอยางท่ีสมาชิกมีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กัน เนื่องจากเปนการเลือกตัวอยางท่ี 

เปดโอกาสใหทุก ๆ หนวยมีสิทธิ์ได ถูกเลือกตอบแบบสอบถาม โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง  

คือ การเลือกแบบบังเอิญ ท่ีข้ึนอยู กับการไดรับความรวมมือของผูตอบแบบสอบถามในบริเวณ 

ตลาดสดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 1 และตลาดสดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 2 อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี 

ซ่ึงมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยในครั้ งนี้   

คือ แบบสอบถาม โดยแบงสวนคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูประกอบการ ไดแก เพศ อายุ 

รายไดตอเดือน และลักษณะของกิจการ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคของผูประกอบการ ซ่ึงเปนไปตาม

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยจิตวิทยา โดยมีการศึกษา ดังตอไปนี้ ขนาดของถุงพลาสติกท่ีใช 

ปริมาณในการใชงาน ปจจัยหลักในการพิจารณาเลือกซ้ือถุงพลาสติก การรู จักถุงพลาสติก 
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ยอยสลาย การรับรูขอมูลขาวสาร การตัดสินใจซ้ือถุงพลาสติกยอยสลาย และการรณรงคใหใชถุงพลาสติก

ยอยสลาย 

 สวนท่ี 3 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับความตระหนักในสิ่งแวดลอม ตามแนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกับความตระหนักในสิ่งแวดลอม โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ  

ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 ส วน ท่ี  4 ขอ มูลการสอบถามเ ก่ียว กับระดับความสํา คัญของสวนประสมการตลาด  

ตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมการตลาด โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมิน 

คา 5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยท่ีสุด 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 จากการเ ก็บรวบรวมขอ มูลจากแบบสอบถามการ ศึกษาเ ก่ียว กับปจจั ย ท่ีส งผลตอ 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ ในตลาดสดนาซ้ือ อําเภอ 

ลักษณะของประชากรศาสตร  

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

• ลักษณะของกิจการ 

พฤติกรรมการบริโภคของผูประกอบการ 

• ปจจัยสวนบุคคล 

• ปจจัยทางสังคม 

• ปจจัยทางจิตวิทยา 

ความตระหนักในสิ่งแวดลอม 

• ความรูและความเขาใจ 

• ความรูสึกและความตระหนัก 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

• ดานผลิตภณัฑ 

• ดานราคา 

• ดานชองทางการจัดจําหนาย 

• ดานการสงเสริมการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตัดสินใจซื้อ

ถุงพลาสติกยอยสลายของ

ผูประกอบการ  

ในตลาดสดนาซื้อ 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุร ี

ตัวแปรอิสระ 

Logit Model 

ตัวแปรตาม 
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พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แลวนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต (Logit Model) 

ซ่ึงมีแบบจําลองโลจิต (Logit Model) เปนดังตอไปนี้ 

  ln � p
1−p

�  = β0 + β1Sex + ∑𝑖𝑖β2iIncomei + ∑𝑗𝑗β3jBusinessj  

       + ∑𝑘𝑘β4kSizek + β5Quantity + β6Know  

       + β7Campaign + β8A_Under_Envi + β9A_Feel  

       + β10product + β11price + β12place + β13promotion + ε 
 

ตาราง 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหต ุ

Buy การตัดสินใจเลือกซื้อถุงพลาสตกิ 

ยอยสลาย 

1 = ซื้อถุงพลาสติกยอยสลาย 

0 = ไมซื้อถุงพลาสติกยอยสลาย 

P Prob (Buy=1) ความนาจะเปนของ

การตัดสินใจเลือกซื้อถุงพลาสตกิ 

ยอยสลาย 

 

Sex เพศ Sex = 0 กรณี เพศชาย 

Sex = 1 กรณี เพศหญิง 

Incomei รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

เมื่อ i = 2, 3 

(Base Group = ต่ํากวา 40,000 บาท) 

Income2 = 1 กรณี 40,001-80,000 บาท 

      0 กรณี อ่ืน ๆ 

Income3 = 1 กรณี 80,001 บาทข้ึนไป 

      0 กรณี อ่ืน ๆ 
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ตาราง 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

Businessj ลักษณะของกิจการ 

เมื่อ j = 2, 3 

(Base Group = ขายสินคาที่มีน้ําหนักเบา 

                    (ขายอาหาร, เสื้อผา,      

                    ดอกไม, ผักสด) 

Business2 = 1 กรณี ขายสินคาที่ม ี

                 น้ําหนักมาก (ขายเนื้อสัตว,       

                 ผลไม, ของชํา) 

       0 กรณี อ่ืน ๆ 

Business3 = 1 กรณี กิจการอ่ืน ๆ 

       0 กรณี อ่ืน ๆ 

Quantity ปริมาณการใชถุงพลาสติกหูห้ิวทั่วไป Quantity = 1  ก ร ณี ตั้ ง แ ต  21 กิ โ ล ก รั ม 

        ตอสัปดาหข้ึนไป 

        0 กรณี อ่ืน ๆ 

Sizek ขนาดของถุงพลาสติกหูหิ้วท่ัวไป 

เม่ือ k = 2, 3, 4 

(Base Group = 6 X 11 และ 6 X 14 นิ้ว) 

Size2 = 1 กรณี 8 X 16 และ 9 X 18 นิ้ว 

 0 กรณี อ่ืน ๆ 

Size3 = 1 กรณี 12 X 20 นิ้ว 

 0 กรณี อ่ืน ๆ 

Size4 = 1 กรณี 12 X 26 และ  

           15 X 30 นิ้ว 

 0 กรณี อ่ืน ๆ 

Know การรูจักถุงพลาสติกยอยสลาย

หรือไม 

Know = 1 กรณี รูจัก 

            0 กรณี ไมรูจัก 

Campaign ความคิดเห็นกับการรณรงคการใช

ถุงพลาสติกยอยสลาย  

Campaign = 1 กรณี เห็นดวย 

                  0 กรณี ไมเห็นดวย 
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ตาราง 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

A_Under_Envi คาเฉลี่ยของความรูความเขาใจใน

เรื่องสิ่งแวดลอม 

ระดับความเห็น 1 - 5 

A_Feel คาเฉลี่ยของความรูสึกและ 

ความตระหนักในสิ่งแวดลอม 

ระดับความเห็น 1 - 5 

Product1 คุณภาพดี คงทน ใชงานงาย ระดับความเห็น 1 - 5 

Price2 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ ระดับความเห็น 1 - 5 

Place1 หาซ้ือไดงาย  ระดับความเห็น 1 - 5 

Promotion2 การแนะนําสินคา ระดับความเห็น 1 - 5 

ε คาคลาดเคลื่อน (Error Term)  

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัย ท่ี มีผลตอการตัดสินใจ ซ้ือถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ 

ในตลาดสดนาซ้ือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พิจารณาแบบจําลองโลจิตท่ีประมาณคาไดรวมกับคา 

Marginal Effect สามารถวิเคราะหผลการศึกษาได ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต 

จํานวนตัวอยาง 400 คน 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ ์ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

P-Value Z-Stat Marginal 

Effect  

เพศ 

 หญิง 0.822 0.421 0.051* 1.950 0.166 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ต่ํากวา 40,000 บาท (Base Group) 

 40,001 - 80,000 บาท -0.124 0.496 0.803 -0.250 -0.024 

 80,001 บาทข้ึนไป -1.824 0.756 0.016* -2.410 -0.422 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

จํานวนตัวอยาง 400 คน 

ตัวแปร คา

สัมประสิทธิ์ 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-Value Z-Stat Marginal 

Effect 
 

ลักษณะของกจิการ 

   ขายสินคาที่มีน้าํหนักเบา (Base Group) 

   ขายสินคาที่มีน้าํหนักมาก -0.530 0.511 0.300 -1.040 -0.105 

   กิจการอ่ืน ๆ -1.454 0.616 0.018* -2.360 -0.330 

ขนาดถุงพลาสติกหหูิ้วทั่วไปทีใ่ช 

 6X11 และ 6X14 นิ้ว (Base Group) 

 8X16 และ 9X18 นิ้ว -0.353 0.496 0.478 -0.710 -0.069 

 12X20 นิ้ว -0.453 0.659 0.492 -0.690 -0.095 

 12X26 และ 15X30 นิ้ว 2.296 1.070 0.032* 2.150 0.246 

ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วทั่วไปที่ซื้อ 

 นอยกวา 20 กิโลกรัมตอ

สัปดาห 

(Base Group) 

 ตั้งแต 21 กิโลกรัมตอ

สัปดาหข้ึนไป 

0.628 0.549 0.252 1.140 0.111 

รูจักถุงพลาสติกยอยสลายหรือไม 

 รูจัก 0.002 0.536 0.997 0.000 0.000 

การรณรงคการใชถุงพลาสติกยอยสลาย 

   เห็นดวย 3.698 0.451 0.000* 8.190 0.710 

ความตระหนักในสิ่งแวดลอม 

    ความรูความเขาใจ 0.276 0.388 0.476 0.710 0.054 

    ความรูสึกและความ

ตระหนัก 

1.308 0.305 0.000* 4.290 0.255 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

จํานวนตัวอยาง 400 คน 

ตัวแปร คา

สัมประสิทธิ์ 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-Value Z-Stat Marginal 

Effect 

สวนประสมการตลาด      

 คุณภาพดี คงทน  0.529 0.269 0.049* 1.970 0.103 

 ราคามีความเหมาะสมกับ

ปริมาณ 

0.507 0.283 0.073* 1.790 0.099 

 หาซ้ือไดงาย  0.184 0.239 0.441 0.770 0.036 

 การแนะนําสินคา -0.366 0.241 0.129 -1.520 0.071 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 ปจจัย ท่ี มีผลตอการตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ ถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ 

ในตลาดสดนาซ้ือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 

สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 จากการพิจารณา ลักษณะของประชากรศาสตรดานเพศ สามารถอธิบายไดวา เพศมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ โดยกลุมตัวอยางเพศหญิงมี 

ความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายมากกวากลุมตัวอยางเพศชาย เนื่องจาก

กลุมตัวอยางของผูประกอบการเพศหญิงมีความสนใจและตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมมากกวาเพศชาย 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวสิริพัฒนัญ ชินเศรษฐพงศ (2561) ท่ีระบุวา ดานเพศท่ีแตกตางกัน

จะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีตางกัน 

 ลักษณะของประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน สามารถอธิบายไดวา รายไดเฉลี่ย 

ต อ เ ดื อน  มี ผลต อกา ร ตั ดสิ น ใ จ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ ถุ งพล าสติ กย อยสลายของผู ป ร ะกอบ กา ร  

โดยกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดสูงมีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลาย 

นอยกวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดต่ํา ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดสูงสวนใหญมีลักษณะของกิจการ 

ท่ีขายสินคามีน้ําหนักมาก ทําใหมีการตัดสินใจซ้ือถุงพลาสติกยอยสลายนอย เนื่องจากคุณสมบัติของ
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ถุงพลาสติกยอยสลายมีความบางกวาถุงพลาสติกหูหิ้วท่ัวไป อีกท้ังผูประกอบการท่ีมีรายไดสูงยอมมีกําลัง

ซ้ือและทางเลือกในการใชผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีมากกวาผูประกอบการท่ีมีรายไดนอย เชน การใช

บรรจุภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาแพงกวาการใชถุงพลาสติกยอยสลายแตใหคุณภาพและเหมาะสมท่ีมากกวา ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ เกศรินทร ลิลติตระกูล และ รัชนีวรรณ ยืนยงมงคลชัย ท่ีระบุวารายไดท่ี

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมโดยรวมท่ีแตกตางกัน 

 ลักษณะของประชากรศาสตรดานลักษณะของกิจการ สามารถอธิบายไดวา ลักษณะของกิจการ

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ ในตลาดสดนาซ้ือ อําเภอพนัส

นิ คม  จั งหวั ดชลบุ รี  โ ดยลั กษณะของ กิ จการ อ่ืน  ๆ  ได แก  ข า ว ส า ร  อุปกรณ เ ค รื่ อ งครั ว  

ของเลนเด็ก ของกิฟตชอป เครื่องสําอาง ยารักษาโรคท่ัวไป ยากําจัดแมลง ตนไม ของเบ็ดเตล็ด 

ตาง ๆ มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการ  

ในตลาดสดนาซ้ือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นอยกวากลุมตัวอยางของผูประกอบการท่ีมีลักษณะ

ของกิจการท่ีขายสินคาน้ําหนักเบา (ขายอาหาร, เสื้อผา, ดอกไม, ผักสด) เนื่องจากกลุมตัวอยางของ

ผูประกอบการท่ีมีลักษณะของกิจการอ่ืน ๆ สวนใหญ เชน ขาวสาร อุปกรณเครื่องครัว ตนไม ของ

เบ็ดเตล็ดตาง ๆ มีพฤติกรรมการบริโภคและลักษณะการใชงานท่ีไมเหมาะกับการใชถุงพลาสติกยอย

สลาย เพราะวาสินคาสวนใหญมีลักษณะท่ีตองการบรรจุภัณฑท่ีมีลักษณะหนา ทนทาน สามารถรองรับ

น้ําหนักของสินคาท่ีน้ําหนักมากและขนาดใหญได รวมท้ังสินคาบางชนิด เชน เครื่องสําอาง ของกิฟตชอป 

ยากําจัดแมลง ยารักษาโรคท่ัวไป เปนสินคาท่ีมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบาไมจําเปนท่ีจะตองใชถุงพลาสติก

ในการบรรจุสินคาหรือหอหุมก็ได  

 พฤติกรรมการใชขนาดถุงพลาสติกหูหิ้วท่ัวไป สามารถอธิบายไดวา ขนาดถุงพลาสติกหูหิ้วท่ัวไป

ท่ี ใ ช  มี ผ ล ต อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ถุ ง พ ล า ส ติ ก ย อ ย ส ล า ย ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  

โดยพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกหูหิ้วท่ัวไปขนาดใหญ (12X26 และ 15X30 นิ้ว) มีความนาจะเปนท่ีจะ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการมากกวากลุมตัวอยางท่ีใชขนาด

ถุงพลาสติกหูหิ้ว ท่ัวไปขนาดเล็ก (6X11 และ 6X14 นิ้ว ) เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปน 

ผูประกอบกิจการขายของชําท่ีเปนลักษณะของธุรกิจคาสง-คาปลีก ตองใชถุงพลาสติกขนาดใหญจํานวน

มากกวาขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง อีกท้ังหากเปนสินคาท่ีมีขนาดเล็กหรือผูบริโภคซ้ือสินคาจํานวน

เพียงแค ไม ก่ีชิ้ น ก็ ไม มีความจํ า เปนตองใช ถุ งพลาสติกยอยสลาย เนื่ องจากผูประกอบการ 

บางรายมีความคิดเห็นวา ไมคุมคาตอตนทุนในการซ้ือบรรจุภัณฑขนาดเล็กใหแกผูบริโภคท่ีมาซ้ือสินคา 

เชน ซ้ือสินคาผงชูรส 1 หอ ในราคา 15 บาท แตตนทุนในการซ้ือบรรจุภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายขนาด
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เล็ก เฉลี่ยแลวราคาใบละ 2-3 บาท ซ่ึงหมายถึงตนทุนในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหผูประกอบการรูสึกถึง

ความไมคุมคา  

 พฤติกรรมของความคิดเห็นเก่ียวกับการรณรงคใชถุงพลาสติกยอยสลายทดแทนการใช

ถุงพลาสติกท่ัวไป สามารถอธิบายไดวา พฤติกรรมการเห็นดวยกับการรณรงคใช ถุงพลาสติก 

ยอยสลายทดแทนการใชถุงพลาสติกท่ัวไป มีผลตอความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติก

ยอยสลายของผูประกอบการมากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันพบวา สื่อตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ โทรทัศน 

อินเทอรเน็ต เปนตน มีผลตอการรับรูของผูประกอบการอยางมาก ทําใหเกิดความเขาใจและทราบถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมจากสถานการณขาวตาง ๆ เชน ปญหาขยะพลาสติก ปญหาภาวะโลก

รอน เปนตน โดยหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดดําเนินการหาแนวทางแกไขอยางตอเนื่องและเริ่ม

รณรงคใหประชาชนลดการใชถุงพลาสติกท่ัวไปและใหใชบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงจากการ

ณรงคดังกลาว สะทอนถึงความตื่นตัวและสนใจในปญหาสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นถึงความเห็นดวยกับ

การรณรงคดังกลาว ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือถุงพลาสติกยอยสลายเนื่องจากถุงพลาสติกยอยสลายเปน

ตัวเลือกหนึ่งท่ีเปนการใชบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความตระหนักในสิ่งแวดลอมตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติก 

ยอยสลายของผูประกอบการ สามารถอธิบายไดวา ความรูสึกและความตระหนักในสิ่งแวดลอม  

มีผลตอความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการมากข้ึน 

เนื่องจากปญหาขยะพลาสติกเปนหนึ่งในประเด็นท่ีไดรับความสนใจและเปนเรื่องใกลตัวกับประชาชน

ท่ัวไป โดยสามารถเห็นไดจากปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน เชน ปญหาขยะ

พลาสติกลนเมือง ปญหาการกําจัดขยะแบบผิดวิธี เปนตน ดังนั้นจากปญหาดังกลาวทําใหประชาชนท่ัวไป 

เกิดความรูสึกและตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปารมี พัฒน

ดุล และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2559) ท่ีระบุวาการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคข้ึนอยูกับทัศนคติท่ีมีตอ

สิ่งแวดลอมความหวงใยสิ่งแวดลอมถูกกําหนดโดยทัศนคติและสงผลกระทบอยางเปนเหตุและผลตอ

ความตั้งใจจะซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของ

ผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ สามารถอธิบายไดวา ถุงพลาสติกยอยสลายท่ีมีคุณภาพดี คงทน ใชงาน

งาย มีผลตอความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการมากข้ึน 

เนื่องจากลักษณะกิจการกลุมตัวอยางผูประกอบการมีลักษณะการใชงานท่ีแตกตางกัน โดยสวนใหญมัก
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ตองใชถุงพลาสติกในการบรรจุภัณฑสินคาท่ีมีน้ําหนักมากและใชงานงาย ดังนั้นผูผลิตถุงพลาสติกยอย

สลายควรมีการศึกษาลักษณะของการใชงานเพ่ือนําไปพัฒนาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกนก รัตนางกูร (2552) ท่ีระบุวาคุณภาพของผลิตภัณฑและคุณสมบัติ

ของสินคาท่ีชวยรักษาสิ่งแวดลอมนั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน

ดานภาพลักษณของผลิตภัณฑและสินคาสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการใน

การใชสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของ

ผูประกอบการ ดานราคา สามารถอธิบายไดวา ราคาของถุงพลาสติกยอยสลายท่ีมีความเหมาะสมกับ

ปริมาณ มีผลตอความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการมาก

ข้ึน โดยกลุมตัวอยางผูประกอบการสวนใหญ มีปจจัยหลักในการเลือกซ้ือถุงพลาสติกคือราคา แตใน

ปจจุบัน พบวา ถุงพลาสติกยอยสลายนั้นมีราคาแพงกวาถุงพลาสติกท่ัวไป ดังนั้นผูผลิตจึงควรวางกลยุทธ

ทางการตลาดดานราคาโดยใชปริมาณท่ีเหมาะสมกับราคา เพ่ือใหผูประกอบการรูสึกถึงความคุมคาใน

การใชถุงพลาสติกยอยสลาย ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน กันตะบุตร (2554) ท่ีระบุวา

ราคาของสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมควรมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับคุณคาของสินคาและตองให

ความรูสึกคุมคาท่ีไดจากการใชสินคาเม่ือเทียบกับคาใชจายท่ีจายไป 

 พฤติกรรมของปริมาณการใชถุงพลาสติกหูหิ้วท่ัวไปตอสัปดาห พฤติกรรมของการรูจัก

ถุงพลาสติกยอยสลาย ปจจัยท่ีสงผลตอความตระหนักในสิ่งแวดลอม ดานความรูและความเขาใจในเรื่อง

สิ่งแวดลอม ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด 

ไมสามารถอธิบายไดวา ปจจัยดังกลาวขางตน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลาย

ของผูประกอบการ ในตลาดสดนาซ้ือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 

ขอเสนอแนะ  

 1. จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ถุงพลาสติกยอยสลายของ

ผูประกอบการ พบวา ถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีมีคุณภาพดี คงทน ใชงานงาย มีผลตอความนาจะเปน 

ท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการมากข้ึน ดังนั้นผูผลิตและผูท่ีสนใจ

ลงทุนธุรกิจถุงพลาสติกยอยสลายจึงควรศึกษากระบวนการผลิตถุงพลาสติกยอยสลายใหไดมาตรฐานและ

เหมาะสมกับลักษณะการใชงานของผูประกอบการในลักษณะกิจการตาง ๆ ดวย  



 

2378 
 

 2. จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ถุงพลาสติกยอยสลายของ

ผูประกอบการ พบวา ราคาของถุงพลาสติกยอยสลาย มีผลตอความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

ถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการมากข้ึน แตเนื่องจากในปจจุบันถุงพลาสติกยอยสลายมีการตั้ง

ราคาท่ีแพงกวาถุงพลาสติกหูหิ้วท่ัวไป โดยมีตนทุนการผลิตสูงกวาถุงพลาสติกท่ัวไป 2-3 เทา เพราะนั่น

หมายถึงผูประกอบการจะตองรับภาระจากการท่ีตนทุนสูงข้ึนตามมาอีกท้ังลักษณะของบางกิจการไม

สามารถหลีกเลี่ยงการใชถุงพลาสติกได ดังนั้นผูผลิตและผูท่ีสนใจลงทุนธุรกิจถุงพลาสติกยอยสลายควร

คํานึงถึงตนทุนในการผลิต รวมถึงทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือคิดคนผลิตภัณฑท่ีมีตนทุนท่ีต่ําลง เพ่ือให

สามารถแขงขันไดในตลาดผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทําใหผูประกอบการรูสึกยินดีท่ีจะจาย 

รวมถึงมีความตัดสินใจท่ีจะใชถึงแมราคาของผลติภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมจะราคาสูง 

 3. จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ถุงพลาสติกยอยสลายของ

ประกอบการ พบวา การรณรงคใหใช ถุงพลาสติกยอยสลายทดแทนการใช ถุงพลาสติกท่ัวไป  

มีผลตอความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายของผูประกอบการมากข้ึน ดังนั้น

รัฐบาลควรมีมาตรการรณรงค ให ใช ถุ งพลาสติกยอยสลายทดแทนการใช ถุงพลาสติก ท่ัว ไป  

อยางจริงจัง เนื่องจากการรณรงคเปนการสรางความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม กระตุนให

ผูประกอบการและประชาชนท่ัวไป มีความรูและความเขาใจในการใชถุงพลาสติกยอยสลาย เพ่ือปลูก

จิตสํานึกใหแกประชาชนรูสึกถึงการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความเต็มใจจายในการซ้ือ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน  

 

ขอเสนอแนะท่ีใชในครั้งตอไป 

 การศึกษาในครั้ งนี้ เปนการตอบแบบสอบถามของผูประกอบการในตลาดสดนา ซ้ือ  

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เทานั้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในจังหวัดตาง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหขอมูลมี

ความครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน สามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบการไดและทราบถึงปญหาท่ี

เกิดข้ึนกับการใชถุงพลาสติกยอยสลาย อาทิ ปญหาของการใชงานท่ีตองข้ึนอยูกับแตละลักษณะของ

กิจการ ปญหาในดานตนทุนการผลิต เปนตน ทําใหผูผลิตสามารถผลิตสินคาออกมาแขงขันและสามารถ

ขยายตลาดผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 
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ปจจัยที่สงผลตอความถี่ในการทําธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 

ในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

Factors Affecting Frequency to Use Mobile Banking 

in Amphoe Si Racha Changwat Chon Buri 
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บทคัดยอ 

 การทําธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีในปจจุบันมีจํานวนบัญชีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แต

ยังมีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานครเปนหลัก ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความถ่ีใน

การทําธุรกรรมธนาคารผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยขอมูลปฐมภูมิท่ีมีการเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน  ทําการ

วิเคราะหดวยแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยกําหนดตัวแปรอิสระคือ ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม

การใชบริการธนาคาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด การรับรู และการยอบรับตอการทําธุรกรรม

ธนาคารผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอความถ่ีในการทําธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคลดาน

สถานภาพสมรสและอาชีพ  2 )  พฤติ กรรมการ ใช บริ การธนาคาร ในด านช อ งทางการใช 

บริการธนาคารและความถ่ีในการทําธุรกรรมธนาคารเฉลี่ยตอเดือน 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย และ 4) ะการรับรูตอการทําธุรกรรมธนาคาร

ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยผลการศึกษาท่ีไดสามารถนําไปเปนขอมูลใหแกธนาคารเพ่ือใชวางแผนกลยุทธ

ทางการตลาดและหนวยงานรัฐบาลในการวางแผนเพ่ือชวยลดตนทุนการผลิตเหรียญและธนบัตรได 
 

คําสําคัญ: การทําธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ความถ่ี แบบจําลองโลจิต 
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Abstract 

 Mobile banking transactions nowadays have an increasing number of accounts 

but are mostly concentrated in Bangkok. The researcher is therefore interested in studying 

factors affecting the frequency to use mobile banking. The questionnaires were used to 

collect primary data from 400  representative samples who lived in Amphoe Si Racha 

Changwat Chon Buri. The obtained data were analyzed by a logit model consisting of 

independent variables as follows: (personal factors, behavior in using banking services, 

marketing mix factors, including recognition and acceptance of mobile banking services.) 

 The results found that factors affecting frequency to use mobile banking in 

Amphoe Si Racha Changwat Chon Buri, at the statistical significance level of 0 . 10 , were: 

1) personal factors status and occupation, 2) behavior in using banking services in terms 

of bank services channel and average frequency per month to use bank services, 3 )  the 

marketing mix factors in terms of product, price and place and 4 )  recognition of mobile 

banking services. The study results can be used as information for the bank to plan 

marketing strategies and as a guideline for government to reduce the cost of coin and 

banknote production. 

 

Keywords: Mobile Banking, Frequency, Logit model 

 

บทนํา 

 ป จ จุ บั น ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร มธ น าค า ร ผ า น โ ท ร ศั พ ท เ ค ลื่ อ น ท่ี  (Mobile Banking) แ ล ะ 

การทําธุรกรรมธนาคารผานอินเตอรเน็ต (Internet Banking) มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง จากขอมูล

ของธนาคารแหงประเทศไทยระบุวาจํานวนบัญชีลูกคาท่ีใชบริการ Internet Banking ณ สิ้นป 2561 มี

จํานวน 23,098,101 บัญชี เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.85 เม่ือเทียบกับป 2560 ซ่ึงมีจํานวน 19,899,583 บัญชี 

ในขณะท่ีจํานวนบัญชีผูใชบริการ Mobile Banking สิ้นป 2561 มีจํานวน 41,184,456 บัญชี เพ่ิมข้ึนถึง

รอยละ 22.84 เม่ือเทียบกับสิ้นป 2560 ซ่ึงมีจํานวน 31,779,042 บัญชี (ธนาคารแหงประเทศไทย, 

2562) แสดงใหเห็นวาการทําธุรกรรมการเงินผานบริการ Mobile Banking มีแนวโนมเติบโตสูงกวาการ

ทําธุรกรรมการเงินผาน Internet Banking เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการท่ี
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ตองการความรวดเร็ว สามารถทําธุรกรรมการเงินไดทุกท่ีและทุกเวลา ทําใหบทบาทของธนาคารสาขาลด

นอยลง เพ่ือการปรับตัวใหเขากับการทําธุรกรรมท่ีเปลี่ยนไป ดังนั้น ธนาคารพาณิชย จึงตองมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

 หากเทียบตนทุนการชําระเงินดวยมูลคาธุรกรรมท่ีเทากันจะพบวาเงินสดจะสูงกวา Mobile 

Banking ประมาณ 3 เทา โดยตนทุนของการผลิตเงินสดจะมีตนทุนตั้งแต 0.1-2.1 บาทตอฉบับ ซ่ึงตนทุน

จะสูงตามมูลคาธนบัตร ขณะท่ีธนบัตรมูลคาต่ํามักจะหมุนเวียนกันแบบมือตอมือ และเม่ือคิดจากคาเฉลี่ย

จํานวนธนบัตรท่ีใชตอรายการท่ี 3.7 ฉบับตอรายการ  ทําใหตนทุนการใชเงินสดตอรายการอยูท่ี 1.26 

บาท  และยังไมรวมตนทุนในการบริหารจัดการและตนทุนทางสังคมตางๆ ขณะท่ี Mobile Banking มี

ตนทุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบชําระเงินกลางและตนทุนภายในของสถาบันการเงิน ซ่ึงจาก

ขอมูลปริมาณธุรกรรมท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนใน 4 ป เม่ือเฉลี่ยแลวตนทุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบจะมีตนทุนเฉลี่ยตอรายการท่ี 0.1-0.4 บาทตอรายการเทานั้น (อณิยา ฉิมนอย, 2561) หากสามรถ

ใหผูใชบริการเปลี่ยนมาใชบริการ Mobile Banking กันมากข้ึนก็จะสามารถชวยประหยัดตนทุนของ

ประเทศไปไดในจํานวนมากได 

 การทําธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Banking) มีแนวโนมเติบโตอยาง

ตอเนื่อง แตยังมีผูใชบริการอีกจํานวนมากท่ียังไมทําธุรกรรมผาน Mobile Banking โดยเฉพาะผูใชบริการ

ในเขตภูมิภาคหรือในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ โดยพบวา การทําธุรกรรมผาน Mobile Banking ยังคง

กระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล เทานั้น เพราะยังมีกลุมคนท่ีไมเขาใจเทคโนโลยีทําใหไมกลาใช

งาน และอีกเหตุผลสําคัญคือ Mobile Banking ยังไมครอบคลุมในทุกประเภทบริการ ท้ังการชําระ

คาบริการไปยังองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จึงทําใหคนสวนใหญในภูมิภาค สะดวกใจท่ีจะใช

บริการ โอน-เติม-จาย ผานสาขาธนาคาร และตูเอทีเอ็มมากกวา  (ผยง ศรีวณิช,2561) 

 จากการศึกษา อําเภอศรีราชา เปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หนึ่งในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับ

เลือกในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จากความ

ไดเปรียบในเรื่องของท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและไมไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยมีแผนพัฒนาความพรอมใน

ดานตางๆ ไมวาจะเปนระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม การขนสงสินคาระหวางประเทศ เปนตน 

สงผลใหท้ังภายในและบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังไดรับการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจ 

เปนเมืองแหงอุตสาหกรรม อีกท้ังยังไดรับการผลักดันจากรัฐบาลใหเปนจุดตั้งฐานทดสอบ 5G Testbed 

ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เปนการพัฒนาความกาวหนาอีกระดับหนึ่งของระบบการ

สื่อสารโทรคมนาคม เขตอําเภอศรีราชาจึงเปนพ้ืนท่ีท่ีจะมีการเติบโตของกลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตางๆ อยางมากในอนาคต และการท่ีเทคโนโลยี 5G เปนการสงเสริมความกาวหนาดานการติดตอสื่อสาร
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และเทคโนโลยีตางๆ ชวยผลักดันสังคมไทยใหกาวไปขางหนาในหลากหลายดาน ท้ังสาธารณสุข การ

คมนาคม การขนสง การพัฒนาเชิงพาณิชย รวมถึงการพัฒนาของสถาบันการเงินดวย ดังนั้นการศึกษาใน

ครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความถ่ีในการทําธุรกรรมของธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ใน

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุท่ีผูใชบริการในเขตภูมิภาคสะดวกใจท่ีจะใชบริการ 

โอน-เติม-จาย ผานสาขาธนาคาร และตูเอทีเอ็มมากกวา เพราะในอนาคตธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ

ออนไลนจะมีมากข้ึนอาจตองมีการปรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑมาเปนรูปแบบออนไลนเพ่ือใหเขากับยุคสมัยท่ี

กําลังพัฒนา การจัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยใหกับพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ สราง

ความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูใชบริการในทุกๆดาน รวมไปถึงสามารถชวยลดตนทุนในการผลิตเงินสดและ

ชวยประหยัดตนทุนของประเทศไดในจํานวนมาก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความถ่ีในการทําธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน ซ่ึง

เปนการสุมตัวอยางท่ีสมาชิกมีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กัน เนื่องจากเปนการเลือกตัวอยางท่ีเปดโอกาสให

ทุก ๆ หนวยมีสิทธิ์ไดถูกเลือกตอบแบบสอบถาม โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง คือ การเลือกแบบ

บังเอิญ ท่ีข้ึนอยูกับการไดรับความรวมมือของผูตอบแบบสอบถามในเขตพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

แบบสอบถาม โดยแบงสวนคําถามออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 สวนท่ี 2 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร โดยมีการศึกษา การ

เลือกใชบริการกับธนาคารตางๆ วัตถุประสงคในการใชบริการทางการเงิน ความถ่ีในการใชบริการทาง

การเงินเฉลี่ยตอเดือน การใชบริการกับธนาคารผานชองทางตางๆ  การใชบริการ Mobile Banking และ

ผูมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการ Mobile Banking 
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 สวนท่ี 3 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาด ตามแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมการตลาด โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของไลเคิรท (Likert Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 4 เปนการสอบถามขอมูลเก่ียวของกับการรับรูบริการ Mobile Banking  โดยวัดจากขอ

คําถาม 10 ขอ ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนแบบปลายปด 

 สวนท่ี 5 เปนการสอบถามขอมูลเก่ียวของกับการยอมรับบริการ Mobile Banking ไดแก การ

ยอมรับดานความสะดวกในการใชงาน ดานประสิทธิภาพของระบบ และดานความปลอดภัย/นาเชื่อถือ

ของระบบ การตลาด โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิรท 

(Likert Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
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 จากการรวบรวมเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เสร็จสิ้น ไดนําแบบสอบถามท้ังหมดมา

ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห

แบบจําลองโลจิต (Logit Model)  ซ่ึงมีแบบจาํลองดังตอไปนี้ 

 

ln � p
1−p

�  = β0 + ∑𝑖𝑖β1iStatusi + ∑𝑗𝑗β2jOccuj + β3Income + β4Ch_SV  

     + β5Freq_SV+ β6Idol + β7oProducto + β8Price + β9Place  

        + β10Promotion + β11Score + β12Accept + ε 
 โดยไดกําหนดตัวแปรความนาจะเปนของปจจัยท่ีสงผลตอความถ่ีในการใชบริการ Mobile 

Banking ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ตารางท่ี1 คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

P Prob (Y=1) โอกาสท่ีผูใชบริการ ใชบริการ

Mobile Banking บอย 

 

Y ความถ่ีในการใชบริการ 

Mobile Banking  

1 = ใชบริการ Mobile Banking บอย 

0 = ใชบริการ Mobile Banking ไมบอย 

Statusi สถานภาพสมรส 

เมื่อ i = 1,2 

(base group = โสด) 

Status1= 1 กรณสีมรส 

              0 กรณีอ่ืนๆ 

Status2= 1 กรณีอยาราง/ 

        แยกกันอยูหมาย 

             0 กรณีอ่ืนๆ 

Occuj อาชีพ 

เมื่อ j = 1,2,3 

(base group = พนักงานบริษัท) 

Occu1= 1 กรณีอาชีพขาราชการ/ 

            รัฐวิสาหกิจ 

            0  กรณีอ่ืนๆ 

Occu2 = 1 กรณีนักเรยีน/นักศึกษา 

            0 กรณีอ่ืนๆ 

Occu3 = 1 กรณีอาชีพธุรกิจสวนตัว 

            0 กรณีอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี1 คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

Income รายได 

 

Income = 1 กรณีรายไดตั้งแต  

                50,001 บาทข้ึนไป 

                0 กรณีอ่ืนๆ  

Ch_SV ชองทางการใชบริการธุรกรรมธนาคาร 

 

Ch_SV =  1 กรณี สาขาธนาคาร/ 

              ตูอัตโนมัติ เชน ATM 

              0 กรณีอ่ืนๆ 

Freq_SV ความถ่ีในการใชบริการธนาคารเฉลี่ยตอ

เดือน 

 

Freq_SV = 1 ใชบริการธนาคารมากกวา  

                 6ครั้งตอเดือน 

                0 กรณีอ่ืนๆ 

  Idol ผูมีอิทธิพลในการเลือกใช  

Mobile Banking 

 

Idol  = 1 พนักงานธนาคาร พรีเซนเตอร 

           0 กรณีอ่ืนๆ 

Product ใชงานงาย ตามระดับความสําคญั 1-5 

Price คาธรรมเนียมในการใชบริการ 

ต่ํากวาชองทางอ่ืน 

ตามระดับความสําคญั 1-5  

Place สามารถใชไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามระดับความสําคญั 1-5 

Promotion มีพนักงานใหคําปรึกษาอยางมีความรู

ความเขาใจ 

ตามระดับความสําคญั 1-5 

Score ผลรวมคะแนนของการรับรูบริการ 

Mobile Banking 

คะแนน 0-10  

Accept การยอมรับดานความปลอดภัย/ความ

นาเช่ือถือของระบบ 

ตามระดับความเห็น 1-5 

𝜀𝜀 คาความคลาดเคลื่อน (Error Term)  

ท่ีมา: จากการศึกษา 
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สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอความถ่ีในการใชการทําธุรกรรมของธนาคาร

ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใชการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต  

(Logit Model) ไดผลดังนี้ 

 1) การศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 

20-29ป สถานภาพสมรส โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูท่ี 10,000-30,000 บาทตอเดือน  

 2) การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการธนาคารกับ

ธนาคารไทยพาณิชย มีวัตถุประสงคในการใชบริการธนาคารสวนใหญเพ่ือฝาก-ถอน จํานวนการใชบริการ

ธนาคารเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ อยูท่ี 1-5 ครั้ง ตอเดือน ชองทางในการบริการสวนใหญ เลือกใช Mobile 

Banking  และปจจุบันผูใชบริการ Mobile Banking  จํานวน 251 คน โดยมีผูมีอิทธิพลในการเลือกใช

บริการคือตนเอง 

 3) การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดตอการใชบริการ Mobile 

Baking พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท้ังในดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดนระดับมาก 

 4) การศึกษาการรับรูระบบบริการ Mobile Banking พบวาขอคําถามหากลงทะเบียนบริการ 

Mobile Banking ตองมีเลขบัญชีธนาคารใชหรือไม เปนคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกมากท่ีสุด และ

คําถามการลงทะเบียนบริการ Mobile Banking มีคาใชจายใชหรือไม เปนคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบผิด

สงูสุด 

 5) การศึกษาการยอมรับบริการ Mobile Banking พบวา ภาพรวมของการยอมรับบริการ 

Mobile Banking เปนปจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 6) การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความถ่ีในการทําธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พิจารณาแบบจําลองโลจิตท่ีประมาณคาไดรวมกับคา Marginal 

Effect สามารถวิเคราะหผลการศึกษาได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต 

ตัวแปร คา

สัมประสิทธิ์ 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

P-Value Z-

Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

สถานภาพสมรส 

โสด (Base Group) 

สมรส 0.496 0.431 0.251 1.15 0.121 

อยาราง,แยกกันอยู -1.624 0.881 0.065* -1.84 -0.309 

อาชีพ 

พนักงานบริษัท (Base Group) 

ขาราชการ,รัฐวิสาหกิจ -1.499 0.465 0.001* -3.22 -0.313 

นักเรียน/นักศึกษา 0.516 0.547 0.346 0.94 0.127 

ธุรกิจสวนตัว -0.987 0.506 0.051* -1.95 -0.223 

รายได 

รายไดไมเกิน 50,000 บาท (Base Group) 

รายไดตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป -0.087 0.465 0.852 -0.19 -0.021 

ชองทางการใชบริการธุรกรรมธนาคาร 

Mobile Banking/ 

Internet Banking 
(Base Group) 

สาขาธนาคาร,ตูอัตโนมัต ิ -2.751 0.427 0.000* -6.45 -0.562 

ความถี่ในการทําธุรกรรมทางการเงินเฉล่ียตอเดือน 

1-5 ครั้ง (Base Group) 

ตั้งแต 6 ครั้งข้ึนไป 3.052 0.436 0.00* 7.00 0.572 

ผูมีอิทธิพลในการเลือกใช Mobile Banking 

ตนเอง,เพ่ือน,ครอบครัว (Base Group) 

พนักงานธนาคาร,พรีเซนเตอร 0.283 0.691 0.682 -0.41 -0.067 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

ตัวแปร คา

สัมประสิทธิ์ 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

P-Value Z-

Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

ดานผลิตภัณฑ 

ใชงานงาย 0.470 0.217 0.026* 2.22 0.114 

ดานราคา 

คาธรรมเนียมบริการต่ํากวาชองทาง

อ่ืน 
0.483 0.217 0.026* 2.22 0.117 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

สามารถใชไดทุกท่ี ทุกเวลา 0.360 0.215 0.095* 1.67 0.088 

ดานการสงเสริมการตลาด 

มีพนักงานให คํ าปรึ กษาอย า ง มี

ความรูความเขาใจ 
-0.359 0.220 0.102 -1.64 -0.087 

การรับรูบริการ Mobile Banking 

ผลคะแนนรวม 0.204 0.110 0.063* 1.86 0.050 

การยอมรับบริการ Mobile Banking 

การยอมรับดานความปลอดภัย/

ความนาเชื่อถือของระบบ 
-0.301 0.242 0.213 -1.25 -0.073 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

อภิปรายผล 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความถ่ีในการทําธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสมีผลตอความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking โดย

ผู ใชบริการท่ีมีสถานภาพสมรสอยาราง/แยกกันอยู มีความนาจะเปนท่ีความถ่ีในการใชบริการ  

Mobile Banking นอยกวาผูใชบริการท่ีมีสถานภาพสมรสโสด อยูรอยละ 30.9 
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 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพมีผลตอความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking โดยผูใชบริการท่ีมี

อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความนาจะเปนท่ีความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking นอยกวา

ผูใชบริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท อยูรอยละ 31.3 และผูใชบริการท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความนาจะ

เปนท่ีความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking นอยกวาผูใชบริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท อยูรอยละ 

22.3 เนื่องจาก มีความยืดหยุนของเวลาเขา-ออกงาน และมีวันหยุดประจําปหลายวัน ทําใหมีเวลาในการ

เขาไปทําธุรกรรมรวมไปถึง เจาของธุรกิจสวนตัวสามารถใหพนักงานเขาไปทําธุรกรรมท่ีสาขาธนาคารได 

เชนการ ถอน-โอน ฝากเช็ค เปนตนสอดคลองกับการศึกษาของ ปทมาพร ศรีบัวลา (2553) พบวา อาชีพ

ท่ีแตกตางกันมีผลตอการใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตท่ีตางกัน 

 ชองทางในการทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคารมีผลตอความถ่ีในการใชบริการ Mobile 

Banking โดยผูใชบริการท่ีใชชองทาง สาขา,ตูอัตโนมัติ มีความนาจะเปนท่ีความถ่ีในการใชบริการ 

Mobile Banking นอยกวาผูใชบริการท่ีใชบริการผานชองทาง Mobile Banking, Internet Banking อยู

รอยละ 56.2  

 ความถ่ีในการทําธุรกรรมทางการการเงินเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอความถ่ีในการใชบริการ Mobile 

Banking โดยความถ่ีเฉลี่ยตอเดือน 6 ครั้งข้ึนไป มีความนาจะเปนท่ีความถ่ีในการใชบริการ Mobile 

Banking มากกวาความถ่ีเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 6 ครั้ง อยูรอยละ 57.2 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking 

พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับบริการท่ีใชงานงาย ท้ังนี้เปนเพราะ การทําธุรกรรมทางการเงินท่ีมี

ข้ันตอนในการทําธุรกรรมการเงินท่ีเขาใจงาย ไมยุงยาก ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงตัวบริการได 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking 

พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับบริการท่ีมีคาธรรมเนียมท่ีตํ่ากวาชองทางอ่ืน ท้ังนี้เปนเพราะ การท่ี

คาธรรมเนียมต่ํากวาชองทางอ่ืน สามารถชวยลดตนทุนในการทําธุรกรรมทางการเงินลดลง ชวยให

ผูใชบริการประหยัดคาใชจายได สอดคลองกับการศึกษาของ จิวรัส อิทรบํารุง (2553) พบวา การท่ีอัตรา

คาธรรมเนียมการชําระเงินและโอนเงินมีอัตราท่ีถูกกวาการไปทําธุรกรรมท่ีอ่ืน 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความถ่ีในการใชบริการ 

Mobile Banking พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับบริการท่ีสามารถใชไดทุกท่ี ทุกเวลา ท้ังนี้เปน

เพราะ การท่ีสามารถใชบริการ ไดทุกท่ี ทุกเวลา ชวยใหผูใชบริการสามารถประหยัดเวลาในการทํา

ธุรกรรมธนาคาร เกิดความสะดวก สบายแกผูใชบริการ สอดคลองกับการศึกษาของ จิวรัส อิทรบํารุง 
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(2553) พบวา การเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหเกิดความสะดวกตอการโอนเงิน ชําระสินคาและ

บริการตลอดจนการชําระเงินคาสินคาสั่งซ้ือผานระบบอีคอมเมิรช 

 การรับรูบริการ Mobile Banking มีผลตอความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking พบวากลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับการรับรู ท้ังนี้เปนเพราะ การผูใชบริการรับรูถึงการใชงานท่ีถูกตอง ผูใชงานจะ

สามารถได รั บประโยชนจากการ ใชบริ การ  Mobile Banking สอดคลอง กับการ ศึกษาของ  

ธัญยากร ขวัญใจสกุล (2560)  พบวา การรับรูถึงประโยชนจากการใชงานระบบ Mobile Banking สงผล

เชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงาน 

 ปจจัยสวนบุคคลดานรายได ไมสามารถอธิบายความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking ในเขต

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10  

 ปจจัยพฤติกรรมดานผู มีอิทธิพลในการเลือกใช Mobile Banking ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมกาตลาด การยอมรับดานความปลอดภัย/ความนาเชื่อถือของระบบ พบวา 

ปจจัยท่ีกลาวมาขางตน ไมสามรถอธิบาย ความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking ในเขตอําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี 

 

ขอเสนอแนะ 

 1.จากงานวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการใชบริการ Mobile Banking มีแนวโนมเติบโตสูงอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหจํานวนผูใชบริการเริ่มเขาสาขาของธนาคารนอยลง มีการทําธุรกรรมการเงินผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมากข้ึน เพราะชวยเพ่ิมความสะดวกสบายในการทําธุรกรรมธนาคาร และยังเปนการ

บริการทางเลือกอีกชองทางหนึ่งใหกับผูใชบริการ ดังนั้น กลุมธนาคารพาณิชย จึงตองมีการปรับปรุง และ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ Mobile Banking อยางตอเนื่อง เพ่ือใหตอบสนองตอผูใชบริการมากท่ีสุด 

เชนจากการศึกษา จะเห็นวาผูใชบริการใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีมีการใชงานงาย  

 2 . จากผลการ ศึกษาของการรั บรู บ ริ ก าร  Mobile Banking โดยวั ดการรั บรู บ ริ ก า ร  

Mobile Banking จากขอคําถาม 10 ขอ ยังมีผูใชบริการตอบคําถามไดเพียง 1 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 

10 คะแนน)  แสดงถึงผูใชบริการยังไมเขาใจในตัวบริการ Mobile Banking ควรมีการรณรงคใหทุกภาค

สวนท่ีเก่ียวของมีความเขาใจในตัวบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารเปนตัวกลางท่ีจะใหความรูกับ

ผูใชบริการทุกภาคสวนมากท่ีสุด  
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ขอเสนอแนะท่ีใชในครั้งตอไป 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการตอบแบบสอบถามของผูใชบริการในเขตพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชาจังหวัด

ชลบุรี เทานั้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในจังหวัดตาง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหขอมูลมีความครอบคลุมพ้ืนท่ี

มากข้ึน สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดและทราบถึงปญหารวมไปถึงเหตุท่ียังคงมี

ผูใชบริการธนาคารท่ียังคงไมใชบริการ Mobile Banking อาทิ ยังไมสามรถเขาถึงเทคโนโลยี หรือยังคง

กลัวในความดานความปลอดภัยของบริการ เปนตน 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

The Factors Affecting the Decision to Buy Clean Food Via Online 

Channel of Chulalongkorn University Students, Bangkok. 
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บทคัดยอ 

 การรับประทานอาหารคลีน เปนวิธีการรับประทานอยางหนึ่งท่ียึดหลักใหคลายคลึงกับธรรมชาติ 

จะสัมพันธกับหลักการโภชนาการเปนสวนใหญ เนื่องจากในสภาพของสังคมปจจุบัน ผูคนมีความตื่นตัวใน

เรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากข้ึน กระแสการบริโภคอาหารสุขภาพท่ีกําลังไดรับความนิยมท่ีเรียกกันวา 

การทานคลีน จะไดรับความนิยมอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมของคนรักสุขภาพและออกกําลังกาย ทําให

ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลน โดยใชขอมูลปฐมภูมิ

ท่ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน มาวิเคราะหแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยใชปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อ

ออนไลน 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ี 4  คณะ

ครุศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 11,000 บาท  การวิเคราะหปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต ดวยการวิเคราะหตัวแปรตามท่ีมีลักษณะ

เปนขอมูลเชิงคุณภาพ โดยพบวา ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายได ดังตอไปนี้ ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภค ไดแก การใชอินเตอรเน็ตตอครั้ง การซ้ือ

                                                                        
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

E-mail: nadia.as@ku.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: nararuk.b@ku.th 

mailto:nararuk.b@ku.th


 

2396 
 

สินคาออนไลนตอสัปดาห และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑท่ีใชวัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพ สดใหมอยูเสมอ เนื่องจากทําตามรายการสั่งซ้ือ ดานการสงเสริมการตลาด โดยการมีโปรโมชั่น

และสวนลด และดานบุคลากรท่ีพนักงานสามารถรับมือและแกไขปญหาในกรณีท่ีมีปญหาจากการสั่ง

รายการอาหารไดเปนอยางดี โดยสามารถนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลใหแกผูประกอบการรานอาหาร

คลีน ในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดและจะเปนแนวทางในการเพ่ิมความพึงพอใจในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารคลีนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

คําสําคัญ: อาหารคลีน, สื่อออนไลน, แบบจําลองโลจติ 

 

Abstract 

 Eating clean is a method of eating based on the principles of nature is the 

consumption of food. Mostly related to the principles of nutrition. At present society, 

people are more alert about health care. The trend of healthy food consumption is 

gaining popularity. There is a trend of consuming healthy food called clean eating. 

Especially in health care group and exercise group. Therefore, the researcher is interested 

to studying the factors affecting decision to consume clean food via online media. The 

questionnaires were used to collect primary data from 400 representative samples and 

analyze the data (personal factors, purchasing behavior, and marketing mix factors that 

affected the decision to consume clean food via online channel by logistic regression 

analysis. 

 The results found factors affected student’s to buy clean food via online channel 

that can be explained were personal factors is average income, Consumption behavior 

factors included internet use per time, Online purchases per week, and the marketing 

mix factors included quality of product such as always fresh because prepared according 

to the order, promotions and discounts, personnel that employees can handle and can 

solve problems in the event of problems from ordering food items as well. The results 

of this study can be used as data for clean food manufacturers to plan the strategies for 
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production and marketing, and will be a way to increase satisfaction, change in eating 

habits more efficiently. 

 

Keywords: Clean Food, Online Media, Logit Model 

 

บทนํา 

 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปดเผยวา รายงานสุขภาพคน

ไทยสะทอนใหเห็นถึงภัยคุกคามสุขภาวะท่ีสําคัญในป 2561 คือ ภาวะโรคอวน ท่ีกําลังบั่นทอนสุขภาพคน

ไทยมากข้ึน 

 ในขณะนี้ประเทศไทยพบคนเปนโรคอวนเปนอันดับตน ๆ ของอาเซียน และภาวะโรคอวนใน

ประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดย

การตรวจรางกาย พบคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป มากกวา 1 ใน 3 อยูในภาวะน้ําหนักเกินและอวนเพ่ิมข้ึน

สองเทาตัว หากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคพบวา คนไทยเปนโรคอวน 16 ลานคน 

 ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน เกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีแย

ลง สงผลใหเกิดความไมสมดุลทางรางกายมากข้ึน โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมดีตอ

สุขภาพ การใชเวลากับสื่อออนไลนมากข้ึน ทําใหมีกิจกรรมทางรางกายลดลง รวมถึงการมีวิถีชีวิตท่ีเรงรีบ

แบบคนเมือง เพราะปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางไม

หยุดยั้ง สังคมเต็มไปดวยการแขงขันทําใหชีวิตตองตกอยูในความเรงรีบ ทําใหไมมีเวลาปรุงอาหารเอง ไม

คอยมีเวลาใสใจ และใหความสําคัญกับการคํานึงถึงการบริโภคอาหารอยางสมดุล เกิดพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานดวน ซ่ึงอาหารจานดวนมีขอเสียหลายอยาง เชน มีสารอาหารไมครบ 5 หมู มีสวนผสม

ของผงชูรส ขาดคุณคาทางโภชนาการ และการปรุงอาหารท่ีไมสะอาดถูกหลักอนามัย นอกจากนี้คานิยม

อาหารแบบตะวันตกท่ีเขามาตามกระแสโลกาภิวัฒน และยังมีธุรกิจบริการสงอาหารหรือ ฟูด เดลิเวอรี่ได

เปดตลาดใหบริการอีกหลากหลายราย ท่ีชวยตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคคนเมือง ท่ีตองการ

ความสะดวกสบาย และไมอยากเผชิญกับการจราจรท่ีติดขัด อีกท้ังการครอบครองสมารทโฟนท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนมาก ทําใหมีการการเขาถึงอินเทอรเน็ตไดงาย ทําใหคนเมืองใชบริการ Food Delivery และบริโภค

อาหารจานดวนเพ่ิมมากข้ึน 
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 อาหารนั้นถือไดวาเปนปจจัยท่ีท้ังสามารถรักษาโรค หรือทําใหเกิดการเจ็บปวยไดเชนกัน ซ่ึง

แนนอนวาปจจัยตาง ๆ ท่ีเขามาเปนตัวกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิต ทําใหมนุษยตองเผชิญกับภาวะ

สังคมแหงความเสี่ยงในดานสุขภาพท่ีมีสาเหตุมาจากการเลือกรับประทานอาหาร โดยสังคมไทยใน

ปจจุบันมีกระแสการบริโภคอาหารสุขภาพท่ีกําลังไดรับความนิยมอยางสูง และถือวาเปนไลฟสไตลใหม

ของกลุมคนในสังคมไทย โดยจะสังเกตเห็นไดวา จากชวงป พ.ศ.2559 ท่ีผานมานั้น  มีกระแสนิยมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเรียกกันติดปากวา การทานคลีน จะไดรับความนิยมอยางมาก นับไดวาเปน

รสนิยมใหมท่ีถูกสรางข้ึน โดยเฉพาะในกลุมของคนรักสุขภาพและออกกําลังกาย 

 การรับประทานอาหารคลีน เปนวิธีการรับประทานอยางหนึ่งท่ียึดหลักใหคลายคลึงกับธรรมชาติ 

ซ่ึงเปนวิถีท่ีมาจากฝงตะวันตก คลีนฟูด คือ วิถีการบริโภคอาหารท่ีเนนความสดใหมอยูเสมอ โดยท่ีไมผาน

การแปรรูปหรือปรุงแตง ใสสี ใสกลิ่นมากจนเกินไป การกินอาหารคลีนจะเนนการหุงตมใหนอยท่ีสุด เชน 

ผักท่ีรับประทานสดได พวกเนื้อสัตวจะเนนแบบไมผานความรอนสูง โดยการนําอาหารมานึ่ง ยาง หรือการ

นําวัตถุดิบเหลานั้นมาผัด ท่ีจะไมนิยมการทอดในน้ํามัน ปรุงสุกใหมอยูเสมอ และปรุงแตงใหนอยท่ีสุด จะ

สัมพันธกับหลักการโภชนาการเปนสวนใหญ มีคนหลายประเภทเชื่อวาการบริโภคอาหารคลีนตองทาน

อาหารจําพวกผักมาก แตแทจริงแลวการบริโภคอาหารคลีนเปนการทานใหครบ 5 หมู ตามสัดสวนให

พอเหมาะตอความตองการพลังงานในแตละวัน เพ่ือการนําไปสูการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการท่ีดี 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนผานสื่อออนไลน

ของนิสิตในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนประโยชนใหกับผูประกอบการ

ทางดานโภชนาการไดนําไปพิจารณาเปนแนวทางตอการเปนผูประกอบการรานอาหารคลีนออนไลนและ

จะเปนแนวทางในการเพ่ิมความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารคลีนไดอยาง

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 เพ่ือสนับสนุนแนวทางการศึกษาครั้งนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการศึกษา จึงทําการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร สามารถจําแนกออกเปนกลุม ๆ ไดจากลักษณะดาน

ประชากรศาสตร และพฤติกรรมท่ีแตกตางกันตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละคน อาทิ เพศ ระดับ

การศึกษา คณะท่ีกําลังศีกษา และรายไดตอเดือน โดยศึกษาพฤติกรรมของมนุษยท่ีมีความแตกตางกันใน

แตละบุคคล ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค คือ การแสดงออกของแตละบุคคลท่ีเก่ียวของ

โ ดยตร ง กับการบริ โ ภ คสิ น ค า แล ะบริ ก า ร  ท่ี จ ะนํ า ไปสู ก ร ะบวนกา รตั ด สิ น ใ จ ท่ี มี ผ ล ต อ 

การแสดงออกของแตละบุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนจากสิ่ งเราหรือ 

สิ่งกระตุน ทําใหเกิดความตองการในความรูสึกนึกคิดของผู ซ้ือและเปนการตัดสินใจของผู ซ้ือ  

โดยปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ไดแก ปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม  

ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมการตลาด เปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีผูผลิตหรือ

ผูประกอบการนําไปเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาด เพ่ือทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือและ 

ความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ

สงเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการในการใหบริการ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน 

(Non – Probability Sampling) ซ่ึงเปนการสุมตัวอยางท่ีสมาชิกมีโอกาสถูกเลือกเทาๆกัน เนื่องจากเปน

การเลือกตัวอยางโดยเปดโอกาสใหทุกๆ หนวยมีสิทธิ์ไดถูกเลือกตอบแบบสอบถาม โดยมีวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยาง คือ การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ซ่ึงมีการเก็บขอมูลโดยการแจก

แบบสอบถามมีการกระจายไปตามคณะตาง ๆ โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตาในบริเวณ

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
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โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ แบบสอบถาม โดยแบง

สวนคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพท่ัวไปของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 สวนท่ี 2 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 สวนท่ี 3 ขอมูลการสอบถามเก่ียวกับระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตาม

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด กระบวนการในการใหบริการ สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีลูกคาท่ีมา

ใชบริการตองพบเจอ โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับตามแนวคิดของไลเคิรท 

(Likert Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

ตัวแปรอิสระ 

Logit Model 

ตัวแปรตาม 

ลักษณะของประชากรศาสตร  

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• คณะท่ีศึกษา 

 

พฤติกรรมการบริโภค 

• ปจจัยดานบุคคล 

• ปจจัยทางสังคม 

• ปจจัยทางจิตวิทยา 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

• ดานผลิตภณัฑ 

• ดานราคา 

• ดานชองทางการจัดจําหนาย 

• ดานการสงเสริมการตลาด 

• กระบวนการในการใหบริการ 

• สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีลูกคา

ท่ีมาใชบริการตองพบเจอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซื้ออาหารคลีน 

ผานสื่อออนไลนของนิสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหขอมูล 

 จากการเ ก็บรวบรวมขอ มูลจากแบบสอบถามการ ศึกษาเ ก่ียว กับปจจั ย ท่ีส งผลตอ 

การตัดสินใจ ซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ  จั งหวัด

กรุ ง เทพมหานคร แล วนํ าข อ มูล ท่ี ไดมา ทําการวิ เคราะหแบบจํ าลองโลจิต  (Logit Model) 

ซ่ึงมีแบบจําลองโลจิต (Logit Model) เปนดังตอไปนี้ 

 

 ln � p
1−p

�  = β0 + ∑𝑖𝑖β1iGenderi + ∑𝑗𝑗β2jGradej + ∑𝑘𝑘β3kFacultyk 

     + ∑𝑙𝑙β4lSalaryl + ∑𝑚𝑚β5mtimem+ ∑𝑛𝑛β6nFrequencyn 

     + ∑𝑜𝑜β7oChanelo + β8product + β9 price + β10place 

     + β11promo + β12people + β13process + ε 

 

ตาราง 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

Cleanfood_online การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนออนไลน 1 = ซื้ออาหารคลีนออนไลน 

0 = ไมซื้ออาหารคลีนออนไลน 

P Prob (Cleanfood_online = 1) 

 ความนาจะเปนของการตัดสินใจเลือก

ซื้ออาหารคลีนออนไลน 

 

Gender เพศ Gender_2 = 1 กรณี เพศหญิง 

Gradej ระดับการศึกษา 

เมื่อ j = 2_3 

(Base Group = นิสติปท่ี 1 และนิสิตปท่ี 2) 

Grade2_3 = 1 กรณี นิสิตปท่ี 3 และนิสติปท่ี 4 

        0 กรณี อ่ืน ๆ 
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ตาราง 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

Facultyk คณะท่ีกําลังศึกษา 

เมื่อ k = 3_4 

(Base Group = คณะทางสายวิทย) 

Faculty3_4 = 1 กรณี คณะทางสายศลิป 

        0 กรณี อ่ืน ๆ 

Salaryl รายไดตอเดือน 

เมื่อ l = 2, 3, 4 

(Base Group = รายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 

บาท) 

Salary_2 = 1 กรณี 5,000-8,000 บาท  

                0 กรณี อ่ืน ๆ 

Salary_3 = 1 กรณี 8,001 – 11,000 บาท 

     0 กรณ ีอ่ืน ๆ 

Salary_4 = 1 กรณี มากกวา 11,000 บาท     

0 กรณี อ่ืน ๆ 

timem ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตตอครั้ง 

เมื่อ m = 2, 3, 4 

(Base Group = นอยกวา 1 ช่ัวโมงตอครั้ง) 

time_2 = 1 กรณี 1-3 ช่ัวโมงตอครั้ง 

        0 กรณี อ่ืน ๆ 

time _3 = 1 กรณี 3-6 ช่ัวโมงตอครั้ง  

                0 กรณี อ่ืน ๆ 

time _4 = 1 กรณี มากกวา 6 ช่ัวโมงตอครั้ง 

     0 กรณ ีอ่ืน ๆ 
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ตาราง 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

Frequencyn ความถ่ีในการซื้อสินคาออนไลนตอ

สัปดาห เมื่อ n = 2, 4 

 

(Base Group = นอยกวาหรือเทากับ 1 ครั้งตอ

สัปดาห) 

Frequency_2 = 1 กรณี 1-4 ครั้งตอสัปดาห 

   0 กรณี อ่ืน ๆ 

Frequency_4 = 1 กรณี 5- มากกวา 6 ครั้งตอ

สัปดาห 

   0 กรณี อ่ืน ๆ 

   

Chanelo ชองทางที่นิสติเลือกซื้อสินคาออนไลน

เมื่อ o =1_2, 1_3 

(Base Group = เว็บไซต (Website)) 

Chanel1_2 = 1 กรณี แอปพลิเคชั่นซื้อขาย

สินคาออนไลน 

          0 กรณี อ่ืน ๆ 

Chanel1_3 = 1 กรณี เฟสบุค (Facebook) 

อินสตาแกรม (Instagram ) 

          0 กรณี อ่ืน ๆ 

Product อาหารคลีนออนไลนใชวัตถุดบิทีม่ี

คุณภาพ สดใหมอยูเสมอเนื่องจากทํา

ตามรายการสัง่ซื้อ           

ระดับความเห็น 1 - 5 

Price อาหารคลีนออนไลน ราคาถูกกวาตาม

รานสะดวกซื้อ หรือรานคาทั่วไป 

ระดับความเห็น 1 - 5 
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ตาราง 1  คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

Place เว็บไซต (Website) และ 

แอปพลิเคชั่น(application) ในการ

สั่งซื้ออาหารคลีน มีลักษณะสวยงาม 

ใชงานไดงาย และเขาใจงาย 

ระดับความเห็น 1 - 5 

Promo การมีโปรโมชัน่และสวนลด ระดับความเห็น 1 - 5 

People พนักงานสามารถรับมือ และแกไข

ปญหาในกรณีที่มีปญหาจากการสั่ง 

ระดับความเห็น 1 - 5 

Process มีคําอธิบายข้ันตอนการสั่งซื้อออนไลน 

และการชาํระเงินทีช่ัดเจน 

ระดับความเห็น 1 - 5 

ε คาคลาดเคลื่อน (Error Term)  

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาแบบจําลองโลจิตท่ีประมาณคาไดรวมกับคา Marginal 

Effect สามารถวิเคราะหผลการศึกษาได ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

จํานวนตัวอยาง 400 คน 

ตัวแปร คา

สัมประสิทธิ ์

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-Value Z-Stat Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

เพศ 

 ชาย (Base Group) 

 หญิง -0.375 0.434 0.387 -0.86 -0.012 

ระดับการศึกษา 

 นิสิตปท่ี 1 และนิสิตปท่ี 2 (Base Group) 

นิสิตปท่ี 3 และนิสิตปท่ี 4 -0.598 0.443 0.177 -1.35 -0.019 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

 คณะทางสายวิทย (Base Group) 

 คณะทางสายศิลป 0.039 0.410 0.924 0.10 0.001 

รายไดตอเดือน 

   นอยกวา 5,000 บาท (Base Group) 

   5,000-8,000 บาท 1.434 0.723 0.047* 1.98 0.039 

   8,001 – 11,000 2.135 0.753 0.005* 2.84 0.059 

   มากกวา 11,000 บาท 2.241 0.766 0.003* 2.92 0.064 

ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตตอคร้ัง 

   นอยกวา 1 ช่ัวโมงตอครั้ง (Base Group) 

   1-3 ช่ัวโมงตอครั้ง -1.545 0.748 0.039* -2.06 -0.052 

   3-6 ช่ัวโมงตอครั้ง -3.794 0.820 0.000* -4.63 -0.453 

   มากกวา 6 ช่ัวโมงตอครั้ง -3.656 0.923 0.000* -3.96 -0.513 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

จํานวนตัวอยาง 400 คน 

ตัวแปร คา

สัมประสิทธิ ์

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-Value Z-Stat Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

ความถี่ในการซ้ือสินคาออนไลนตอสัปดาห 

   นอยกวาหรือเทากับ 1 ครั้งตอสปัดาห (Base Group) 

 1-4 ครั้งตอสัปดาห 1.284 0.462 0.005* 2.78 0.043 

 5- มากกวา 6 ครั้งตอสัปดาห 2.744 1.110 0.013* 2.47 0.043 

ชองทางท่ีนิสิตเลือกซ้ือสนิคาออนไลน 

 เว็บไซต (Website) (Base Group) 

แอปพลิเคช่ันซื้อขายสินคาออนไลน 0.369 0.580 0.525 0.64 0.013 

เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม 

(Instagram ) 

-0.094 0.576 0.870 -0.16 -0.003 

สวนประสมการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ (Product)      

 อาหารคลีนออนไลนใชวัตถุดิบท่ีมคีุณภาพ    สด

ใหมอยูเสมอ เน่ืองจากทําตามรายการสั่งซื้อ 

0.586 0.314 0.062* 1.87 0.020 

ดานราคา (Price)      

 อาหารคลีนออนไลน ราคาถูกกวาตามราน

สะดวกซื้อ หรือรานคาท่ัวไป 

0.269 0.319 0.399 0.84 0.009 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)      

 เว็บไซต (Website) และ แอปพลิเคช่ัน

(application) ในการสั่งซื้ออาหารคลีน มลีักษณะ

สวยงาม ใชงานไดงาย และเขาใจงาย 

0.652 0.453 0.150 1.44 0.022 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

จํานวนตัวอยาง 400 คน 

ตัวแปร คา

สัมประสิทธิ ์

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

P-Value Z-Stat Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)      

 การมีโปรโมช่ันและสวนลด -0.714 0.399 0.073* -1.79 -0.024 

ดานบุคลากร (People)      

 พนักงานสามารถรับมือและแกไขปญหาในกรณี

ท่ีมีปญหาจากการสั่งรายการอาหารไดเปนอยางด ี

-1.187 0.383 0.002* -3.10 -0.040 

ดานกระบวนในการใหบริการ      

 มีคําอธิบายข้ันตอนการสั่งซื้อออนไลน และ

การชําระเงินท่ีชัดเจน 

0.603 0.342 0.078* -1.76 0.020 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 

จากการพิจารณา ลักษณะของประชากรศาสตร ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สามารถอธิบาย

ไดวารายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-8,000 บาท มีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนมากกวากลุม

ตัวอยางของนิสิตท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท รอยละ 3.90 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 8,001 

– 11,000 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผาน

สื่อออนไลน มากกวากลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท รอยละ 5.90 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 11,000 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 มีความนาจะเปนท่ี

จะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนมากกวากลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 

5,000 บาท รอยละ 6.40 เนื่องจากรายไดแสดงถึงการมีศักยภาพในการใชจายและการบริโภคนิสิตท่ีมี
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รายไดสูงจะมีกําลังซ้ือ และโอกาสท่ีดีกวาในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดูแลตนเอง และนิสิตท่ี

รายไดนอยจะทําใหมีขอจํากัดในการบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) 

โดยไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีตออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดท่ีแตกตางกัน จะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีแตกตางกัน 

 พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตตอครั้ง พบวา สามารถอธิบายไดวาระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต

ตอครั้ง มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย นอยกวากลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 

รอยละ 5.20 ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 3-6 ชั่วโมงตอครั้ง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.01 มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นอยกวากลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง รอยละ 

45.30 และระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตมากกวา 6 ชั่วโมงตอครั้ง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.01 มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั นอยกวากลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง รอย

ละ 51.30 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิดา สีตะวัน (2557) ท่ีระบุวา พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตสงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากกลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตนอยกวา 1 ชั่วโมง

ตอครั้ง สวนใหญจะตัดสินใจท่ีจะเลือกซ้ืออาหารทางออนไลนในทันที ซ่ึงแตกตางจากจากกลุมตัวอยางท่ี

มีระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตตอครั้งหลายชั่วโมง เพราะกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการใช

อินเตอรเน็ตตอครั้งหลายชั่วโมง จะเลือกหาขอมูลทางดานโภชนาการและคุณประโยชนของเมนูอาหาร

ประกอบการตัดสินใจกอนตัดสินใจท่ีจะเลือกซ้ืออาหารทางออนไลน จึงอาจทําใหไมตัดสินใจซ้ือในทันที 

 พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนตอสัปดาห พบวา สามารถอธิบายไดวาความถ่ีในการซ้ือสินคา

ออนไลนตอสัปดาห  มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยความถ่ีในการซ้ือสินคาออนไลนตอสัปดาห 1-4 ครั้งตอสัปดาห มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลน 

มากกวากลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสินคาออนไลนตอสัปดาห นอยกวาหรือเทากับ 1 ครั้ง

ตอสัปดาห รอยละ 4.30 และความถ่ีในการซ้ือสินคาออนไลนตอสัปดาห 5- มากกวา 6 ครั้งตอสัปดาห มี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลน 

มากกวากลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสินคาออนไลนตอสัปดาห นอยกวาหรือเทากับ 1 ครั้ง

ตอสัปดาหรอยละ 4.30 เนื่องจากกลุมตัวอยางของนิสิตท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสินคาออนไลนตอสัปดาห

มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห จะมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคาผานทางออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีมีความถ่ีในการ

เขาใชบริการซ้ือสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนสูง จะยิ่งสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน

แอพพลิเคชั่นออนไลนสูงตามไปดวย 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ พบวา สามารถอธิบายไดวาอาหารคลี

นออนไลนใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สดใหมอยูเสมอ เนื่องจากทําตามรายการสั่งซ้ือ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.10 โดยอาหารคลีนออนไลนใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สดใหมอยูเสมอ เนื่องจากทําตามรายการ

สั่งซ้ือ มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มากข้ึน รอยละ 2.00 หมายความวา กลุมตัวอยางของนิสิตใหความสําคัญกับเรื่องวัตถุดิบ เนื่องจาก

วัตถุดิบท่ีดีและมีคุณภาพ จะสงผลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพตามไปดวย หากพบวาวัตถุดิบไมสดใหมและมี

คุณภาพ แมวาอาจเกิดข้ึนเพียงแคไมก่ีครั้งจากความผิดพลาด ก็จะสงผลเสียกับภาพลักษณของรานคา 

และอาจสูญเสียลูกคาไปในท่ีสุด ผูประกอบการจึงตองใชวัตถุดิบท่ีคุณภาพและทําตามรายการสั่งซ้ือ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรากุล สุโคตรพรหมมี, สุดาพร กุณฑลบุตร และกนกพร ชัยประสิทธิ์ (2550) 

ท่ีระบุวาผลิตภัณฑท่ีมีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ รูปแบบสินคามีความปลอดภัย บรรจุภัณฑท่ีสวยงาม และใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ จะสงผลให

ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุด 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมการตลาด พบวา สามารถอธิบายได

วา การมีโปรโมชั่นและสวนลดมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 โดยการมีโปรโมชั่นและสวนลด 

มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนอยลง 

รอยละ 2.40 เนื่องจากกลุมตัวอยางนิสิตใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดดานการมีโปรโมชั่นและ
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สวนลด แตไมไดรับผลตามวัตถุประสงค และในปจจุบันการสงเสริมการตลาดไดมีหลายรูปแบบเกิดข้ึน 

กลุมตัวอยางนิสิตอาจใหความสนใจในดานอ่ืนเชนกัน   จึงทําใหความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหาร

คลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สโรชา นนท

รักษานุกูล(2560) ท่ีระบุวาการสงเสริมการตลาดมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ  จาก

การศึกษาพบวา รานสะดวกซ้ือ มีการสงเสริมการตลาดหลายรูปแบบ ผูบริโภคจะสนใจและตัดสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑในกรณีมีการลดราคาตามเทศกาลสําคัญของทุกปมากกวาการใหสิทธิ์แลกซ้ือสินคาไดใน

ราคาท่ีถูกลงจากการมียอดครบตามท่ีกําหนด เนื่องจากเปนวิธีการท่ียุงยากและตองใชระยะเวลาจากการ

สะสมยอด 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานบุคลากร พบวา สามารถอธิบายไดวาพนักงาน

สามารถรับมือและแกไขปญหาในกรณีท่ีมีปญหาจากการสั่งรายการอาหารไดเปนอยางดี    มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 โดยการท่ีพนักงานสามารถรับมือและแกไขปญหาในกรณีท่ีมีปญหาจากการ

สั่งรายการอาหารไดเปนอยางดี มีความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนอยลง รอยละ 4.00 หมายความวา กลุมตัวอยางนิสิตใหความสําคัญกับ

บุคลากรในเรื่องของพนักงานสามารถรับมือและแกไขปญหาในกรณีท่ีมีปญหาจากการสั่งรายการอาหาร

ไดเปนอยางดี แตกลุมตัวอยางนิสิตไมไดรับตามวัตถุประสงค เพราะพนักงานอาจไมสามารถรับมือและ

แกไขปญหาในกรณีท่ีมีปญหาจากการสั่งรายการอาหารไดในทันที จึงทําใหความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจ

ซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุภาพร ชุมสกุล (2554) ท่ีระบุวา ปจจัยดานบุคลากรและปญหาอุปสรรคท่ีพบในการซ้ือสินคาออนไลน มี

ผลตอการซ้ือสินคาออนไลนและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตนอยลง เนื่องจากการบริการผาน

อินเตอรเน็ตจําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการ และพนักงานไมสามารถรับมือและแกไขปญหาได

ในทันที 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานกระบวนการในการใหบริการ พบวา สามารถ

อธิบายไดวา การมีคําอธิบายข้ันตอนการสั่งซ้ือออนไลนและการชําระเงินท่ีชัดเจน มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 โดยการมีคําอธิบายข้ันตอนการสั่งซ้ือออนไลน และการชําระเงินท่ีชัดเจน มี
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ความนาจะเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

รอยละ 2.00 เนื่องจากคําอธิบายท้ังในข้ันตอนการสั่งซ้ือและการชําระเงินท่ีชัดเจน จะทําใหไมเกิดความ

ผิดพลาดและการลาชาในการสั่งซ้ือและการชําระเงิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพเรศ พิริพลพงศ 

(2558) ท่ีระบุวา ดานกระบวนการของแอพพลิเคชั่นในเรื่องของการยืนยันการชําระเงินและข้ันตอนการ

สั่งซ้ือ มีผลตอการตัดสินใจใชโมบายแอพพลิเคชั่นของผูซ้ือสินคาผานทางสมารทโฟนและแท็บเลตของ

ผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญดานระบบความปลอดภัยในการชําระเงินผานแอพพลิเคชั่น 

รวมไปถึงดานกระบวนการของแอพพลิเคชั่นในเรื่องของการยืนยันการชําระเงินท้ังทางอีเมลล 

แอพพลิเคชั่น และโทรแจงลูกคากอนท่ีจะสงของ 

 ลักษณะของประชากรศาสตรดานเพศ ดานระดับการศึกษา ดานคณะท่ีกําลังศึกษา พฤติกรรม

ของผูบริโภคในดานชองทางท่ีนิสิตเลือกซ้ือสินคาออนไลน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา 

และดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยดังกลาวขางตน ไมสามารถอธิบายไดวาสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ขอเสนอแนะ  

 1.  จากการศึกษาพฤติกรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต 

พบวา ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีใชเวลาอยูบนอินเตอรเน็ต และมี

ความถ่ีในการซ้ือสินคาออนไลน ดังนั้นควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีของสื่อออนไลนมาก

ข้ึน เพ่ือท่ีผูบริโภคจะเห็นสินคาผานสื่อออนไลนบอยมากข้ึน และเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ นําไปสูการ

ตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 

 2. จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต พบวา 

ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดในดานบุคลากร คือ พนักงาน

สามารถรับมือ และแกไขปญหาในกรณีท่ีมีปญหาจากการสั่งรายการอาหารไดเปนอยางดีดังนั้น

ผูประกอบการในรานอาหารคลีนควรมีการอบรมพนักงาน ใหมีความรูในดานโภชนาการและมีความ

เชี่ยวชาญในการแกไขปญหาท่ีพบในการซ้ืออาหารคลีนออนไลนไดเปนอยางดีและรวดเร็วข้ึน 

 3. จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานสื่อออนไลนของนิสิต พบวา 

ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด 

ดังนั้นผูประกอบการในรานอาหารคลีนควรมีการโฆษณาและแนะนําถึงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร 
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รวมไปถึงจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยูเสมอ เชน การมีคูปองสะสมแตม เพ่ือแลกรับของสมนาคุณ 

และการมีโปรโมชั่นหรือสวนลดตามเทศกาล เปนตน 

 

ขอเสนอแนะท่ีใชในครั้งตอไป 

 การศึกษาในครั้งนี้มีเปนการตอบแบบสอบถามของผูบริโภค เพียงแคภายในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในจังหวัดตางๆเพ่ิมเติม เพ่ือตองการให

ขอมูลท่ีไดรับมีความครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุด และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมาก

ข้ึน อีกท้ังสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑอาหารคลีนออนไลนไดอยางกวางขวางข้ึนในอนาคต  
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Invesment Project 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงินและวิเคราะหความ

ออนไหวโครงการในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชสรานฮ่ัวเซงฮงต่ิมซํา โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูประกอบการ ลักษณะของโครงการเปนแฟรนไชสรานติ่มซําท่ีใหบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน

ปตท. อายุโครงการ 6 ป ตนทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละ 5.112 และมีเงินทุนท้ังสิ้น 2,500,000 บาท 

ผลการวิเคราะห พบวามูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 5,509,764.56 บาท ซ่ึงมากกวาศูนย อัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการรอยละ 32.36 ซ่ึงมากกวาตนทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก อัตราผลประโยชนตอ

ทุนเทากับ 1.19 ซ่ึงมากกวา 1 และระยะเวลาคืนทุน 2.83 ป ดั้งนั้นโครงการนี้มีความนาลงทุน และ

ผลการวิเคราะหความออนไหว โครงการนี้จะไมคุมคา ถามีผลตอบแทนลดลงรอยละ 16.21 และ

ตนทุนของโครงการเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.35 

 

คําสําคัญ: แฟรนไชส, การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน 

 

Abstract 

 The objectives of this research are to study financial feasibility and to analyze 

project sensitivity of Hua Seng Hong Dimsum franchise investment project by using 

data from interviewing entrepreneurs.  The project is a franchise Dimsum shop that 

serves in the PTT gas station with project life of 6 years, Weighted Average Cost of 
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Capital(WACC)  of 7.95 percent, and 2,500,000 initial cost of investment.  The analysis shows that 

this project has the net present value of 5,509,764.56 baht, which is greater than zero. 

It provides internal rate of return of 32.36 percent, which is greater than WACC, and 

benefit cost ratio of 1. 19, which is greater than 1.  Its payback period is 2. 83 years. 

Therefore, this project is worth for investment.  The result of sensitivity analysis 

indicates that it is not financially feasible if either the benefit reduces by 16.21 percent 

or the cost of the project increases by 19.35 percent. 

 

Keywords: franchise, financial feasibility study 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 ธุรกิจการรับสิทธิการคา หรือแฟรนไชส ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีไดรับความนิยมสูง เนื่องจากมีนัก

ธุรกิจและผูลงทุนจํานวนมากท่ีตองการจะมีธุรกิจเปนของตนเอง แตขาดความรู ความชํานาญ ท้ังยัง

ไมมีประสบการณในการทําธุรกิจ จึงอยากหาทางลัดในการทําธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจแฟรนไชสคือคําตอบท่ี

หลายคนนึกถึงเพราะธุรกิจแฟรนไชสไดรับการยอมรับและมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เปน

สาขาธุรกิจท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจชวยใหสามารถพัฒนา และเพ่ิมการขยายตัวของธุรกิจไดอยาง

รวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถลดขอจํากัด และสรางความไดเปรียบทางดานตนทุน (Economies of 

Scale) และสรางผูประกอบธุรกิจรายใหมใหมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวา และรวดเร็วกวา

การเริ่มตนธุรกิจดวยตนเอง และประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในปจุบันท่ีมีการสงเสริมธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอม เชน นโยบายของกรมการพัฒนาธุรกิจการคา ซ่ึงจะมีการจัดอบรมใหกับนัก

ลงทุน จากเจาของแฟรนไชส โดยมีผลดีตอผูลงทุนแฟรนไชส คือ สามารถดําเนินกิจการไดโดยใชตรา

สินคาและรูปแบบการคาท่ีเปนท่ีรูจักของผูบริโภค มีมาตรฐานในการจัดการ รวมท้ังไดรับการ

ถายทอดความรูในการดําเนินกิจการ ทําใหสามารถเปดกิจการไดงายใชเงินลงทุนจํานวนนอย แตผูรับ

สิทธิทางการคาจําเปนตองซ้ือวัตถุดิบท้ังหมดจากผูใหสิทธิทางการคาเทานั้นการจัดซ้ือวัตถุดิบ แมวา

การซ้ือจากแหลงอ่ืนๆ จะไดราคาท่ีถูกกวาบางครั้งทําใหเสียโอกาสในการตอสูกับคูแขง ในปจจุบัน

จํานวนธุรกิจแฟรนไชสในประเทศไทยรวมท้ังหมด 584 กิจการ โดยแบงเปน 11 ประเภท ไดแก 1. 

อาหาร 2. เครื่องดื่มและไอศกรีม 3. การศึกษา 4. เบเกอรี่ 5. บริการ 6. คาปลีก 7. โอกาสทางธุรกิจ 

8. ความงาม 9. งานพิมพ 10. อสังหาริมทรัพย 11. หนังสือพิมพ,วีดีโอ แสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 จํานวนธรุกิจแฟรนไชสในป พ.ศ. 2561 

ท่ีมา: ไทยแฟรนไชส, 2561 

 

 กลุมธุรกิจแฟรนไชสอาหารเปนรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีมีการเติบโตดี โดยเฉพาะแฟรน

ไชสรานอาหารท่ีมีแบรนด และตอบรับไลฟสไตลคนในยุคปจจุบัน มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง จึง

เปนกลุมธุรกิจแฟรนไชสท่ีไดรับความนิยมมาก ซ่ึงเห็นไดจากภาพท่ี 1 พบวาแฟรนไชสรานอาหารใน

ป 2561 รวม 139 กิจการ คิดเปนรอยละ 23.8  ถือเปนกลุมธุรกิจอันดับหนึ่งจากจํานวนแฟรนไชส

ท้ังหมดท่ีสําคัญเปนกลุมธุรกิจท่ีมีการเติบโตมากกวาธุรกิจแฟรนไชสกลุมอ่ืน ๆ จึงเปนโอกาสของ

ผูประกอบการท่ีสนใจธุรกิจรานอาหาร  

 สําหรับรานฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา ภายใตการดําเนินการรวมกันของบริษัทฮ่ัวเซงฮงและบริษัท การ

ปโตรเลียมแหงประเทศไทย. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยเปนแบรนดท่ีตอยอดจากภัตตาคารอาหาร

จีนฮ่ัวเซงฮง ท่ีมีชื่อเสียงและประสบการณอาหารจีนมากวา 40 ป เมนูมีความหลากหลายท้ังติ่มซํา 

พายพัฟ พายเปยะ อาหารจานเดียว และเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเฉพาะติ่มซํา เปนอาหารนานาชาติท่ี

ไดรับความนิยมท่ัวโลก ฮ่ัวเซงฮงเองยังคงพัฒนาสูตรอาหาร ปรับเปลี่ยนเมนูตามเทรนดและคงสูตร

โบราณท่ีตกทอดมาจนถึงเจนเนอเรชั่นท่ี 3 ท่ีตอยอดภายใตการแขงขันท่ีดุเดือดในตลาดอาหาร

นานาชาติ ท่ีมีท้ังอาหารญ่ีปุน อาหารเกาหลีเขามาครองตลาดในประเทศไทยตอนนี้ และคุณภาพ

รสชาติไดมาตรฐานในระดับภัตตาคารสามารถทานไดท้ังครอบครัว จึงมีกลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ

รองรับจํานวนมาก สงผลใหรานฮ่ัวเซงฮงติ่มซํามีลูกคามาใชบริการอยางตอเนื่อง  

 นอกจากนี้พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรงรีบ ทําใหเกิดความนิยมเขาไปใชบริการ

ในรานอาหารบริการดวนเพ่ิมข้ึน รวมถึงเทรนดการสั่งอาหารมารับประทานในท่ีทํางานหรือท่ีบานมี

139

135

104

45

42

35
34

25 16 7 2

อาหาร เคร่ืองดื่มและไอศกรีม การศึกษา เบเกอร่ี

บริการ คาปลีก โอกาสทางธุรกิจ ความงาม

งานพิมพ อสังหาริมทรัพย หนังสือพิมพ,วีดีโอ
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ปริมาณสูงข้ึน จึงมีรานอาหารเกิดข้ึนใหมมากมายเพ่ือตอบสนองความตองการของพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีเปลี่ยนไปสงผลใหมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนในตลาดของรานอาหาร เชน รานอาหารตามสั่ง ราน

กวยเตี๋ยว แตในธุรกิจรานอาหารนี้ยังมีอาหารประเภทติ่มซํา ท่ียังมีการแขงขันนอยเพราะมีเพียงไมก่ี

รายในตลาดท่ีสามารถเห็นไดท่ัวไปจะมีเพียง 2 รายท่ีมีรูปแบบการขาย ทําเลท่ีต้ัง และเมนูอาหาร

ใกลเคียงกันคือ แบรนดวราภรณ และ แบรนดฮ่ัวเซงฮงต่ิมซํา ซ่ึงจุดขายของท้ัง 2 แบรนดท่ี

เหมือนกันคือ การขายอาหารจีนท่ีทุกคนสามารถซ้ือได โดยมีราคาและรสชาติตอบสนองตอคนทุก

เพศทุกวัยทุกชนชั้น และยังมีสาขากระจายอยูท่ัวไปในสถานท่ีตางๆ เชน สถานีบริการน้ํามันปโต

เลียมไทย หางสรรพสินคา และโรงพยาบาล แตมีสวนท่ีตางกันคือ แบรนดวราภรณเปนการขยาย

สาขาโดยเจาของเอง แตแบรนดฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา เปนการขยายสาขาผานการขายแฟรนไชส หรือการ

ขายสิทธิทางการคา  

 ท้ังนี้การท่ีฝายการตลาดขายปลีก บริษัท การปโตรเลียมแหงประเทศไทย. จํากัด (มหาชน) 

(ปตท.) ใหความสนใจในธุรกิจอาหาร เนื่องจากอาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ และคนไทยรุนใหมนิยม

ทานอาหารนอกบานมากข้ึน จึงทําใหธุรกิจรานอาหารยังมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี ซ่ึงท่ีผานมา บริษัท 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ประสบความสําเร็จอยางสูงจากการดําเนินธุรกิจรานกาแฟคาเฟ อเม

ซอน รานโดนัทแดดดี้ โด และรานไกทอดเท็กซัส จึงเกิดความรวมมือระหวาง ปตท. และบริษัท    ฮ่ัว

เซงฮง โดย ปตท. เปนมาสเตอรแฟรนไชสในประเทศไทย และกําหนดแผนงานรวมกับบริษัทฮ่ัวเซงฮง 

เพ่ือทําการขยายสาขาของแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซําภายในสถานีบริการน้ํามัน อาคารสํานักงาน 

โรงพยาบาล และหางสรรพสินคา โดยท่ี ปตท. เปนผูใหสิทธิในการเปดรานแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา 

แกผูสนใจลงทุน และพรอมท่ีจะสนับสนุนการทํางานของผูรับสิทธิทางการคา รวมถึงรวมมือกับ

พันธมิตรตางๆ ท่ีชวยสงเสริมการลงทุน เชน ธนาคารกสิกรไทย ถือเปนพันธมิตรสําคัญท่ีชวยผลักดัน

เรื่องการลงทุนใหแกผูสนใจ โดยมีแผนระยะยาวซ่ึงกําหนดเวลา 10 ป จะมีใหได 400 สาขา  

 จากสาเหตุตางๆ ท่ีกลาวมาในขางตนนี้ จึงทําใหแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา เปนธุรกิจแฟรน

ไชสรานอาหารท่ีนาสนใจ มีความเขมแข็งในสวนของบริษัทฮ่ัวเซงฮงเองท่ีมีประสบการณมายาวนาน 

และความแข็งแกรงของ ปตท. ท่ีจะชวยสงเสริมกัน จึงสงผลใหเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ ผูทําการวิจัยจึง

เลือกทําการศึกษาความคุมคาในการลงทุนดานการเงิน และเพ่ือนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางใน

การตัดสินใจสําหรับผูท่ีมีความสนใจเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชสประเภทนี้ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) ศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงินในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชสรานฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา 
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2) เพ่ือวิเคราะหความออนไหวโครงการลงทุนแฟรนไชสรานฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา 

 

แนวคิดทฤษฎแีละบทความท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดดังนี้ 

1)   เกณฑการตัดสินใจวาโครงการนี้มีความคุมคาในการลงทุนหรือไมโดยอาศัยตัวชี้วัดดังนี้  

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ผลตางของมูลคาปจจุบันของกระแส

เงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก และกําหนดอัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือ

ตนทุนทางการเงินเฉลี่ย(Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของโครงการ สูตรคํานวณ

ดังนี้ 

NPV = PVC-PVB 

 PVB = Present value of Benefit 

 PVC = Present value of Cost 

- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) อัตร

ผลตอบแทนท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิรวมตลอดอายุของโครงการมีคาเทากับ

เงินลงทุนเริ่มแรกพอดี 

- อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) การคํานวณสัดสวน

มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมของโครงการตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวมโครงการ มีสูตร

คํานวณดังนี้ 

BCR = PVB / PVC 

 - ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนิน

โครงการมีคาเทากับเงินลงทุนของโครงการพอดี  

2)  การวิเคราะหความออนไหวของโครงการเปนการประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุน

ในกรณีท่ีมีปจจัยท่ีไมไดคาดการณไวเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอโครงการ ดังนั้นจึงควรทําการ

วิเคราะหความออนไหวของโครงการสําหรับปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบผลการดําเนินงาน โดยการ

ทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test หรือ SVT) แบงเปน 2 กรณี 
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 - การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVTC) การวัดคาความแปรเปลี่ยน

ของตนทุนโครงการ สามารถเพ่ิมข้ึนไดรอยละเทาไร กอนท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคา

เทากับศูนย เขียนเปนสูตรคํานวณดังนี้ 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶 = 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶

 ×100 
  

 - การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนดานผลประโยชน (SVTB) การวัดคาความแปรเปลี่ยนของ

ผลประโยชนโครงการสามารถลดลงไดรอยละเทาไร กอนท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคา

เทากับศูนย เขียนเปนสูตรคํานวณดังนี้ 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵 = 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵

 × 100 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการลงทุนแฟรนไชส

รานอาหารฮ่ัวเซงฮงต่ิมซํา พบวามีผูศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจรานอาหารแตไมไดอยู

ภายใตแฟรนไชส และในสวนของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ พบวามีเอกสารเก่ียวของ

จํานวนมาก ดังนั้นเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวของดังนี้  

ฐิติมา เพชรรุจานันท (2552) ไดศึกษาเรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุนรานอาหารและ

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในหมูบานธาราปุระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ

ท่ัวไปและความเปนไปไดในการลงทุนทางดานการเงินของรานอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ โดย

ใชขอมูลปฐมภูมิซ่ึงไดจากการสัมภาษณ และขอมูลทุติยภูมิซ่ึงไดทําการรวบรวมขอมูลจากการคนควา

จากแหลงขอมูลตางๆ มาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา และการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชมูลคา

ปจจุบันสุทธิ อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสุทธิตอการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับคาแลว และการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน 

ท้ังหมดนี้เพ่ือเปนตัวชี้วัดในการตัดสินใจ ผลการศึกษาพบวารานอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพมี

สถานท่ีตั้งอยูในหมูบานธาราปุระจะมีความไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากมีสภาพแวดลอมใกลทิว

เขา และอางเก็บน้ําหนองคอ บริเวณภายในหมูบานมีการตกแตงดวยตนไม มีความเปนธรรมชาติ

เหมาะแกการนั่งรับประทานอาหารนอกจากนี้ยังไมมีรานอาหารในบริเวณใกลเคียงอีกดวย สวนดาน

ความเปนไปไดทางการเงินโดยการกําหนดระยะเวลาของโครงการ 5 ปและใชอัตราการคิดลดเทากับ

รอยละ 12 พบวามูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับ 1,151,967 บาทอัตราผลตอบแทนภายในของ

โครงการมีคารอยละ 62.79 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับคา มีคารอยละ 34.71 

อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสุทธิตอตนทุนในการลงทุนมีคาเทากับ 2.52 และจากการทดสอบคา
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ความแปรเปลี่ยนพบวาผลตอบแทนสามารถปรับตัวลดลงไดรอยละ 14.71 และตนทุนในการ

ดําเนินงานสามารถปรับตัว สูงข้ึนไดรอยละ 19.47 ดังนั้นจึงสรุปไดวาโครงการมีความคุมคาในการ

ลงทุน 

ชาลิณี ชื่นมีศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความเปนไปไดของโครงการลงทุนแฟรนไชสกาแฟ

อินทนิลสาขาลําลูกกา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลการประกอบกิจการของผูประกอบการในเชิง

ลึกและการประเมินโครงการลงทุนแฟรนไชสกาแฟอินทนิลลักษณะของโครงการเปนแฟรนไชสราน

กาแฟท่ีใหบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน บางจาก โดยการศึกษาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมใน

การลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะหงบกระแสเงินสด ผลการวิเคราะหผลตอบแทน

การลงทุนโดยการกําหนดอายุโครงการ 6 ป ใชอัตราคิดลดรอยละ 8 ในการลงทุน ใชเงินทุนท้ังสิ้น 

1,856,100 บาท จากผลการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน พบวาโครงการมีระยะเวลาคืนทุน  2 

ป 4 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ 2,379,559 บาท ดัชนีกําไร 2.28 เทา และอัตราผลตอบแทนภายใน

ของโครงการ รอยละ 40.84 ซ่ึงผลการวิเคราะหแสดงวาโครงการแฟรนไชสกาแฟอินทนิลให

ผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน และผลจากการวิเคราะหความออนไหวโครงการนี้ซ่ึงจะไมคุมคา ถา

มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 40 และตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนรอยละ 15  

 ณัฏฐวุฒิ ปญญาพลสกุล (2561) ไดศึกษาเรื่องความเปนไปไดทางการเงินของโครงการลงทุน

ซ้ือแฟรนไชสรานสะดวกซ้ือมินิบิ๊กซี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลรูปแบบลักษณะการลงทุนสภาพ

ท่ัวไปของธุรกิจแฟรนไชสรานคาสะดวกซ้ือมินิบิ๊กซี ในเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนจากโครงการ 

เพ่ือวิเคราะหความเปนไปได และความออนไหวของการลงทุนแฟรนไชสรานสะดวกซ้ือมินิบิ๊กซีโดยใช

ตัวชี้วัดทางการเงินเพ่ือการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน ผลการศึกษาพบวาโครงการมีความ

คุมคาในการลงทุนโดยโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิอยูท่ี 9,888,246 บาทอัตราสวนผล ประโยชนตอ

ตนทุนมีคาเทากับ 1.37 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคาเทากับรอยละ 18 ระยะเวลาคืนทุน 3 

ป 3 เดือน การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ โครงการมีความออนไหวดานตนทุนอยูท่ีรอยละ 

37.98 ดานผลประโยชนอยูท่ีรอยละ 27.52 และการกําหนดสถานการณจําลองในรูปแบบตางๆ กรณี

ผลประโยชนต่ํากวาท่ีคาดการณรอยละ 15 กรณีตนทุนในการกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 และในกรณี

ท่ีผลประโยชนต่ํากวาท่ีคาดการณรอยละ 15 และตนทุนในการกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ท้ังสอง

เหตุการณเกิดข้ึนพรอมกันผลการวิเคราะหท้ัง 3 กรณีนี้โครงการยังมีความคุมคาในการลงทุนท้ัง 3 

กรณี 

 ภาวิตา เลิศจินตนากิจ (2562) ไดศึกษา เรื่องความเปนไปไดดานการเงินในการลงทุนราน

โฮมเมดเบเกอรี่ในจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของการหามใชไขมันทรานสท่ีมี

ตอตนทุนการผลิตโฮมเมดเบเกอรี่และศึกษาความเปนไปไดดานการเงินของการลงทุนรานโฮมเมดเบ
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เกอรี่จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา การผลิตโฮมเมดเบเกอรี่มีการใชวัตถุดิบท่ีมีไขมันทรานสเปน

สวนประกอบคือ วิปปงครีม Non-Dairy เนยขาว และมารการีน การเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบอ่ืนทดแทน

คือ วิปปงครีม Dariy และเนยสด ทําใหตนทุนเพ่ิมสูงข้ึน 275.33 บาทตอ 1,000 กรัม คิดเปนรอยละ 

86.95 และผลการศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน พบวาโครงการลงทุนรานโฮมเมดเบเกอรี่ใน

จังหวัดลําปาง ท่ีมีอายุโครงการ 15 ป มีอัตราคิดลดเทากับ รอยละ 8.488 มีความคุมคาในการลงทุน 

โดยโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 4,485,256.97 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ

เทากับรอยละ 24.21 และอัตราผลประโยชนตอทุน เทากับ 1.26 ซ่ึงผานเกณฑการยอมรับการลงทุน

นอกจากนี้สามารถคืนทุนไดภายใน 4.01 ป โดยตราบใดท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 25.70 และ

รายไดลดลงไมเกินรอยละ 20.45 โครงการยังคงนาลงทุน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปน

การนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม จากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสารงานวิจัยและเว็บไซตท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจ และจากการสัมภาษณผูประกอบการแฟรนไชสรานฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา เพ่ือประมาณ

ตนทุนและผลประโยชน สําหรับจัดทําเปนงบกระแสเงินสด โดยการวิเคราะหดานการเงิน ในกรณีนี้ 

กําหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) เพ่ือการคํานวณผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีผูลงทุนตองการจาก

โครงการลงทุน ซ่ึงหมายถึง อัตราตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) ในการวิเคราะหโครงการลงทุน

จะใชอัตราตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) คือ 

คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของตนทุนเงินทุนของผูถือหุนและ ตนทุนเงินกูหลังหักภาษีเงินได ซ่ึงถวงนํ้าหนัก

ตามอัตราสวนของผูถือหุนหรือเงินกูตอเงินทุนท้ังหมดเนื่องจากผูลงทุนจําเปนตองจัดหาเงินทุนท้ัง

จากเงินกูและสวนผูถือหุน อัตราตนทุนเงินทุนจึงเปนการบวกอัตราผลตอบแทนท่ีกําหนดจากแหลง

เงินทุนท้ังผูใหเงินกูและผูถือหุนพิจารณาคาอัตราคิดลดจากสัดสวนเงินกูกับเงินลงทุนของโครงการ 

ซ่ึงใชตัวชี้วัดความคุมคามาเปนเกณฑการตัดสินใจวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุนหรือไมโดย

อาศัยตัวชี้วัดดังนี้ 

1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

2. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 

3. อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 

4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) 
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 เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 ใชขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมในเชิงปริมาณดานตนทุนและ

ผลประโยชนท่ีไดมาทําการวิเคราะหความออนไหวของโครงการดวยวิธีการวิเคราะหดวยวิธี 

Switching Value Test  

 

สรุปผลการวิจัย/อภิปรายผล 

 โครงการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการลงทุนแฟรนไชสรานอาหารฮ่ัวเซงฮง

ติ่มซําครั้งนี้ มีรายละเอียดท่ัวไปของกิจการดังนี้ ท่ีตั้งของกิจการ ตั้งอยูบริเวณพุทธมนฑลสาย 7 ถนน 

ปนเกลา-นครชัยศรี ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รานจะตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ขนาดพ้ืนท่ีของรานมีขนาด 80 ตารางเมตร หนากวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร และอายุโครงการ 6 ป 

โดยอายุโครงการกําหนดจากสัญญาตามเง่ือนไขของแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา มีคาธรรมเนียมแรกเขา

ธุรกิจแฟรนไชส (Franchise Fee) จายเพียงครั้งเดียวเปนเงิน 250,000.00 บาท และมีคาธรรมเนียม

ท่ีตองจายเปนเดือนคือ 1) Royalty Fee คิดเปนรอยละ 3 จากยอดขายในแตละเดือน 2) Marketing 

Fee คิดเปนรอยละ 3 จากยอดขายในแตละเดือน กําหนดใหกิจการเปดใหบริการทุกวัน การ

ประมาณรายไดตอปหรือรายรับโดยเฉลี่ยของกิจการ คํานวณจากจํานวนลูกคาท่ีใชบริการรานอาหาร

คูณกับรายรับเฉลี่ยจากลูกคาตอคน จากการใหบริการขายอาหารและเครื่องดื่มในรอบการดําเนินงาน

ภายใน 1 ป และกําหนดใหมีการเพ่ิมข้ึนของยอดขายรอยละ 5 ตอป ในปท่ี 2 เปนตนไปจนสิ้นสุด

โครงการ และการรับสิทธิแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา ผูรับสิทธิแฟรนไชสจะตองซ้ือวัตถุดิบจากเจาของ

สิทธิท้ังหมด เชน ซาลาเปาแพ็คแชแข็ง ติ่มซําแพ็คแชแข็ง พายแชแข็ง ซ่ึงมีการกําหนดคาวัตถุดิบท่ี

นํามาขายคิดเปนรอยละ 49 จากยอดขาย โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณประกอบการแฟรนไชสราน

ฮ่ัวเซงฮงติ่มซํามาจัดทําเปนงบกระแสเงินสด ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 งบกระแสเงินสด (หนวย:บาท) 

รายการ ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

กระแสเงินสดรับ        

แหลงท่ีมาของเงินทุน        

   สวนของทุน (รอนละ 20) 500,000.00 - - - - - - 

   หนี้สิน (รอยละ 80) 2,000,000.00 - - - - - - 

รายไดจากการดําเนินงาน - 5,913,000.00 6,208,650.00 6,519,083.50 6,845,037.63 7,187,288.46 7,546,653.88 

รายไดเม่ือสิน้สุดโครงการ - - - - - - 431,796.00  

รวมกระแสเงินสดรับ 2,500,000.00 5,913,000.00 6,208,650.00 6,519,083.00 6,845,037.00 7,187,288.00 7,978,448.88 

กระแสเงินสดจาย        

เงินลงทุนแรกเริ่ม        

  คาธรรมเนียม (Franchise Fee) 250,000.00   - - - - - - 

  สินทรัพยท่ีมีอายุการใชงาน 10 ป 1,079,490.00 - - - - - - 

  สินทรัพยท่ีมีอายุการใชงาน 5 ป 153,855.00 - - - - - - 

  สินทรัพยท่ีมีอายุการใชงาน 3 ป 3,605.00 - - 3,605.00 - - - 

  คาออกแบบและตกแตงสถานท่ี 1,000,000.00 - - - - - - 

  คาติดตั้งอินเทอรเน็ต 1,500 - - - - - - 

  คาติดตั้งปายชื่อราน 11,500.00 - - - - - - 

  คาจดทะเบียนพาณิชย 50.00 - - - - - - 
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ตารางท่ี 1 งบกระแสเงินสด (ตอ) (หนวย:บาท) 

รายการ ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

ตนทุนการดําเนินงาน        

 ตนทุนการผลิต - 4,075,550.00 4,238,157.50 4,408,895.38 4,588,170.14 4,776,408.65 4,974,059.08 

 คาใชจายในการขาย - 523,942.40 523,942.40 523,942.40 523,942.40 523,942.40 523,942.40 

 คาใชจายในการตลาด        

   - Royalty Fee - 177,390.00  186,259.50 195,572.48 205,351.10 215,618.65 226,399.59 

   - Marketing Fee - 177,390.00  186,259.50 195,572.48 205,351.10 215,618.65 226,399.59 

ภาษี (EBIT×TAX) - 163,761.19 186,821.89 211,035.62 236,460.04 263,155.69 291,186.11 

รวมกระแสเงินสดจาย 2,500,000.00 5,118,033.59 5,321,440.79 5,538,623.35 5,759,274.78 5,994,744.04 6,241,986.77 

กระแสเงินสดสุทธิกอนจายเงินตน

และดอกเบี้ย 

- 794,966.41 887,209.21 980,459.15 1,085,761.84 1,192,544.41 1,736,462.11 

ชําระเงินตน - 456,046.51 484,174.41 514,037.16 545,741.92 - - 

ชําระดอกเบี้ย - 107,520.65 79,392.75 49,530.00 17,825.37 - - 

สวนของภาษีท่ีละเวน  21,504.13 15,878.55 9,906.00 3,565.07 - - 

กระแสเงินสดระหวางป 0 252,903.38 339,520.60 426,797.99 525,759.62 1,192,544.41 1,736,462.11 

กระแสเงินสดตนป - 0 252,903.38 592,423.99 1,019,221.98 1,544,981.61 2,737,526.02 

กระแสเงินสดสุทธิปลายป - 252,903.38 592,423.99 1,019,221.98 1,544,981.61 2,737,526.02 4,473,988.13 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ผลการประมาณงบกระแสเงินสดขางตน สามารถนํามาวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงินของการ

ลงทุนแฟรนไซนรานฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา ไดตามตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 2 แสดงตนทุนและผลตอบแทนของโครงการตลอดอายุโครงการ 6 ป โดยมีมูลคา

ปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) เทากับ 28,472,982.90 บาท และมูลคาปจุบันของผลตอบแทนรวม (PVB) 

เทากับ 33,982,747.46 บาท จากขอมูลดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหความคุมคาของโครงการผาน

เครื่องมือในการวัด ดังนี้ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) อัตรา

ผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และระยะเวลาคืนทุน (PB) โดยอัตราคิดลดท่ีใชในการประเมินโครงการใช

ตนทุนทางการเงินเฉลี่ย (WACC) มีคาเทากับรอยละ 5.112 ตอป 

 

ตารางท่ี 2 ตนทุนและผลตอบแทนของโครงการตลอดอายุโครงการ 6 ป (หนวย:บาท) 

ปท่ี ผลตอบแทน

(Bt) 

ตนทุน  

(Ct) 

มูลคาปจจุบันของ

ผลตอบแทน (PVB) 

มูลคาปจจุบันของ

ตนทุนรวม (PVC) 

0 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 

1 5,913,000.00 5,118,033.59 5,625,428.11 4,869,123.97 

2 6,208,650.00 5,321,440.79 5,619,434.05 4,816,423.15 

3 6,519,082.50 5,538,623.35 5,613,446.38 4,769,193.39 

4 6,845,036.63 5,759,274.78 5,607,465.08 4,718,007.22 

5 7,187,036.63 5,994,744.04 5,601,293.89 4,672,067.91 

6 7,978,448.88 6,241,986.77 5,915,679.94 4,628,167.26 

รวม 33,982,747.46 28,472,982.90 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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 จากการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ โดยกําหนดใหอัตราคิดลด คือ ตนทุนทางการเงิน

เฉลี่ย (WACC) เทากับรอยละ 5.112 เปนดัชนีชี้วัดความคุมคาของโครงการไดดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการคํานวณคาดัชนีชี้วัดความคุมคาของโครงการ 

เกณฑการประเมิน ผลการคํานวณ เกณฑการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจ 

NPV (บาท) 5,509,764.56 มีคามากกวาศูนย คุมคานาลงทุน 

IRR 32.36 มีคามากกวา WACC คุมคานาลงทุน 

BCR 1.19 มีคามากกวา 1 คุมคานาลงทุน 

PB (ป) 2.83 ระยะเวลาคืนทุนเหมาะสม คุมคานาลงทุน 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

การทดสอบความแปรเปลี่ยนของโครงการลงทุนแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา จากผลการคํานวณ

ตารางท่ี 2 นํามาทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (SVT) ได 2 กรณี ดังนี้ 

 1. การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน(SVTC) เพ่ือวัดคาความแปรเปลี่ยนของตนทุนใน

โครงการวาตนทุนของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนไดจํานวนรอยละเทาใด ท่ีจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ 

(NPV) มีคาเทากับศูนยคํานวณดังนี้ 

  SVTC  = (NPV/PVC)×100 

  = (5,509,764.56/28,472,982.90)×100 

   = 19.35 

 2. การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนดานผลประโยชน(SVTB) เพ่ือวัดคาความแปรเปลี่ยนของ

ผลประโยชนในโครงการวาผลประโยชนของโครงการสามารถลดลงไดจํานวนรอยละเทาใด ท่ีจะทําให

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับศูนย คํานวณดังนี้ 

  SVTB  = (NPV/PVB)×100 

  = (5,509,764.56/33,982,747.46)×100 

  = 16.21  
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 จากการคํานวณการทดสอบความแปรเปลี่ยนของการลงทุนแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา พบวาคา

ความแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVTC) มีคาเทากับรอยละ 19.35 และคาความแปรเปลี่ยนดานผลตอบแทน 

(SVTB) มีคาเทากับรอยละ 16.21 ท้ังนี้มีปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหตนทุนเพ่ิมข้ึนไดแก ตนทุนการผลิตซ่ึงเปน

ปจจัยหลัก อาทิเชน ตนทุนคาวัตถุดิบเนื่องจากเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหธุรกิจมีตนทุนท่ีสูงข้ึนจนอาจ

ขาดทุนไดโดยการปรับเปลี่ยนของราคาวัตถุดิบซ่ึงข้ึนอยูกับเจาของสิทธิปนผูกําหนดโดยปรับเปลี่ยนไป

ตามราคาวัตถุดิบตางๆท่ีเจาของสิทธินํามาใชในการผลิตเพ่ือกระจายไปตามสาขาตางๆของผูรับสิทธิทาง

การคาและปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหผลตอบแทนลดลง ไดแก การลดลงของจํานวนลูกคาซ่ึงสงผลโดยตรงให

ธุรกิจไดรับผลตอบแทนท่ีลดลงจนถึงขาดทุนไดเชนกัน ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตราบใดท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนไมเกิน

รอยละ 19.35 และรายไดลดลงไมเกินรอยละ 16.21 โครงการก็ยังมีความนาลงทุน  

 ผลการศึกษาความคุมคาของการลงทุนแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา ผานตัวชี้วัดตางๆ โดยใชตนทุน

ทางการเงินเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.112 และอายุโครงการ 6 ป ซ่ึงไดผลการวิเคราะหดังนี้ (1) มูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 5,509,764.56 บาท ซ่ึงมีคามากกวาศูนย (2) อัตราผลตอบแทนภายในของ

โครงการ (IRR) เทากับรอยละ 32.36 ซ่ึงมีคามากกวาตนทุนทางการเงินเฉลี่ย(WACC) (3) อัตราสวน

ผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.19 ซ่ึงมีคามากกวาหนึ่ง และ (4) ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 

2.83 ป ซ่ึงเปนระยะเวลาคืนทุนท่ีเหมาะสม จากผลท่ีไดจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการลงทุนแฟรนไชส

ฮ่ัวเซงฮงติ่มซํา มีความเปนไปไดในการลงทุน รวมถึงวิเคราะหความออนไหวของโครงการ พบวาตราบใด

ท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 19.35 และรายไดลดลงไมเกินรอยละ 16.21 โครงการก็ยังคงนาลงทุน  

 

ขอเสนอแนะ 

 

โครงการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชสฮ่ัวเซงฮงติ่มซํามีความคุมคาทางการเงินในการลงทุน ซ่ึงการทํา

ธุรกิจแฟรนไชส เปนการเริ่มตนธุรกิจท่ีงาย สามารถสรางผูประกอบธุรกิจรายใหมใหมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จไดมากกวา และรวดเร็วกวาการเริ่มตนธุรกิจดวยตนเอง โดยการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส มี

ขอดีอาทิเชน การไดใชแบรนด ท่ีเปนท่ีรูจักของผูคนซ่ึงทําใหเขาถึงผูบริโภคไดงายกวาการสรางแบรนด

ข้ึนมาใหม มีการถายทอดระบบการจัดการและการบริหารงานจากเจาของสิทธิท่ีมีความชํานาญเพ่ือลด

ความเสี่ยงจากการบริหารกิจการได แตขอเสียของการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส อาทิเชน ไมมีความเปน

อิสระในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เชน การจัดซ้ือวัตถุดิบ ท่ีตองซ้ือจากเจาของแฟรนไชสเทานั้น แมวา
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การซ้ือจากแหลงอ่ืนๆ จะไดราคาท่ีถูกกวาบางครั้งทําใหเสียโอกาสในการตอสูกับคูแขง ประกอบกับ

ปจจุบันธุรกิจประเภทรานอาหารมีคูแขงรายใหมเขามาแขงขันไดงาย นอกจากนี้ในปจุบันมีชองทางการ

ขายมากข้ึน เชน มีการใชบริการการสั่งออนไลนผานแอปพลิเคชั่นตางๆ หากตองการตองการสรางความ

ไดเปรียบใหเหนือกวาคูแขง จําเปนตองสรางความแตงตางใหกับธุรกิจ รวมมือกับเจาของสิทธิใชกลยุทธ

ทางการตลาดใหมากข้ึน เพ่ือดึงดูดลูกคา และศึกษาแนวโนมความตองการของผูบริโภคเพ่ือใหแนใจวา

แนวโนมความตองการของสินคาอยูในระดับท่ีควรลงทุนเนื่องจากในดานของผลตอบแทนการเพ่ิมข้ึนหรือ

การลดลงของลูกคามีผลกระทบตอผลตอบแทน 
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การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของชอปปและลาซาดา 

A Study of Marketing mix of Shopee and Lazada 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

และความแตกตางของระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดของการซ้ือสินคาออนไลน 

เปรียบเทียบระหวางชอปปและลาซาดา จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ผลการศึกษา พบวา ช

อปปและลาซาดามีกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ 

ดานลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน ขณะท่ีดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดาน

กระบวนการ มีความแตกตางกัน นอกจากนี้จากการวิเคราะห t-test พบวา ผูซ้ือสินคาออนไลน มีระดับ

ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดของชอปปและลาซาดาไมแตกตางกัน โดยผูซ้ือสินคาชอปป

และลาซาดา มีคะแนนความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ดานการจัดจําหนาย ขณะท่ีดานบุคคลากร มีคะแนน

ความพึงพอใจต่ําท่ีสุด  

ดังนั้นบริษัทควรเนนไปท่ีกลยุทธดานบุคลากร โดยควรมีการฝกอบรมพนักงานใหมีทักษะและ

ความรูท่ีทันสมัย เพ่ือใหบริการลูกคาตามตองการและแกไขปญหาได  

 

คําสําคัญ: การซ้ือสินคาออนไลน, สวนประสมทางการตลาด, ชอปป, ลาซาดา 

 
 

Abstract 

 The objectives of this study are to compare the use of marketing mix strategies 

(7P’s) and differences of satisfaction of marketing mix towards online shopping between 

Shopee and Lazada from 400 samples. The results show that Shopee and Lazada have 
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the same marketing mix of product,  distribution and physical. For the different aspects 

which are price, promotion, personnel and process. In addition,the t-test shows that there 

is no difference in the satisfaction level between the marketing mix of Shopee and 

Lazada. The consumers give the highest satisfaction score in distribution and the lowest 

satisfaction score in personel.  

Shopee and Lazada should therefore focus on personnel strategies by keeping their 

staff skills and knowledge up to date in order to provide customer needs and solve 

customer problems. 

 

Keywords: Online shopping, marketing mix, Shopee, Lazada 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค รวมถึงวิถีชีวิตของผูคนในประเทศดวยเชนกัน ซ่ึงถือเปนแนวโนมใหญท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงไลฟสไตลของผูบริโภคไทย การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตท่ีงายข้ึนนั้น สงผลใหพฤติกรรมของ

ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีนิยมซ้ือสินคาและบริการจากรานคาโดยตรงมาเปนการซ้ือสินคาผาน

ระบบออนไลนหรืออินเทอรเน็ตมากข้ึน ธุรกิจซ้ือขายสินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) จึงไดรับความนิยมและเปนท่ีสนใจของผูประกอบการท้ังในและ

ตางประเทศ เนื่องจากมีตนทุนการดําเนินธุรกิจท่ีต่ํา สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางกวางขวางรวดเร็ว 

 ธุรกิจอีคอมเมิรซในปจจุบันมีหลายรูปแบบ อาทิ การใชสื่อสังคมออนไลน หรือการซ้ือขาย

สินคาผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Marketplace platform ท่ีกําลังไดรับความนิยม

อยางมากจากท้ังผูซ้ือและผูขาย จากขอมูลของบริษัทดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Iprice) พบวา ลาซาดา 

และ ชอปป เปนแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กําลังไดรับความนิยมจากผูใชบริการเปนอยางมากดู

จากจํานวนยอดดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น และจํานวนผูเขาชมเว็บไซตของท้ังคูสูงเปนอันดับตน ๆ ของ

ประเทศไทย แมลาซาดาและชอปปจะไดรับความนิยมเปนอยางมากในการเปนแพลตฟอรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  

จากความสําเร็จลาซาดาและชอปป ในการเปนแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผูใชบริการ

เปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ขณะท่ีรายไดของบริษัทยังนอย
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กวารายจายท่ีลงทุนไป ทําใหประสบปญหาการขาดทุน การศึกษาในครั้งนี้ จึงทําการศึกษาสวนประสม

ทางการตลาดของชอปปและลาซาดา เพ่ือเปนประโยชนใหกับผูประกอบการชอปป และลาซาดาให

สามารถนําขอมูลหรือผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ซ่ึงอาจชวย

เพ่ิมรายไดหรือลดรายจายท่ีไมจําเปนใหกับองคกร รวมถึงสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของชอปปและลาซาดา 

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางของระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด ไดแก   

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร  

ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ ของการซ้ือสินคาออนไลน โดยเปรียบเทียบระหวาง 

ชอปปและลาซาดา 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

  Kotler (2003) กลาววา สวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาด 

ท่ีผสมผสานองคประกอบทางการตลาดท่ีนํามาใชเ พ่ือใหองคกร หรือบุคคล ประสบผลสําเร็จ 

ตามวัตถุประสงคสําหรับธุรกิจบริการสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย 7 ดาน ประกอบดวย 

  1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ

ตองการของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ 

จึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี ชื่อเสียง หรือบุคคล  

  1.2 ดานราคา (Price) หมายถึง จํานวนหรือมูลคาท่ีตองจายเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการ

รวมถึงคุณคาท่ีรับรูจากการใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ  

  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางหรือวิธีการท่ีจะนําเสนอสินคา

และบริการไปสูตลาดหรือผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค  

  1.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารทางการตลาด เพ่ือ

สรางแรงจูงใจใหผูบริโภคเกิดความตองการในตัวสินคาหรือบริการ สามารถทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับ

กลุมเปาหมายและความเหมาะสม  
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  1.5 ดานบุคคล (People) หมายถึง บุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของในการขายสินคาหรือการ

ใหบริการกับลูกคา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและสงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสินคา 

  1.6  ป จจั ยด านการนํ า เสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) หมายถึง สิ่งท่ีลูกคาสามารถสัมผัสไดทางกายภาพ เชน การตกแตงราน การออกแบบ

รูปแบบเว็บไซตใหมีการใชงานงายและสะดวก เปนตน 

  1.7 ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการนําเสนอ

ผลิตภัณฑและบริการการ เชน การใหคําแนะนํา การสงมอบสินคา การใหบริการชองทางการชําระเงิน 

เปนตน เพ่ือตอบสนองความตองการผูบริโภคไดอยางครบถวน 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

   Millet. (1954) กลาววา ความพึงพอใจในงานบริการหรือความสามารถท่ีพิจารณาวา

บริการนั้นเปน ท่ีพอใจหรือไมสามารถวัดไดจาก การใหบริการอยางเทาเทียม การใหบริการ 

ท่ีรวดเร็ว ทันตอเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการ 

ท่ีมีความกาวหนา ท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพใหมีความกาวหนาอยูตลอด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติ และการ

วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative Research Method) จ า ก ก า ร ร ว บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล 

ท่ีเก่ียวของ รายละเอียดดังนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล  

  1.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากเอกสาร วารสาร 

รายงาน ขาวสาร สิ่งตีพิมพ หรือเว็บไซตของหนวยงานตาง ๆ  

  1.2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถามเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในซ้ือสินคาผานชอปปหรือลาซาดา ในชวงระยะเวลา  

6 เดือน โดยทําการแจกแบบสอบถามผานชองทางเครือขายสังคมออนไลน เนื่องจาก สามารถเขาถึงกลุม

ตัวอยางไดอยางรวดเร็ว และชวยประหยัดคาใชจาย 
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 2 .  การ กําหนดกลุ มประชากรและการเลือกกลุ มตั วอย าง ท่ี ใช ในการ ศึกษา  

คือ ประชากรท้ังเพศหญิงและเพศชายท่ีมีอายุ ต้ังแต 18 ป ข้ึนไป เนื่องจากเปนวัยท่ีเริ่มทํางาน  

เริ่มมีรายได สามารถตัดสินใจซ้ือสินคาดวยตนเองได รวมท้ังมีความชํานาญในการใชแอพพลิเคชั่น

หรือเว็ปไซตในการสั่งซ้ือสินคา โดยใชวิธีการคํานวณของ Taro Yamane ซ่ึงจะไดกลุมตัวอยางจํานวน 

400 ตัวอยาง  

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับระดับความ

พึงพอใจในปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ของการซ้ือสินคาออนไลนผานชอปปและลาซาดา ไดแก 

ป จ จั ย ด า นผลิ ตภั ณฑ  ป จ จั ย ด า น ร าค า  ป จ จั ย ด า นก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า รตล าด  ป จ จั ย ด า น 

ชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคลากรหรือพนักงาน ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

และปจจัยดานกระบวนการ ของการซ้ือสินคาออนไลนผานชอปปและลาซาดา สรางข้ึนจากแนวคิด

บทความ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงคําถามในสวนนี้มีลักษณะแบบสอบถามเปนการประเมินคา 

(Rating Scale) ดวยมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scales) แบงไดเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกประเมินความพึงพอใจระหวางชอปปและ

ลาซาดา ตามแตประสบการณการซ้ือของแตละบุคคล 

กําหนดการแปลความหมายจากคาเฉลี่ย ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจนอย 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  แปลคาเปน  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

  4. การทดสอบเครื่องมือ ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามตามแนวคิด ทฤษฎี และใชการ

ทดสอบเครื่องมือโดยการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดย

การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ซ่ึงไดนําแบบสอบถามไปทดลอง (Pre test) กับ

กลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการการซ้ือสินคาออนไลน ผานชอปปหรือลาซาดา จํานวน 30 ชุด จากนั้นจึงนํา

ขอมูลมาทดสอบหาความเชื่อม่ันดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์

ของครอนบัค (Cronbach) เพ่ือทดสอบหาคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใชเกณฑยอมรับท่ีคา

ความเชื่อม่ันมากกวา 0.7 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549)  
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เม่ือทําการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังหมดรวมกันไดคาเทากับ 0.85 ซ่ึงมากกวา 0.7 

ดังนั้นจึงสามารถยอมรับแบบสอบถามดังกลาว เพ่ือการวิเคราะหในข้ันตอนตอไปได 

 5. วิธีการวิเคราะหขอมูล .ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

statistics) เปนการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหโดยใชสถิติวิเคราะหคา T-test เพ่ือทดสอบความ

แตกตางของระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด 7P’s ของการซ้ือสินคาออนไลน โดยเปน

การเปรี ยบเ ที ยบระหว า งช อปป และลาซาด า  ณ ระดับนั ยสํ า คัญ 0 .01 0 .05 และ 0 .10  

โดยสมมติฐานดังนี้ 

 H0 : ผูซ้ือสินคาออนไลน มีระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด ของ

การซ้ือสินคาออนไลน ผานชอปปและลาซาดาไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูซ้ือสินคาออนไลน มีระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดของช

อปปและลาซาดาแตกตางกัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดเปรียบเทียบระหวางชอปปและลาซาดา 

พบวา ชอปปและลาซาดามีกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

และ ดานลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน ขณะท่ีดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และ

ดานกระบวนการใหบริการ มีกลยุทธสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 กลยุทธสวนประสมทางการตลาด เปรียบเทียบระหวางชอปปและลาซาดา 

สวนประสมทาง

การตลาด 
ชอปป ลาซาดา 

1. ดานผลิตภัณฑ 
สินคาอุปโภค บริโภค และอ่ืน ๆ ท่ีมีความหลากหลายตามความตองการของลูกคา เชน 

เสื้อผา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ของใชในบาน สัตวเลี้ยง หนังสือ เปนตน 

2. ดานราคา 
คิดอัตราคาธรรมเนียมตามประเภทของการ

ชําระเงิน 

คิดคาธรรมเนียมเปนอัตราเดียวกันทุก

ประเภทของการชําระเงิน 

3. ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

ชองทางจัดจําหนายมีท้ังทางเว็ปไซตและแอพลิเคช่ัน และมีชองทางการติดตอ ติดตาม

ขาวสารหลายชองทาง ไดแก เฟสบุค Line ทวิตเตอรและ 

อินสตราแกรม 
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สวนประสมทาง

การตลาด 
ชอปป ลาซาดา 

4. ดานการสงเสริม

การตลาด 

เนนท่ี ใชพรี เซนเตอร ในการทําโฆษณา 

ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรูในวงกวาง 

ควบคูไปกับการลดราคาพิเศษตามเทศกาล 

และการแจกคูปองสวนลด 

เนนการการควบรวมธุรกิจหรือนําธุรกิจ

แบบออฟไลน เขามาสูระบบออนไลน เพ่ือ

ขยายฐานลูกคาควบคูไปกับการลดราคา

พิเศษตามเทศกาล และการแจกคูปอง

สวนลด 

5. ดานบุคคลากร 

- ชองทางการติดตอของผูซื้อและผูขายเปน

ชองทางเดียวกัน 

- ชองทางการติดตอของผูซื้อและผูขาย

แยกกัน  

- สามารถตดิตอได 24 ช่ัวโมง โดยสามารถ

ติดตอผานเว็ปไซต พูดคุยกับเจาหนาท่ี และ

โทรศัพทติดตอ 

- สามารถตดิตอไดในเวลาท่ีกําหนด โดย

สามารถติดตอผานเว็ปไซต พูดคุยกับ

เจาหนาท่ี และโทรศัพทตดิตอ  

6. ดานลักษณะทาง

กายภาพ 

การออกแบบเว็ปไซตและแอพพลิเคช่ันใหมีความสวยงาม นาสนใจ แสดงหมวดหมูของ

สินคา ขอมูล ขาวสาร รายละเอียดตาง ๆ ไดอยางชัดเจนและครอบคลุม 

7. ดานกระบวนการ

ใหบริการ 

- ชองทางการชําระเงินมี 7 ทาง คือ ชําระผาน

เคาน เตอร ธนาคาร, บัตรเครดิต/ บัตร 

เดบิต, Online Banking , Mobile Banking, 

เอทีเอ็ม, AirPay wallet และชําระปลายทาง

เมื่อไดรับสินคา 

- ชองทางการชําระเงินมี 8 ทาง คือ ชําระ

ผ านบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต, Online 

Banking, Mobile Banking, เอทีเอ็ม, True 

Money Wallet, เคานเตอร เซอรวิส, ชําระ

ปลายทางเมื่อไดรับสินคา และชําระผาน

ลาซาดาวอเล็ต 

- นโยบายการรับประกันสินคา/การคืน

สินคา คือ สินคาท่ีจะคืนไดน้ันตองไม

เสียหาย และอยูในสภาพใหม  

- นโยบายการรับประกันสินคา/การคืน

สินคา คือ สินคาท่ีจะคืนไดน้ันตองไม

เสียหาย และอยูในสภาพใหม 

  

 2. ผลการศึกษาความแตกตางของระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด 7P’s ของ

การซ้ือสินคาออนไลน โดยเปนการเปรียบเทียบระหวางชอปปและลาซาดา โดยใชสถิติวิเคราะหคา T-

test ซ่ึงมีผลการวิเคราะห ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ความแตกตางของระดับความพึงพอใจของสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ท่ีมีผลตอ

 การซ้ือสินคาออนไลน โดยเปนการเปรียบเทียบระหวางชอปปและลาซาดา 

สวนประสมทางการตลาด 
คาเฉล่ีย 

T-Test P-value 
ชอปป ลาซาดา 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 4.22 4.25 -0.861 0.390 

2. ดานราคา (Price) 4.32 4.29 0.770 0.441 

3. ดานการจัดจําหนาย (Place) 4.47 4.48 -0.224 0.823 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 4.28 4.23 0.995 0.320 

5. ดานบุคคลากร (People) 4.19 4.22 -0.532 0.595 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) 4.29 4.31 -0.450 0.653 

7. ดานกระบวนการใหบริการ (Process) 4.29 4.27 0.431 0.666 

 

จากตารางท่ี 2 ความแตกตางของระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด 

ท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

บุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ ของผูซ้ือสินคาออนไลน เปรียบเทียบระหวางช

อปป และลาซาด า  พบว า  ระดับความสํา คัญในสวนประสมทางการตลาด ท้ัง  7 ด าน มีค า  

P-value มากกวาระดับนัยสํา คัญท่ีกําหนด ณ ระดับ 0.10 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่น คือ  

ผูซ้ือสินคาออนไลน มีระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด ของการซ้ือสินคาออนไลน ผานช

อปปและลาซาดาไมแตกตางกัน 

 ลาซาดา ผูซ้ือสินคามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกดาน โดยมีคะแนนความพึงพอใจดาน

การจัดจําหนายสูง ท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.27 ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และดาน

บุคคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 โดยทุกดานผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 ชอปป ผูซ้ือสินคามีคะแนนความพึงพอใจดานการจัดจําหนายสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.47 รองลงมา คือ ดานราคา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 ดานลักษณะทางกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.29 ดานกระบวนการใหบริการ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 ดานการสงเสริมการตลาด  

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 ดานผลิตภัณฑ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 ดานบุคลากร มีคะแนนเฉลี่ย
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เทากับ 4.19 โดยทุกดานผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ยกเวนดานบุคคลากร ผูบริโภค 

มีระดับความพึงพอใจมาก 

 

 การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลการศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดของชอปปและลาซาดานั้น พบวา  

สวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ เปนการใหบริการพ้ืนท่ีหรือเปนสื่อกลางในการซ้ือขายสินคา  

ท้ังผานเว็บไซต และแอพพลิเคชั่น สินคาท่ีนํามาจําหนาย ไดแก สินคาอุปโภค บริโภค และอ่ืน ๆ  

ท่ีมีความหลากหลายมีระบบท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคา เชน ความหลากหลายของ 

ชองทางการชําระเงิน หรือระบบติดตามพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังชองทางการประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสาร สามารถทําไดหลายชองทาง ชวยใหผูบริโภคเขาถึงไดตลอดเวลา รายละเอียดดังนี้ 

  1.1. ดานผลิตภัณฑ ชอปปและลาซาดามีการจําหนายผลิตภัณฑท้ังสินคาอุปโภคและ

บริโภค รวมท้ังสินคาอ่ืน ๆ ตามความตองการของผูบริโภค โดยชอปป มีการแบงหมวดหมูของสินคาออก

เปน 22 หมวด สวนลาซาดาจะมีการแบงหมวดหมูออกเปน 12 หมวดหมู 

  1.2. ดานราคา ชอปปและลาซาดามีการคิดคาธรรมเนียมตางกันดังนี้  

- ชอปป  คิดอัตราคาธรรมเนียมตามประเภทของการชําระเงิน ขณะท่ี

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเทากับรอยละ 3 ของราคาตั้ งตนของสินคาในหมวดหมู อิเล็กทรอนิกส  

(Electronics) และรอยละ 5 ของราคาตั้ งตนของสินคาท่ีไมอยู ในหมวดหมู อิเล็กทรอนิกส (Non-

Electronics)  

- ลาซาดาคิดคาธรรมเนียมเปนอัตราเดียวกันทุกประเภทของการชําระเงิน 

ขณะท่ีคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บคิดเปนรอยละ 5 (เฉพาะสินคาใน Lazada Mall) 

1.3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ชอปปและลาซาดามีชองทางการจัดจําหนาย 

ท้ังทางเว็ปไซตและแอพลิเคชั่น รวมถึงมีชองทางในการติดตามขาวสารหลายชองทาง ไดแก เฟสบุค Line 

ทวิตเตอรและอินสตราแกรม ทําใหผูบริโภคสามารถติดตามขาวสารไดหลากหลายและเขาถึงทุกกลุม

ผูบริโภค 

1.4. ดานโปรโมชั่น ชอปปและลาซาดา มีการทําโปรโมชั่นนอกเหนือจากการลดราคา

พิเศษตามเทศกาลตาง ๆ เชน 9.9 10.10 เปนตน และการแจกคูปองสวนลด ดังนี้  
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- ชอปป เนนการใชพรีเซนเตอรในการทําโฆษณาประชาสัมพันธ เพ่ือสราง 

การรับรูในวงกวาง รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเลนเกมส และ live ขายสินคา เพ่ือใหผูซ้ือและผูขายไดติดตอ 

พูดคุยกันโดยตรง  

-  ล าซาด า เน นการ ทํ ากลยุทธ แบบออฟไลน สู ออน ไลน  (O2O) คือ  

การผสมผสานระหวางธุรกิจจากออนไลนไปยังออฟไลน โดยเปนการนําคุณภาพของธุรกิจออฟไลน 

มาชวยยกระดับใหกับออนไลน เพ่ือขยายฐานลูกคาและผูประกอบการใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

1.5. ดานบุคคลากร ชอปปและลาซาดา มีชองทางในการติดตอสอบถาม 3 ชองทาง คือ 

เว็ปไซต พูดคุยกับเจาหนาท่ี (Chat) และโทรศัพทติดตอ เหมือนกัน  

ขณะท่ีดานความแตกตาง คือ ชอปป สามารถติดตอได 24 ชั่วโมง แตการพูดคุย 

กับเจาหนาท่ี (Chat) ทําไดเฉพาะบนแอพพลิเคชั่นเทานั้น และชองทางติดตอสอบถามของผูซ้ือและผูขาย

เปนชองทางเดียวกัน สวนลาซาดามีการกําหนดชวงเวลาในการติดตอ การพูดคุยกับเจาหนาท่ี (Chat) 

สามารถทําไดท้ังเว็ปไซตและแอพพลิเคชั่น และการแยกชองทางการใหบริการระหวางผูซ้ือและผูขาย  

  1.6. ดานลักษณะทางกายภาพ ชอปปและลาซาดา มีการออกแบบเว็ปไซตและ

แอพพลิเคชั่นใหมีความสวยงาม นาสนใจ แสดงหมวดหมูของสินคา ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ไดชัดเจนและ

ครอบคลุม  

1.7. ดานกระบวนการ ชอปปและลาซา มีนโยบายในการรับประกันและคืนสินคา

เหมือนกัน คือ สินคาท่ีจะคืนไดนั้นตองไมเสียหาย และอยูในสภาพใหมขณะท่ีดานความแตกตาง คือ

ลาซาดา สามารถชําระเงินผานเคาเตอรเซอรวิส ขณะท่ีชอปปไมมีบริการชําระเงินทางชองทางนี้ ประกอบ

กับการคืนสินคาของลาซาดาผูซ้ือสามารถใหเหตุผล เปลี่ยนใจได ขณะท่ีชอปปผูซ้ือไมสามารถใหเหตุผลนี้ได 

 

 2. การศึกษาความแตกตางของระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด 7P’s  

ของการซ้ือสินคาออนไลน โดยเปนการเปรียบเทียบระหวางชอปปและลาซาดา รายละเอียดดังนี้ 

  2.1 ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมผู ซ้ือสินคาท้ังชอปปและลาซาดามีระดับความ 

พึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูซ้ือสินคาชอปปมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันแรก ไดแก 

ความหลากหลายของรานคา ความนาเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของรานคา และความหลากหลายของ

สินคา สําหรับผูซ้ือสินคาลาซาดามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันแรก ไดแก ความนาเชื่อถือและความมี

ชื่อเสียงของรานคา ความหลากหลายของรานคา และความหลากหลายของสินคา ขณะท่ีคะแนนเฉลี่ย

ต่ําสุดของท้ังชอปปและลาซาดา คือ คุณภาพของสินคาท่ีไดรับตรงกับขอมูลท่ีไดแจงไว เนื่องจาก ผูซ้ือ
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สินคาจะคาดหวังวาจะไดรับสินคาท่ีมีคุณภาพ ตรงกับรายละเอียดหรือขอมูลท่ีไดแจงไว สอดคลองกับ

งานวิจัยของณัฐกานต กองแกม (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการของผูใช 

Application Shopee ในประเทศไทย พบวา คุณภาพของสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคา 

  2.2 ดานราคา โดยภาพรวมผูซ้ือสินคาท้ังชอปปและลาซาดามีระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูซ้ือสินคาท้ังชอปปและลาซาดามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก

เหมือนกัน คือ การเรียกเก็บเงินตามจํานวนจริงท่ีระบุไว ราคาถูกกวาการซ้ือผานชองทางอ่ืน ๆ ความ

เหมาะสมของราคากับคุณภาพสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกานต กองแกม (2559) ท่ีพบวา การ

ตัดสินใจซ้ือสินคาผูบริโภคจะมีการเปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ รานคากอนการตัดสินใจซ้ือ ขณะท่ี

คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมการจัดสง  

 2.3 ดานการจัดจําหนาย โดยภาพรวมผูซ้ือสินคาท้ังชอปปและลาซาดามีระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด และเปนดานท่ีผูซ้ือสินคาใหคะแนนความพึงพอใจเปนอันดับแรก เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ผูซ้ือสินคาชอปปมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรวดเร็วในการคนหาสินคา รองลงมา คือ 

ความมีประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นและเว็บไซตท่ีพรอมสําหรับการซ้ือสินคา สําหรับผูซ้ือสินคา

ลาซาดามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความมีประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นและเว็บไซตท่ีพรอมสําหรับการ

ซ้ือสินคา รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการคนหาสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของปรารถนา พะสิม 

(2561) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาชองทางออนไลนของผูบริโภค 

พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย มากท่ีสุด 

และงานวิจัยของกิตติวัฒน จิตรวัตร (2559) พบวา ปจจัยในการซ้ือสินคาออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสินคาจากเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร คือ คุณภาพของเว็บไซต  

 2.4 ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมผู ซ้ือสินคา ท้ังชอปปและลาซาดา 

มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผู ซ้ือสินคาท้ังชอปปและลาซาดา 

มีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธทําใหผูซ้ือทราบขอมูล รองลงมา 

คือ ความสมํ่าเสมอของการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตามเทศกาลตาง ๆ ขณะท่ีคะแนนความพึงพอใจ

ต่ําสุดของท้ังชอปปและลาซาดา คือ ดานความนาดึงดูดของกิจกรรมสงเสริมการขาย เนื่องจาก ผูซ้ือ

สินคาตองการความแปลกใหม นอกเหนือไปจากการลดราคาแบบเดิม ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของนันท

พร เขียนดวงจันทร (2561) ท่ีพบวา สิ่งกระตุนท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการตั้งใจซ้ือสินคา คือ การจัด

โปรโมชัน่ หรือกิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ 
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 2.5 ดานบุคคลากร ผูซ้ือสินคาชอปปมีระดับพึงพอใจมาก และผูซ้ือสินคาลาซาดา 

มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และเปนดานท่ีผูซ้ือสินคาใหคะแนนความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผู ซ้ือสินคาของท้ังชอปปและลาซาดามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ดานความถูกตอง แมนยํา ของพนักงานในการตอบขอสงสัยของลูกคา ขณะท่ีคะแนนความพึงพอใจต่ําสุด

ของท้ังชอปปและลาซาดา คือ ดานคําแนะนํา /ความสามารถในการแกปญหาของพนักงาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ พัชราภรณ เมธีการย (2561) เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจจําหนาย

เครื่องสําอางผานเฟซบุก พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

นอยท่ีสุด คือ ดานบุคคลากร 

 2.6 ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมผู ซ้ือสินคา ท้ังชอปปและลาซาดา 

มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผู ซ้ือสินคาท้ังชอปปและลาซาดา 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความชัดเจนและงายตอการใชงานการแสดงรูปแบบของเมนูตาง ๆ รองลงมา 

คือ ดานความสวยงามและนาสนใจของเว็บไซตหรือแอปพลิเคชั่น ขณะท่ีคะแนนความพึงพอใจต่ําสุดของ

ท้ังชอปปและลาซาดา คือ ดานความสะดวกและงายของหมวดหมูสินคาในการเลือกซ้ือ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Baubonienė and Gulevičiūtė (2015) พบวา ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคในการ

ซ้ือสินคาออนไลน คือ ความเรียบงายของเว็ปไซตหรือแอพลิเคชั่น 

 2.7 ดานกระบวนการใหบริการ โดยภาพรวมผู ซ้ือสินคาท้ังชอปปและลาซาดา 

มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผู ซ้ือสินคาท้ังชอปปและลาซาดา 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกเหมือนกัน คือ ความหลากหลายของชองทางการชําระเงิน  

ความชัดเจน เขาใจงายของข้ันตอนการสั่งซ้ือ และการชําระเงิน และประสิทธิภาพของระบบแจงยืนยัน

การสั่งซ้ือสินคาและระบบติดตามสถานะการขนสงสินคา และดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความ

รวดเร็ ว ในการคืนเงิน หากเกิดปญหากับสินค า สอดคลองกับงานวิจัยของ Hana Uzun and 

MersidPoturak (2014) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในการซ้ือของออนไลน คือ 

ความสะดวกสบายในการซ้ือสินคาและความไววางใจ 

 

ขอเสนอแนะ 

ชอปปและลาซาดา ควรใหความสําคัญและเนนการใชกลยุทธดานบุคลากรเปนสําคัญ เนื่องจาก 

บุ คคลากรหรื อพนั กงานจะ มีการ พูด คุ ย กับผู ซ้ื อ โดยตรง  ไม ว า จะ เป นการ ให คํ าแนะนํ า   

หรือตอบขอซักถาม เพ่ือใหสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดแตกตางเหนือคูแขงขัน ดังนั้นบริษัทจึง
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ควรมีการฝกอบรมพนักงานใหมีทักษะและความรูท่ีทันสมัย เพ่ือใหบริการลูกคาตามตองการและแกไข

ปญหาของผูซ้ือไดอยางถูกตอง แมนยํา สําหรับปจจัยการตลาดดานอ่ืน ๆ ท้ังชอปปและลาซาดา สามารถ

เพ่ิมระดับความพึงพอใจในแตละดานได โดยการพัฒนากลยุทธดานตาง ๆ ดังนี้  

 1. ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษา พบวา ท้ังชอปปและลาซาดา มีคะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพ

ของสินคาท่ีไดรับตรงกับขอมูลท่ีไดแจงไวนอยท่ีสุด ดังนั้น ธุรกิจควรจะแสดงรายละเอียดของสินคาอยาง

ชัดเจน เพ่ือใหผูบริโภคไดศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจซ้ือสินคาไดอยางครบถวน  

 2. ดานราคา จากผลการศึกษา พบวา ท้ังชอปปและลาซาดา มีคะแนนเฉลี่ยดานความเหมาะสม

ของค าธรรมเนี ยมการจัดส งน อย ท่ีสุ ด  ดั งนั้ นธุ ร กิจควร มีการ คิดค าธรรมเนี ยมการจั ดส ง 

อยางเหมาะสม และควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหเขากับยุคสมัยและสถานการณ รวมท้ังสรางความเขาใจ

เรื่องคาธรรมเนียมใหกับผูซ้ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน   

 3.  ดานการจัดจําหนาย จากผลการศึกษา พบวา ชอปป  มีคะแนนเฉลี่ยดานความ 

มีประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นและเว็บไซตท่ีพรอมสําหรับการซ้ือสินคานอยท่ีสุด และลาซาดา  

มีคะแนนเฉลี่ยดานความรวดเร็วในการคนหาสินคา ดังนั้นธุรกิจควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซตและ

แอพพลิเคชั่นใหมีประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอ และควรมีมาตรการสําหรับเรื่องความปลอดภัยตอบัญชีท่ี

เปดใชงาน  

 4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ท้ังชอปปและลาซาดา มีคะแนนเฉลี่ยดานความนาดึงดูดของ

กิจกรรมสงเสริมการขายนอยท่ีสุด ดังนั้นธุรกิจควรใหความสําคัญกับการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากการลดราคาสินคา เชน การแจกรางวัล การใหโคดสวนลดสินคาตาง ๆ การเลนเกมสชิงของ

รางวัล เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูซ้ือ รวมท้ังสรางความแปลกใหม และการมีสวนรวมของผูบริโภค  

 5. ดานกายภาพ พบวา ท้ังชอปปและลาซาดา มีคะแนนเฉลี่ยดานความสะดวกและงายของ

หมวดหมูสินคาในการเลือกซ้ือนอยท่ีสุด ดังนั้นธุรกิจจึงควรพัฒนารูปแบบท่ีงายตอการใชงาน มีการจัด

หมวดหมูของสินคาใหงายตอการเลือกซ้ือ เพ่ือใหผูบริโภคสามารถใชงานไดเปนเวลานาน  

 6. ดานกระบวนการ พบวา ท้ังชอปปและลาซาดา มีคะแนนเฉลี่ยดานความรวดเร็วในการคืนเงิน 

หากเกิดปญหากับสินคานอยท่ีสุด ดังนั้นธุรกิจตองคํานึงถึงความเหมาะสมของรายละเอียดการรับประกัน

สินคา ไมใหมีความยุงยากและซับซอน รวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการไมควรนานเกินไป พัฒนา

ระบบการสั่งซ้ือ การชําระเงิน รวมถึงการบริการหลังการขาย ใหใชงานงาย ครอบคลุมทุกชองทาง เพ่ือ

ความสะดวกของผูบริโภค  
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โครงการจัดทําดัชนีคาปลีกระดับประเทศ 

National Retail Indexing Project 

 

ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน0 1 

Tassuree Premsrirut1 

 

บทคัดยอ 

 บริการดานการคาปลีก เปนสวนหนึ่งของหมวดบริการดานการคาสงและคาปลีก ในการจัดทํา

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซ่ึงนับวาเปนสาขาหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยอัตราการขยายตัวของการคาปลีกมีแนวโนมเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ แสดงใหเห็นวาการคาปลีกมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ  

และดวยสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคประเทศไทย 4.0 สงผลใหวิถี

การดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน รวมถึงรูปแบบทางการคาเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิด

รูปแบบการคาสมัยใหมท่ีมีความสะดวก ทันสมัย และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมๆเพ่ิมมากข้ึน 

ทําใหขอมูลเก่ียวกับยอดขาย รายรับจากการจําหนายสินคาและบริการดานการคาปลีก เปนขอมูลท่ีมี

ความสําคัญ และมีผลกระทบโดยตรงตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยชิ้นนี้ จะมีการนําขอมูลทุติย

ภูมิและขอมูลปฐมภูมิท่ีไดท้ังจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ และจากการสํารวจภาคสนาม 

มาจัดทําดัชนีคาปลีกระดับประเทศ เพ่ือนําผลท่ีไดมาวิเคราะห และใชเปนแนวทางในการเสริมสราง

ความเขมแข็ง ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศใหม่ันคงและยั่งยืนตอไป  

 

คําสําคัญ: ดัชนีคาปลีก การคาสงและคาปลีก  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

 

                                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย, กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย School of Economics. University 

of the Thai Chamber of Commerce. E-mail: tassuree@gmail.com 



 

2447 
 

Abstract 

 Retail service is a part of the wholesale and retail services included the calculation 

of the Gross Domestic Product, or GDP. Retail service plays a significant part in driving the 

national economy. Retail growth tends to head in the same direction with the GDP. 

Private Consumption Expenditure proves how retailing is essential for the economic 

system and private consumption. Rapid economic change of Thailand 4.0 has resulted in 

changing household consumption expenditure behavior, manufacturing sector as well as 

mode of trade. Also, it has introduced a new mode of trade which is more modern, 

convenient, and with more variety of new products. As a result, the information regarding 

sales and incomes from retail products and services has become crucial and affected 

directly the national economy. This research collected both primary and secondary 

information gathered from field trips and other resources in order to compile a national 

retail index. Results will be analyzed in order to be used to strengthen and increase the 

firm and sustainable domestic and international trade competitiveness.  

 

Keywords: Retail Index, Wholesale and Retail Trade, Gross Domestic Product: GDP 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จากรายงานประจําป 2560 ของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระบุวา ในป 

2560 มูลคาการคาสงและคาปลีกคิดเปน 14% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยบริการดานการคา

ปลีก เปนสวนหนึ่งของหมวดบริการดานการคาสงและคาปลีก ซ่ึงนับวา เปนสาขาหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และดวยสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว สงผลตอวิถีการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนและภาคการผลิต รวมถึงรูปแบบ

ทางการคาเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคตองการความสะดวกสบายในการจับจายใชสอยและการชําระคา

สินคามากข้ึน ทําใหเกิดรูปแบบการคาสมัยใหมท่ีมีความสะดวก ทันสมัย มีความหลากหลาย เกิดการผลิต

ผลิตภัณฑใหมๆ มากข้ึน ทําใหขอมูลเก่ียวกับยอดขายปลีกหรือรายรับจากการจําหนายสินคาและบริการ

ของรานคา หางราน บริษัท และสถานประกอบการธุรกิจ เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบ

โดยตรงตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  
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ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการจัดทําดัชนีคาปลีกระดับประเทศ  เพ่ือเปนเครื่องชี้วัดภาวะ

เศรษฐกิจดานการบริโภคภายในประเทศ เพ่ือติดตามภาวการณดานการคาปลีกระดับจังหวัดและภูมิภาค 

และเพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็ง ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง

การคาภายในประเทศและตางประเทศใหมีความม่ันคงและยั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือจัดทําดัชนีคาปลีกของภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และระดับประเทศ 

 2. เพ่ือนําดัชนีคาปลีกท่ีคํานวณได มาใชเปนตัวชี้วัดเศรษฐกิจการคาของประเทศ และใชในการ

กําหนดแผนหรือนโยบาย เพ่ือเตรียมความพรอมรับสถานการณตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

การศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานการคาปลีก โดยการรวบรวม

ขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน และขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจ

ภาคสนามจํานวน 1,900 รายในพ้ืนท่ีเปาหมาย 20 จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนท่ี กรุงเทพฯและปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมเปนระดับประเทศ โดยการจัดเก็บจะ

ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมวดขายปลีกตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกตัวอยาง

ทางสถิติ เพ่ือสะทอนภาวะการคาปลีกของภู มิภาคนั้นๆ เพ่ือจัดทําดัชนีคาปลีกของภาคใต  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร -ปริมณฑล และระดับประเทศ โดยดัชนีคา

ปลีกท่ีคํานวณได สามารถนํามาวิเคราะหสถานการณคาปลีกของประเทศ และภูมิภาคตางๆไดเปนอยางดี 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษานี้มีการดําเนินงานในหลายสวนดวยกัน โดยเริ่มจากงานทบทวนเอกสารจากหนวยงาน

ตาง ๆ ในประเทศ เพ่ือศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับแหลงขอมูล และลักษณะการคาปลีก จากนั้นจะรวบรวม

ขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับมูลคาหรือยอดคาปลีกท่ีเปนปจจุบันจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยดําเนินการจัดเก็บ

ตามโครงสรางคาปลีกของภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ
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ระดับประเทศ และข้ันตอมา คือการออกภาคสนาม โดยกรอบและจํานวนตัวอยางในการสํารวจภาคสนาม 

จะใชวิธีการคํานวณของ Steven K. Thompson ซ่ึงมีสูตรคํานวณดังนี้ 

2 2

2 2 2=
′+

Nz Vn
z V Nd  

โดยท่ี      

n  คือ ขนาดของตัวอยาง 

N  คือ ขนาดของประชากร 

z  คือ คาปกติมาตรฐานจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 

กําหนด 

V  คือ คาสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน วัดการกระจายสัมพัทธของขอมูลหรือCoefficient  

                     of Variation (CV) 
′d  คือ คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

การคํานวณตัวอยางอาศัยขอมูลจํานวณธุรกิจคาปลีกจากสํามโนอุตสาหกรรมป 2560 ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจดานการคาท้ังสิ้น 852,694 ราย จํานวน

ตัวอยางท่ีเหมาะสมในการสํารวจภาคสนามในแตละภูมิภาคเทากับ 1,900 ตัวอยาง ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนผูประกอบการคาปลีก 

ภูมิภาค จํานวนผูประกอบการคาปลีก (ราย) จํานวนตัวอยาง (ราย) 

กทม.และปริมณฑล 168,940 380 

กลาง 157,032 380 

เหนือ 155,914 380 

ใต 134,960 370 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 235,848 390 

ประเทศ 852,694 1,900 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติป 2560 
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โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการสํารวจภาคสนาม ประกอบดวย 20 จังหวัด 1

2 จําแนกเปนภาคตาง ๆ 

โดย 1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ

สมุทรปราการ 2) ภาคกลาง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง สระบุรี และอยุธยา 3) ภาคเหนือ 4 

จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค และเชียงราย 4) ภาคใต 4 จังหวัด ไดแก จังหวัด

นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา และจงัหวัดภูเก็ต และ 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแกน และนครราชสีมา 

เม่ือการสํารวจภาคสนามเสร็จสิ้นลง การดําเนินงานข้ันตอมา คือการนําขอมูลท่ีรวบรวมได มา

จัดทําดัชนีคาปลีกของภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

และระดับประเทศ โดยการคํานวณคาดัชนีคาปลีกจะคํานวณเปนรายเดือนตั้งแต มกราคมถึงธันวาคมป 

2560 มกราคมถึงมีนาคมป 2561 และคํานวณดัชนีเปนรายป 2560 โดยใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

การคํานวณคาน้ําหนัก2

3 

𝑊𝑊𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑡𝑡−1,𝑖𝑖𝑖𝑖
× 𝑊𝑊𝑡𝑡−1,𝑖𝑖𝑖𝑖   

โดยท่ี 

𝑊𝑊𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖  คือ คาถวงน้ําหนักของดัชนีคาปลีก ของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนปจจุบัน 

𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖             คือ ยอดขายของธุรกิจคาปลีกของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนปจจุบัน (จากการสํารวจ 

                     ภาคสนาม) 

𝑉𝑉𝑡𝑡−1,𝑖𝑖𝑖𝑖         คือ ยอดขายของธุรกิจคาปลีกของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนท่ีแลว (จากการสํารวจ 

                      ภาคสนาม) 

𝑊𝑊𝑡𝑡−1,𝑖𝑖𝑖𝑖 คือ คาถวงน้ําหนักของดัชนีคาปลีก ของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนท่ีแลว 

 

                                                                        
2เกณฑการเลือกจังหวัดเปาหมาย จะคัดเลือกจากจังหวัดที่มีมูลคาการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของธุรกิจคาปลีกรวมสูงกวา 50% ของมูลคา

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของทั้งภูมิภาค 
3 จากการทบทวนงานวจิัยที่เกีย่วของ พบวา หลายชิ้นงานทั้งของไทยและตางประเทศ ไดใชสูตรนี้ในการคํานวณคาน้ําหนัก โดยงานวจิัยชิ้น

นี้ไดใชยอดขายของธุรกิจคาปลีกที่ไดจากการสํารวจภาคสนามมาใชในการคํานวณ  
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การคํานวณดัชนีระดับภาค 

𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
𝑊𝑊𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑊𝑊𝑡𝑡−1,𝑖𝑖𝑖𝑖
× 𝐼𝐼𝑡𝑡−1,𝑖𝑖𝑖𝑖   

โดยท่ี 

𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖    คือ ดัชนีคาปลีก ของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนปจจุบัน 

𝑊𝑊𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖             คือ คาถวงน้ําหนักของดัชนีคาปลีก ของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนปจจุบัน 

𝑊𝑊𝑡𝑡−1,𝑖𝑖𝑖𝑖         คือ คาถวงน้ําหนักของดัชนีคาปลีก ของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนท่ีแลว 

𝐼𝐼𝑡𝑡−1,𝑖𝑖𝑖𝑖   คือ ดัชนีคาปลีก ของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนท่ีแลว 
 

การคํานวณดัชนีระดับประเทศ 

𝐼𝐼𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 = �(𝐼𝐼𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 ×
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑖𝑖
) 

โดยท่ี 

𝐼𝐼𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑖𝑖   คือ ดัชนีคาปลีกของประเทศในรหัส i  

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖   คือ ดัชนีคาปลีก ของรหัส i ภูมิภาค j ในเดือนปจจุบัน 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖   คือ ภาษีมูลคาเพ่ิมในรหัส i ภูมิภาค j ของป 2559 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑖𝑖   คือ ภาษีมูลคาเพ่ิมในรหัส i ของประเทศไทยของป 2559 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ท้ังจากเอกสารของหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และขอมูลปฐม

ภูมิท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามจํานวน 1,900 ราย ผลการจัดทําดัชนีคาปลีกท่ีได สามารถนํามา

วิเคราะหสถานการณคาปลีกของประเทศ และภูมิภาคตางๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ผลการวิเคราะหดัชนีคาปลีกในภาพรวมระดับประเทศ 

จากการศึกษาดัชนีคาปลีกในภาพรวมระดับประเทศ โดยใชป 2559 เปนปฐาน 3

4 พบวา ดัชนีคา

ปลีกระดับประเทศในป 2560 สามารถขยายตัวจากป 2559 ประมาณรอยละ 1.2 โดยเปนผลจากการ

เติบโตในสวนของกรุงเทพและปริมณฑล ขณะท่ีดัชนีในภาคอ่ืน ๆ ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตหดตัวลง สําหรับปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหดัชนีคาปลีกป 2560 ในภูมิภาค

ตาง ๆ ลดลง เนื่องจากกําลังซ้ือของผูบริโภคท่ีลดลงจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ราคาสินคาเกษตร

ตกต่ําซ่ึงสงผลโดยตรงตอกําลังซ้ือของเกษตรกร ผูบริโภคมีการไปซ้ือของออนไลนมากข้ึน4

5 สําหรับปจจัย

บวกท่ีสงผลใหการคาปลีกในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลยังคงขยายตัวไดดี เนื่องจากมีสินคาหลากหลาย

ยี่หอใหผูบริโภคเลือกซ้ือ มีตลาดนัดหลายแหง มีรานโมเดิรนเทรดกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี และมีการจัด

โปรโมชั่นในการขายสินคา โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ดัชนีคาปลีกของประเทศ จําแนกรายละเอียดตามภาค 

รายการ 2559 2560 อัตราการขยายตัว

ป 2560 (%) 

2561 

1 2 3 

ประเทศ 100.0 101.2 1.2 100.8 100.2 100.6 

กรุงเทพและปริมณฑล 100.0 104.4 4.4 105.0 104.0 103.6 

ภาคกลาง 100.0 93.5 -6.5 85.5 83.2 84.7 

ภาคเหนือ 100.0 83.4 -16.6 88.9 85.5 83.9 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 99.1 -0.9 103.0 97.8 97.4 

ภาคใต 100.0 99.5 -0.5 104.6 102.8 102.1 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลสํารวจภาคสนาม 

                                                                        
4 สาเหตุที่เลือกป 2559 เปนปฐาน เพราะเปนปที่เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะปกติ โดยพิจารณาจากตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ เชน 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ การบริโภคของครัวเรือน การลงทุน และมูลคาการสงออกสินคา เปนตน 
5 มูลคาการซ้ือของออนไลนไมถูกรวมไวในการคํานวณดัชนีคาปลีก 
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 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาดัชนีคาปลีกของประเทศแยกรายเดือน พบวา ดัชนีในแตละเดือนของป 

2560 มีคาดัชนีท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงในแตละเดือนแตกตางกัน โดยในเดือนมกราคม และเมษายนเปน

ชวงเวลาท่ีคาดัชนีมีคาสูงกวาเดือนอ่ืนๆ เนื่องจากเปนเดือนท่ีมีวันหยุดยาว ทําใหมีการเดินทางทองเท่ียว

และจับจายใชสอยมากกวาเดือนอ่ืนๆ และเม่ือเทียบอัตราการขยายตัวของป 2560 กับป 2559 ในแตละ

เดือน พบวา คาดัชนีในชวงเดือนมกราคม ถึงเมษายน โดยรวมคาดัชนีคาปลีกในป 2560 ต่ํากวาป 2559 

แตหลังจากเดือนพฤษภาคม พบวา ดัชนีคาปลีกมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนในแตละเดือน แมวาในชวง

เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม จะขยายตัวในอัตราท่ีลดลง จนกระท่ังเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2561 

คาดัชนีคาปลีกระดับประเทศหดตัวลงเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันในป 2560 โดยสาเหตุหลักมาจากกําลัง

ซ้ือของผูบริโภคท่ีลดลงและหันไปซ้ือของผานโลกโซเชียลมากข้ึน ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 ดัชนีคาปลีกระดับประเทศป 2560 รายเดือน และม.ค ถึง มี.ค ป 2561 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลสํารวจภาคสนาม 
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2) ผลการวิเคราะหดัชนีคาปลีกของกรุงเทพและปริมณทล 

จากการศึกษาดัชนีคาปลีกในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณทลในชวงเดือนมกราคม 2560 ถึงมีนาคม 

2561 พบวา รูปแบบของดัชนีคาปลีกของกรุงเทพและปริมณฑลมีความใกลเคียงกับภาพรวมของประเทศ

โดยเดือนท่ีมีคาดัชนีสูง ไดแก เดือนมกราคม เมษายน รวมถึงเดือนธันวาคม เนื่องจากชวงเดือนเหลานี้ มี

วันหยุดมากทําใหมีการทองเท่ียวและจับจายใชสอยมากข้ึน และเม่ือพิจารณาทิศทางการเติบโตของดัชนี

คาปลีกของกรุงเทพและปริมณทลในป 2560 พบวา ทุก ๆ เดือนของป 2560 มีคาดัชนีขยายตัวสูงกวาป 

2559 เนื่องจากมีสินคาหลากหลายยี่หอใหผูบริโภคเลือกซ้ือ มีตลาดนัดหลายแหง มีรานโมเดิรนเทรด

กระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี และมีการจัดโปรโมชั่นในการขายสินคา อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในเดือน

กุมภาพันธถึงมีนาคมป 2561 พบวา คาดัชนีคาปลีกของกรุงเทพและปริมณฑลหดตัวลงจากป 2560 

เนื่องจากผูบริโภคมองวาเศรษฐกิจไมคอยดีจึงมีการประหยัดคาใชจายมากข้ึน ประกอบกับมีคูแขงทาง

การคามากข้ึน โดยรายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 ดัชนีคาปลีกของกรุงเทพและปริมณฑลป 2560 รายเดือน และม.ค ถึง มี.ค ป 2561 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลสํารวจภาคสนาม 
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3) ผลการวิเคราะหดัชนีคาปลีกของภาคกลาง 

จากการศึกษาดัชนีคาปลีกในพ้ืนท่ีภาคกลางในชวงเดือนมกราคม 2560 ถึงมีนาคม 2561 พบวา 

ดัชนีคาปลีกของภาคกลางตลอดป 2560 มีคาดัชนีคาปลีกไมแตกตางกันมากนัก โดยมีคาดัชนีตํ่ากวา 100 

และดัชนีคาปลีกอยูในภาวะหดตัวเม่ือเทียบกับป 2559 ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคไมดี รายไดเกษตรกรลดลง 

ผูบริโภคประหยัดคาใชจาย ขณะท่ีมีคูแขงมากข้ึน คนนิยมไปซ้ือของในรูปแบบอ่ืนมากข้ึน นอกจากนี้ ใน 3 

เดือนแรกของป 2561 พบวา คาดัชนีคาปลีกของภาคกลางหดตัวจากป 2560 โดยมีอัตราการหดตัวประมาณ 

11-12% เม่ือเทียบกับป 2560 โดยรายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 ดัชนีคาปลีกของภาคกลางป 2560 รายเดือน และม.ค ถึง มี.ค ป 2561 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลสํารวจภาคสนาม 

 

4) ผลการวิเคราะหดัชนีคาปลีกของภาคเหนือ 

  จากการศึกษาดัชนีคาปลีกในพ้ืนท่ีภาคเหนือในชวงเดือนมกราคม 2560 ถึงมีนาคม 2561 พบวา 

ดัชนีคาปลีกของภาคเหนือป 2560 มีคาสูงในเดือนมกราคม เมษายน และธันวาคม เนื่องจากเปนชวงท่ีมี

วันหยุดมากทําใหมีการจับจายใชสอยมากกวาปกติ แตยังคงต่ํากวาระดับ 100 สวนคาดัชนีในเดือนอ่ืน ๆ 

ของป 2560 มีคาไมแตกตางกันมากนัก โดยมีคาดัชนีต่ํากวา 100 และดัชนีคาปลีกอยูในภาวะหดตัวเม่ือ

เทียบกับป 2559 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคไมดี รายไดเกษตรกรลดลง ผูบริโภคประหยัด

คาใชจาย ขณะท่ีมีคูแขงมากข้ึน มีตลาดใหมเปดมากข้ึน มีรานโมเดิรนเทรดมาเปดขายมากข้ึน อยางไรก็
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ตามใน 3 เดือนแรกของป 2561 พบวาคาดัชนีคาปลีกของภาคเหนือกลบัมาขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากป 2560 

โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณ 2.5-4.3% เม่ือเทียบกับป 2560 เนื่องจากมีฐานลูกคาเดิมอยู ราคา

สินคาปรับสูงข้ึน ชวงวันหยุดมีลูกคามากข้ึน เนนการบริการ และเพ่ิมความหลากหลายของสินคามากข้ึน 

โดยรายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 4 ดัชนีคาปลีกของภาคเหนือป 2560 รายเดือน และม.ค ถึง มี.ค ป 2561 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลสํารวจภาคสนาม 
 

5) ผลการวิเคราะหดัชนีคาปลีกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  จากการศึกษาดัชนีคาปลีกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนมกราคม 2560 ถึงมีนาคม 

2561 พบวา ในป 2560 ดัชนีคาปลีกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาสูงในเดือนมกราคม และเมษายน 

เชนเดียวกับภาคอ่ืน ๆ เนื่องจากเปนชวงท่ีมีวันหยุดมากทําใหมีการจับจายใชสอยมากกวาปกติ สวนคาดัชนี

ในเดือนอ่ืน ๆ ของป 2560 มีคาไมแตกตางกันมากนัก โดยมีคาดัชนีต่ํากวา 100 ดัชนีคาปลีกอยูในภาวะหด

ตัวเม่ือเทียบกับป 2559 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคไมดี รายไดเกษตรกรลดลง ผูบริโภคประหยัด

คาใชจาย ขณะท่ีมีคูแขงมากข้ึน สําหรับคาดัชนีใน 3 เดือนแรกของป 2561 พบวา คาดัชนีคาปลีกของภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหดตัวตอเนื่องจากป 2560 โดยมีอัตราการหดตัวประมาณ 0.9-1.7% เม่ือเทียบกับ

ป 2560 โดยรายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ดัชนีคาปลีกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2560 รายเดือน และม.ค ถึง มี.ค ป 2561 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลสํารวจภาคสนาม 
 

6) ผลการวิเคราะหดัชนีคาปลีกของภาคใต 

  จากการศึกษาดัชนีคาปลีกในพ้ืนท่ีภาคใตในชวงเดือนมกราคม 2560 ถึงมีนาคม 2561 พบวา ดัชนี                   

คาปลีกของภาคใตป 2560 มีคาดัชนีคาปลีกสูงในเดือนมกราคม และธันวาคม เนื่องจากเปนชวงท่ีมีเทศกาล    

ปใหม ทําใหมีการจับจายใชสอยมากกวาปกติ สวนคาดัชนีในเดือนอ่ืน ๆ ของป 2560 มีคาไมแตกตางกันมาก

นัก โดยมีคาดัชนีบางเดือนมากกวา 100 แตบางเดือนก็ต่ํากวา 100 แตโดยภาพรวมแลวดัชนีคาปลีกภาคใต  

ป 2560 อยูในภาวะหดตัวเม่ือเทียบกับป 2559 เนื่องจากรายไดเกษตรกรลดลง ผูบริโภคมีกําลังซ้ือลดลง 

ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง รานคามีคูแขงเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม คาดัชนีตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง

มีนาคม 2561 พบวา คาดัชนีคาปลีกของภาคใตสามารถขยายตัวไดมากข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาก โดยมี

อัตราการขยายตัวตัวประมาณ 0.1-4.4% เนื่องจากสามารถรักษาฐานลูกคาประจํา ปรับกลยุทธทางธุรกิจ 

จําหนายสินคาราคาถูก และมีสินคาท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยรายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 ดัชนีคาปลีกของภาคใตป 2560 รายเดือน และม.ค ถึง มี.ค ป 2561 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลสํารวจภาคสนาม 

 

อภิปรายผล 

 ในการจัดทําดัชนีคาปลีกไดกําหนดใหป 2559 เปนปฐาน เนื่องจากเปนปท่ีตัวเลขเศรษฐกิจตางๆ

อยูในภาวะปกติ โดยนําขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิมจากกรมสรรพากรมาใชคํานวณดัชนีปฐาน สวนการจัดทํา

ดัชนีคาปลีกป 2560 ไดนําขอมูลยอดขายท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามมาใชในคํานวณ จะเห็นไดวา 

วิธีการจัดทําใกลเคียงกับการจัดทําดัชนีคาปลีกของธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีใชวิธีในการเก็บขอมูลโดย

การสํารวจภาคสนาม และปฐานไดใชขอมูลการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากกรมสรรพากรเชนกัน   

ผลจากการวิเคราะหดัชนีคาปลีก พบวา ดัชนีคาปลีกระดับประเทศในป 2560 สามารถขยายตัว

จากป 2559 ประมาณรอยละ 1.2 ซ่ึงเปนผลจากการเติบโตในสวนของกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย

สาเหตุท่ีการคาปลีกในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลยังคงขยายตัวไดดี ข้ึนนั้น เนื่องจากมีสินคา

หลากหลายยี่หอใหผูบริโภคเลือกซ้ือ มีตลาดนัดหลายแหง มีรานโมเดิรนเทรดกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี และมี

การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุนยอดขายอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตในรานขายปลีกอุปกรณ

สารสนเทศและอุปกรณสื่อสาร รวมท้ังรานขายปลีกอาหารและเครื่องด่ืมท่ีขยายตัวสูงข้ึน อยางไรก็ตาม 
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ยังคงมีรานคาบางประเภท ไดแก รานขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต รานขายปลีกอุปกรณอ่ืนๆ เชน ราน

ขายอุปกรณเครื่องครัว และรานขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการมีการเจริญเติบโตท่ีลดลง  

ขณะท่ีดัชนีในภาคอ่ืนๆ ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตหดตัว

ลง สําหรับปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหดัชนีคาปลีกป 2560 ในภูมิภาคตาง ๆ ลดลง เนื่องจากกําลังซ้ือของ

ผูบริโภคลดลงจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ราคาสินคาเกษตรตกตํ่าซ่ึงสงผลโดยตรงตอกําลังซ้ือของ

เกษตรกร ผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปซ้ือของออนไลนมากข้ึน นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาดัชนีคาปลีกของ

ประเทศใน 3 เดือนแรกของป 2561 พบวาดัชนีคาปลีกของไทยมีแนวโนมลดลง เนื่องจากกําลังซ้ือของ

ผูบริโภคลดลง มีการซ้ือของผานโลกโซเชียลมากข้ึนนั่นเอง 

 

ขอเสนอแนะ  

 1. เพ่ือลดความกังวลท่ีผูประกอบการมีเก่ียวกับการใหขอมูลยอดขาย ในการสํารวจครั้งตอๆไป 

ควรมีการปรับรูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบอัตราการขยายตัวแทนการเก็บตัวเลขจาก

ยอดขาย 

 2. การจัดทําดัชนีคาปลีกเปนการจัดทําดัชนีตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันมีความถ่ีในการจัดเก็บขอมูลเปน

รายเดือน สงผลใหเปนภาระของผูประกอบการท่ีตองใหขอมูลทุกเดือน ดังนั้น จึงควรปรับลดความถ่ีของ

การจัดเก็บขอมูลจากรายเดือนเปนรายไตรมาสแทน 

 3. ในการสํารวจภาคสนามปจจัยเรื่องการแตงตัวเปนปจจัยสําคัญมากท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ของผูประกอบการวาจะใหขอมูลหรือไม ดังนั้นควรเขมงวดกับการแตงตัวของผูสํารวจภาคสนามใหมี

ความสุภาพเรียบรอย 

 4. ควรมีการจัดอบรมเจาหนาท่ีจัดเก็บขอมูลคาปลีกเพ่ือใหผูจัดเก็บขอมูลเขาใจถึงความเปนมา

ของโครงการและการนําขอมูลไปใชประโยชน ซ่ึงสงผลใหผูจัดเก็บสามารถอธิบายขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับ

โครงการใหกับผูประกอบการไดอยางชัดเจน 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทําดัชนีคาปลีก

ระดับประเทศ และไดรับทุนวิจัยจากกองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

กระทรวงพาณิชย 

 



 

2460 
 

เอกสารอางอิง  

Global Powers of Retailing. (2018). Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) [Online]. 

Available:  https: / / www2 . deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/ 

about-deloitte/global-powers-of-retailing-2018.pdf 

National Statistics Office. (2018). Retail Price Index February 2018 [Online]. Available : 

https//nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_A5 /Price_Statistics/Doc

uments/2018/News2018_032.pdf 

Retail-Index all major retailers in Europe. (2018). Rankings and profiles [Online]. Available 

:https://www.retail-index.com/ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย. (2562). แหลงคนหาขอมูลนิติบุคคล และประเภทธุรกิจใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  [ อ อ น ไ ล น ] .  สื บ ค น จ า ก  : http://datawarehouse.dbd.go.th/ 

 bdw/business/index.html [2562, 18 กุมภาพันธ] 

ธนาคารแหงประเทศไทย. (2562). การปรับปรุงดัชนีการคาตามฐานขอมูลกรมสรรพากร ท่ีเปล่ียนจาก 

ISIC Rev.3 เป น ISIC Rev.4. [ออนไลน]. สืบคนจาก : https://www.bot.or.th/ 

Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_StatinFocus/Trade%20Index_Stat%20in%20Focus.pdf 

[2562, 19 มกราคม] 

ธ น าค า ร แห ง ป ร ะ เทศ ไทย .  (2562 ) .  สถิ ติ เ ศ รษฐกิ จ ก า ร เ งิ น  [ อ อน ไลน ] .  สื บ ค น จ าก 

:https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsecto

rIndices.aspx [2562, 18 มกราคม] 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2562). บัญชีประชาชาติ [ออนไลน]. 

 สื บ ค น จ า ก  : https://www.nesdc.go.th/main.php?filename =national_account 

 [2562, 30 มกราคม] 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย. (2561). ฐานขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา

[ออนไลน]. สืบคนจาก : http://www.price.moc.go.th/ [2561, 1 ตุลาคม] 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2560). สํามะโน/สํารวจ [ออนไลน]. สืบคนจาก :  http://www.nso.go.th/ 

sites/2014 [2560, 21 มกราคม] 

อัทธ พิศาลวานิช และคณะ. (2561). โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทําดัชนีคาปลีกระดับประเทศ

 ประจาํปงบประมาณ 2561. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

อัทธ พิศาลวานิช และคณะ. (2561). โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสรางและ  

น้ําหนักดัชนีราคาผูผลิต จากปฐาน 2553 เปนปฐาน 2558. สํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/%20about-
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/%20about-
http://datawarehouse.dbd.go.th/
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsectorIndices.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsectorIndices.aspx
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=national_account
http://www.price.moc.go.th/
http://www.nso.go.th/%20sites/2014
http://www.nso.go.th/%20sites/2014


 

2461 

 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดระยอง 

Factors Affecting Tourism Income in Rayong 

 

ภัทรกันย บํารุงหงษ0 1 และนรารัก บุญญานาม1

2 

 Pattaragan Bumrunghong1 and Nararuk Boonyanam2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวจังหวัดระยองและเพ่ือศึกษาระดับความสําคัญ

ของปจจัยที่มีผลตอรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดระยอง การศึกษาใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล

ทุติยภูมิแบบรายเดือน ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เพ่ือนํามาวิเคราะหโดย

ใชแบบจําลองสมการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Model) ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์

หรือคาความยืดหยุน ผลการศึกษาพบวา จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง คาใชจายโดยเฉลี่ยของ

นักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และฤดูกาลทองเท่ียวของจังหวัด

ระยอง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง และอัตราการเขา

พักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยองมีความสัมพันธ ในทิศทางตรงขามกันกับรายไดจากการทองเท่ียว

ของจังหวัดระยอง สวนผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของ

จังหวัดระยอง พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองสูงท่ีสุด ไดแก อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง จํานวนนักทองเท่ียว

ของจังหวัดระยอง คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง และฤดูกาลการทองเท่ียวของ

จังหวัดระยอง ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : รายไดจากการทองเท่ียว , ระดับความสําคัญของปจจัย , ระยอง 
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Abstract 

The objectives of this study were to find the factor affecting tourism income as 

well as their level of effect toward the tourism income in Rayong province. The secondary 

data from January 2017 to December 2019 were used to analyzed by using multiple 

regression and elasticity analysis.  The study result revealed that factor affecting tourism 

income in Rayong province positively were the number of tourists, average expense of 

the tourist, exchange rate and travel season.  The factor affecting tourism income in 

Rayong negatively was occupancy rate.  the study result of the importance level of the 

factors that affect the tourism income of Rayong province found that the factors that 

have the most effect on the tourism income of Rayong province are the foreign exchange 

rate, Occupancy rate, the number of tourists, average expense, and travel season of 

Rayong province respectively 

 

Keywords: Tourist Income, Level of Factors’ affect, Rayong 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและสรางรายไดใหกับ

ประเทศไทยเปนจํานวนมาก สะทอนไดจากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดความสามารถในการแขงขันทางดาน

การทองเท่ียวปพ.ศ.2562 โดย World Economic Forum ไดจัดอันดับของประเทศไทยไวในอันดับท่ี 

31 จาก 140 ประเทศท่ัวโลก และเปนอับดับท่ี 3 ของประเทศในกลุมอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร

และประเทศมาเลเซีย (ธนาคารแหงประเทศไทย,2562)  

ปจจุบันรัฐบาลและเอกชนกําลังใหความสนใจในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เนื่องจากตองการใหเปนอีกหนึ่งพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศและใชเปนฐานในการลงทุน

อุตสาหกรรมดานตาง ๆ สําหรับการทองเที่ยวทางภาคตะวันออกก็เปนหนึ่งในแผนการพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกระดับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง สูการทองเท่ียวระดับโลกอยางยั่งยืน รองรับนักทองเท่ียว

กลุมรายไดดีและกลุมเชิงสุขภาพ เพ่ือสรางรายไดจากการทองเท่ียวใหประชาชนในพ้ืนท่ีใหเพ่ิมสูงข้ึน
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ประกอบกับภาครัฐไดผลักดันใหมีการพัฒนาเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและโลจิสติกสใน

พ้ืนท่ี EEC ใหดีข้ึนเพ่ือเชื่อมโยงการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมหลักใหมีความสะดวกในการเดินทาง 

ความรวดเร็ว และความปลอดภัย รวมท้ังสรางความม่ันใจและภาพลักษณดานการขนสงและการ

ทองเที่ยวใหแกประชาชน นักทองเที่ยว และนักลงทุน ทั้งในและตางประเทศ จากรายงานของ

กรมการทองเที่ยวทําใหทราบวากอนมีแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) นั้น 

จํานวนผูมาเยี่ยมเยือนในพ้ืนท่ี EEC ก็มีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ. 2555 มีผูมาเยี่ยมเยือนในพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกรวม 19,187,427 คน และเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 26,229,503 คน ในป พ.ศ. 2559 

คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนระหวางปพ.ศ. 2555-2559 อยูท่ีรอยละ 9.68 ตอป

และอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ยจากการทองเท่ียวระหวางปพ.ศ. 2555-2559 อยูท่ีรอยละ 19.91 ตอป 

หากพิจารณาอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ยจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี EEC ในแตละจังหวัดตั้งแตปพ.ศ. 

2538-2560 พบวาจังหวัดชลบุรีมีอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ยจากการทองเท่ียว สูงสุด (10.51%) 

ตามมาดวยจังหวัดฉะเชิงเทรา (3.14%) และจังหวัดระยอง (3.05%) เม่ือวิเคราะหตามลักษณะทาง

ภูมิศาสตรของจังหวัดในพ้ืนท่ี EEC ท่ีมีศักยภาพทางแหลงทองเท่ียวท่ีมีความใกลเคียงกันหรือมีความ

คลายกันนั้น จะพบวาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ท้ังสองมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศทางชายฝงทะเลท่ี

เหมือนกัน ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาทองเท่ียวมากท่ีสุด แตกลับพบวาจังหวัดระยองมี

อัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ยจากการทองเท่ียวต่ําสุด ในขณะท่ีรัฐบาลไดมีการใชจายเงินงบประมาณ

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน 

โครงการรถไฟฟาความเร็วสูง การพัฒนาทาเรือน้ําลึก การพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา 

(ระยอง-ชลบุรี) รวมท้ังการพัฒนาการจราจรขนสงทางบกเพ่ือรองรับการลงทุนในการยกระดับการ

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี EEC แลวก็ตาม 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียว

ของจังหวัดระยอง เพ่ือหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจไดทราบและเขาใจวาปจจัยใดท่ีสงผลกระทบตอ

การทองเท่ียวมากท่ีสุด เพ่ือหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถนําผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผล

กระทบตอรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดระยอง เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายกระตุน

การทองเท่ียว หรือใชประกอบการวางแผนในการบริหารงาน วางแผนอัตรากําลังคน วัตถุดิบ และ

ทรัพยากรดานอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสมตอไป  

 



 

2464 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวจังหวัดระยอง 

2. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของ

จังหวัดระยอง 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง ผูวิจัยไดรวบรวม

แนวคิดและทฤษฎี ไดแกทฤษฎีอุปสงคของการทองเท่ียว ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค และแนวคิด

ความยืดหยุนตอรายได เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบจําลองและใชกําหนดสมมติฐาน

การศึกษาตามแนวทางของเศรษฐศาสตร ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก 

อัครพล อารียปอม (2559) ศึกษาเรื่อง การเตือนภัยลวงหนาทางเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ กรณีศึกษาเกาะลาน จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมา

ทองเท่ียวท่ีเกาะลานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย ดัชนีราคา

ผูบริโภคของไทย ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค วิกฤตการณทางการเมือง และฤดูกาล (ไตรมาส 1 และ 2)  

กัญญาพร จิตตจํานง (2547) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของ

ประเทศไทย กรณีศึกษารายไดจากนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุน เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน ผล

การศึกษา พบวา ปจจัยทางดานรายไดเฉลี่ยตอหัวของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

รายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ปจจัยทางดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดจากการทองเที่ยว ปจจัยทางดานงบประมาณสงเสริม

การทองเท่ียวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดจากการทองเท่ียว  

พูนทรัพย พนมอุปถัมภ (2545) ไดศึกษาเรื่อง อุปสงคการทองเท่ียวของคนไทยในจังหวัดระยอง 

ผลการศึกษาอุปสงคการทองเท่ียวของคนไทยในจังหวัดระยองพบวาจํานวนนักทองเท่ียวคนไทยในปท่ี

ผานมา และรายไดท่ีแทจริงตอหัวของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเท่ียวคนไทยท้ังหมด

ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดระยองในทิศทางเดียวกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ปวิท วิชชุลดา (2539) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคของนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ี

เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยผันแปรทางดานรายไดประชาชาติเปน
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ปจจัยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติกับรายไดจากการทองเท่ียว มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ปจจัย

อิสระทางดานดัชนีราคาผูบริโภคโดยเปรียบเทียบ พบวามีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรตามในรูปของ

รายไดจากนักทองเท่ียว มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ปจจัยอิสระทางดานอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ พบวา ปจจัยดังกลาวจะมีนัยสําคัญทางสถิติกับรายไดจากนักทองเท่ียวบางประเทศ

และไมมีผลตออุปสงคตอการทองเท่ียวในบางประเทศ สาเหตุเนื่องจากหากนําไปพิจารณารวมกับปจจัย

ตัวอ่ืน ๆ จะใหความสําคัญปจจัยอ่ืน ๆ มากกวา ปจจัยอิสระงบประมาณสงเสริมการทองเท่ียวของ

ประเทศไทย พบวาปจจัยดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติกับอุปสงคการทองเท่ียวในรูปแบบของรายไดจาก

การทองเท่ียวไมมากนักเม่ือเทียบกับปจจัยผันแปรอ่ืน ๆ  

ศรัณยา ศรีรัตนะ (2535) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมการใชจายและ

ระยะเวลาพํานักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ วัตถุประสงคเพ่ือทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบ

ตออุปสงคการทองเท่ียวและคาใชจายของนักทองเท่ียวระหวางประเทศในประเทศไทย ผลการศึกษา 

พบวา ปจจัยท่ีมีสวนในการกําหนดคาใชจายของนักทองเท่ียว คือ อัตราสวนของราคาคาโดยสาร

เครื่องบินจากประเทศนักทองเท่ียวมายังประเทศไทยกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของคนในประเทศ

นักทองเท่ียว อัตราสวนของราคาหองพักเฉลี่ยตอวันของประเทศไทยกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของคนใน

ประเทศนักทองเท่ียว และอัตราสวนเปรียบเทียบของดัชนีราคาสินคาผูบริโภคของประเทศนักทองเท่ียว

กับดัชนีราคาสินคาผูบริโภคของประเทศไทย จากผลการวิจัยดังกลาว ทําใหสามารถนําปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตออุปสงคการทองเท่ียวและคาใชจายของนักทองเท่ียวระหวางประเทศในประเทศไทยไปใชในการ

วางแผนเพ่ือสงเสริมและชักจูงใหนักทองเท่ียวระหวางประเทศเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย

มากข้ึน รวมท้ังนําเงินเขามาใชจายในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดสามารถอธิบายถึงทิศทางหรือความสัมพันธภายใตสมมติฐานทางเศรษฐศาสตรไดโดย 

จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง คาใชจายโดย

เฉลี่ยของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศนั้นมีความสัมพันธกับ

รายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองในทิศทางเดียวกัน สวนดัชนีราคาผูบริโภคของโลก (World 

CPI) มีความสัมพันธกับรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองในทิศทางเดียวกันตรงขาม เนื่องจาก

ดัชนีราคาผูบริโภคเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันตนทุนในการทองเท่ียว ซ่ึงเปนไปตามกฎอุปสงคท่ีกลาววา

ราคาสินคาหรือบริการจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับอุปสงคของสินคาชนิดนั้นหรืออาจกลาวไดวา

เม่ือดัชนีราคาผูบริโภคสูงข้ึนจะสะทอนถึงตนทุนในการทองเท่ียวสูงข้ึน สวนฤดูกาลการทองเท่ียวใน

จังหวัดระยองจะสงผลในทิศทางบวกตอรายไดจากการทองเท่ียว และวิกฤตการณทางเศรษฐกิจโลกจะ

สงผลในทิศทางลบตอรายไดจากการทองเท่ียว 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

1. จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง (คน) 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวใน 

จังหวัดระยอง (บาท) 

3. อัตราการการเขาพักของนักทองเท่ียวใน 

จังหวัดระยอง (รอยละ) 

4. ดัชนีราคาผูบริโภคของโลก (World CPI) (รอยละ) 

5. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

สกุลเงินดอรลาร (บาทตอดอรลารสหรัฐ) 

6. ฤดูกาลการทองเท่ียวในจังหวัดระยอง 

(ตัวแปรหุน : Dummy) 

7. วิกฤตการณเศรษฐกิจ (ตัวแปรหุน : Dummy) 

 

 

ตัวแปรตาม 

รายไดจากการทองเท่ียว 

ของจังหวัดระยอง  (ลานบาท) 

ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง 



 

2467 

 

ขอบเขตและวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง เปนการศึกษา

ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 รวมท้ังหมด 36 เดือน โดยรายไดจากการทองเท่ียว

ของจังหวัดระยองตามภาพท่ี 1 จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยองตามภาพท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ย

ของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยองตามภาพท่ี 3 และอัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง

ตามภาพท่ี 4 รวบรวมขอมูลมาจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา อัตราแลกเปลียนเงินตรา

ตางประเทศตามภาพท่ี 5 รวบรวมขอมูลมาจากธนาคารแหงประเทศไทย ดัชนีราคาผูบริโภคของโลก

ตามภาพท่ี 6 รวบรวมขอมูลมาจากสื่อออนไลนของ Central Statistics Office ฤดูกาลทองเท่ียวของ

จังหวัดระยองรวบรวมขอมูลมาจากสํานักงานจังหวัดระยองและสื่อออนไลนประชาสัมพันธดานการ

ทองเท่ียว และวิกฤตการณเศรษฐกิจรวบรวมขอมูลมาจากสื่อสิ่งพิมพออนไลน ไดแก กรุงเทพธุรกิจ 

ฐานเศรษฐกิจ และวารสารการทองเท่ียวและกีฬาของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา จากขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมดังกลาวไดนํามาวิเคราะหโดยใชแบบจําลองสมการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression 

Model) ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์หรือคาความยืดหยุน โดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary 

Least Square : OLS) ท้ังนี้ชุดขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหแสดงเปนกราฟไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 1 รายไดจากการทองเท่ียว    ภาพท่ี 2 จํานวนนักทองเท่ียวของ 

ของจังหวัดระยองรายเดือนตั้งแต ป 2560 -2562     จังหวัดระยองโดยรวม 
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ภาพท่ี 3 คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียว  ภาพท่ี 4 อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียว    

ในจังหวัดระยอง          ในจังหวัดระยอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ     ภาพท่ี 6 ดัชนีราคาผูบริโภคของโลก 

การวิเคราะหขอมูล กําหนดรูปแบบสมการ Log-linear Form อาจเรียกไดอีกอยางวา 

Double-log Form เพ่ือใชอธิบายความสัมพันธของตัวแปรจากแบบจําลองรายไดจากการทองเท่ียว

ของจังหวัดระยอง ตามแบบจําลองท่ีตั้งตามแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐมิติ ดังนี้ 
 

ln INC = β0 + β1InN + β2InEX + β3InOR1 + β4InWCPI 

+β5InFX + β6Season + β7Crisis + e 

โดยกําหนดให 

 INC  หมายถึง รายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง (ลานบาท) 

 N  หมายถึง จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง (คน)  
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 EX  หมายถึง  คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง (บาท) 

 OR1  หมายถึง อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง (รอยละ) 

 WCPI  หมายถึง ดัชนีราคาผูบริโภคของโลก (รอยละ) 

 FX  หมายถึง อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (บาทตอดอรลารสหรฐั) 

 Season  หมายถึง  ฤดูกาลการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง (=1 ในชวงเดือน 

     เมษายนถึงเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม ถึง เดือน 

     ธันวาคมของทุกป) 

 Crisis  หมายถึง วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (=1 ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

     2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

 

การหาระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง 

ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์หรือคาความยืดหยุนจากแบบจําลองรายไดจากการทองเที่ยว

ของจังหวัดระยอง จากผลการศึกษาในสวนท่ี 1 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหแบบจําลองรายไดจากการทองเท่ียวของ

จังหวัดระยองและความยืดหยุนตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหแบบจําลองอุปสงครายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง 

ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง           

มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง 

คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และฤดูกาล

การทองเท่ียวในจังหวัดระยอง สวนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวใน

จังหวัดระยอง ผลการศึกษาดังกลาวไดจากการวิเคราะหแบบจําลองรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด

ระยอง ดังนี้ 
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 ln(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)�      =   -4.5809 + 0.9060 ln(N) + 0.5321 ln(EX) -1.2642 ln(OR1)  

             (-2.0847)     (3.4468)*          (2.9208)*        (-7.1785)*             

              -3.4772 ln(WCPI) + 2.1682 ln(FX)  +  0.1700 Season + 0.0251Crisis 

                   (-0.8677)                (1.7724) **           (4.3487)*            (0.7775) 

R - squared = 0.920547 

Adjusted R-squared = 0.899948 

Durbin-Watson stat = 1.695513 

Prob(F-statistic) = 0.000000 

 

หมายเหตุ :  1) ตัวเลขในวงเล็บคือ คา t -statistic 

      2) * และ ** แสดงถึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ 

      3) แบบจําลองนี้ไดผานการทดสอบและแกไขปญหา Multicollinearity และ 

Heteroscedasticity ดวย White Heteroscedasticity Test เรียบรอยแลว 

 

โดยตัวแปรท่ีใชในการศึกษาขางตนไดนําไปทดสอบความนิ่งหรือความคงท่ีของขอมูลโดยใช

วิธีการทดสอบ Unit Root กอนท่ีจะนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหผลนั้น ผลการทดสอบ Unit Root ท่ี 

Level (d = 0) ปจจัยท่ีผานการทดสอบในระดับนี้ ไดแก รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัดระยอง 

จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง และอัตรา

การเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง สวนปจจัยท่ีไมผานการทดสอบในระดับ Level หรือมี

ลักษณะไมคงท่ี แตคงท่ีในระดับ First Difference (d = 1) ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของโลกและ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แบบจําลองรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองมีปญหา 

Heteroscedasticity แตไดแกไขดวย White Heteroscedasticity Test เรียบรอยแลว ทําใหคาความ

ผันแปร (R - squared) ของแบบจําลองมีคาอยู ท่ีรอยละ 92.05 มีคา Durbin-Watson เท าก ับ 

1.695513 โดยคาดังกลาวอยู ในชวงท่ีไมกอใหเกิดปญหาความสัมพันธของคาความคลาดเคลื่อนในแบบจําลอง  

จากแบบจําลองท่ีประมาณได สามารถพิจารณาปจจัยท่ีสงผลกระทบตออุปสงครายไดจากการ

ทองเท่ียวของจังหวัดระยองจากคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยองสามารถอธิบายรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด

ระยองไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน โดยเม่ือจํานวนนักทองเท่ียวของ
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จังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ 

0.906 ซ่ึงไดตรงตามกับสมมติฐานท่ีตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของพูนทรัพย พนมอุปถัมภ (2545) 

ท่ีพบวาจํานวนนักทองเท่ียวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับกับอุปสงคของการทองเท่ียวของจังหวัด

ระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองมีแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวมากมาย อาทิ 

เกาะเสม็ด สวนผลไม น้ําตกเขาชะเมา วัดละหารไร เปนตน จึงเปนเหตุใหแบบจําลองขางตนนี้ สามารถ

ใชอธิบายและสะทอนปจจัยดังกลาวท่ีสงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองไดโดยตรง 

 2. คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยองสามารถอธิบายรายไดจากการทองเท่ียว

ของจังหวัดระยองไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน โดยเม่ือคาใชจายโดยเฉลี่ย

ของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง

เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5321 ซ่ึงไดตรงตามกับสมมติฐานท่ีตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรัณยา ศรีรัตนะ 

(2535) พบวาคาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ดวยเชนกัน 

3. อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยองสามารถอธิบายรายไดจากการทองเท่ียว

ของจังหวัดระยองไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางตรงขามกันโดยเม่ืออัตราการเขาพัก

ของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง

ลดลงรอยละ 1.2642 ผลการศึกษาของปจจัยนี้ไมตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากจังหวัดระยองมีการ

กระตุนการทองเท่ียวอยางตอเนื่องโดยการลดราคาและทําโปรโมชั่นหองพักอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมปริมาณ

การเขาพัก ประกอบกับการมีท่ีพักประเภทอ่ืนท่ีมีราคาประหยัดหวาโรงแรมเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก และ

ท่ีพักบางประเภทท่ีมีอยูเดิมหันมาใหบริการการเขาพักชั่วคราวเพื่อการทองเที่ยว เชน คอนโดมิเนียม 

หอพัก แมนชั่น เซอรวิสอพารทเมนท โฮสเทล รีสอรท และเกสตเฮาส ซ่ึงท่ีพักเหลานี้มีราคาหลักรอย

และนักทองเท่ียวหันมานิยมเขาพักในท่ีพักเหลานี้มากกวาการเขาพักในโรงแรมมากข้ึน ทําใหรายไดจาก

การทองเท่ียวลดลงไดตามหลักรายรับรวมเทากับราคาสินคาคูณกับปริมาณสินคา หากรายรับรวมลดลง

โดยท่ีปริมาณสินคาเพ่ิมข้ึน แสดงวาราคาสินคา (ราคาท่ีพัก) มีการลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาปริมาณการ

เขาพักท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหอัตราการเขาพักท่ีเพ่ิมข้ึนกลับทําใหรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง

ลดลง ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีไดกลาวถึงในสวนของรายรับรวม และม่ิงสรรพ ขาวสอาดและคณะ 

(2556) 
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4.  การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสามารถอธิบายรายไดจากการ

ทองเท่ียวของจังหวัดระยองไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ในทิศทางเดียวกัน โดยเม่ือการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหรายไดจากการ

ทองเท่ียวของจังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.1682 ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาคาใชจายของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง หรือรายได

สวนใหญของจังหวัดมาจากคาใชจายของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เนื่องจากการใชจายของนักทองเท่ียว

เก่ียวของโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญาพร จิตตจํานง 

(2547) และขอมูลของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาท่ีไดจําแนกรายละเอียดคาใชจายเฉลี่ยของ

นักทองเที่ยวใหเห็นวาคาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยวชาวตางชาตินั้นสูงกวานักทองเที่ยวชาวไทย 

ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  คาใชจายเฉล่ียของจํานวนนักทองเท่ียวตั้งแต ป พ.ศ. 2560 - 2561  

 

ชวงเวลา คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียว (บาทตอคนตอวัน) 

ป รายไตรมาส รวม ชาวไทย ชาวตางชาติ 

2560    

ไตรมาสท่ี 1 2,210.01 2,159.86 2,450.69 

ไตรมาสท่ี 2 2,502.44 2,441.34 3,116.12 

ไตรมาสท่ี 3 2,759.60 2,697.43 3,077.90 

ไตรมาสท่ี 4 3,161.31 3,076.16 3,841.29 

2561    

ไตรมาสท่ี 1 2,340.23 2,286.30 2,591.97 

ไตรมาสท่ี 2 2,625.24 2,557.14 3,310.92 

ไตรมาสท่ี 3 2,901.72 2,825.73 3,296.88 

ไตรมาสท่ี 4 3,276.62 3,187.18 4,010.58 

ท่ีมา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา , 2562  
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5. ฤดูกาลทองเท่ียวของจังหวัดระยอง สามารถอธิบายรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง

ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน โดยเม่ือถึงฤดูกาลทองเท่ียวในชวงไตรมาสท่ีสอง

และไตรมาสท่ีสี่ จะสงผลใหมีรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองมากกวานอกฤดูกาลรอยละ 

0.1853 และหากอยูในชวงนอกฤดูกาลจะมีรายไดจากการทองเท่ียวอยูท่ีรอยละ 0.8475 อธิบายไดวา

ชวงไตรมาสท่ีสองเปนชวงท่ีจังหวัดระยองไดเขาสูฤดูรอนอยางเปนทางการและไตรมาสท่ีสี่เปนชวงหมด

ฤดูฝนเขาสูฤดูหนาว ท้ังสองไตรมาสจึงเหมาะแกการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวเปนอยางมาก ซ่ึงผล

การศึกษาครั้งนี้ไดใหผลการศึกษาท่ีคลายกับงานวิจัยของอัครพล อารียปอม (2559) 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง 

ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีความสําคัญและสงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง

มากท่ีสุด คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง 

จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง และฤดูกาล

การทองเท่ียวของจังหวัดระยอง ตามลําดับตามตารางท่ี 2 ซ่ึงหากตองการจะเพ่ิมมูลคาใหกับรายไดจาก

การทองเท่ียว ภาครัฐและเอกชนควรใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้มากข้ึน 

ตารางท่ี  2 ลําดับของตัวแปรท่ีมีผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง 

 

ปจจัย 
คาสัมประสิทธ 

แตละปจจัย 
ลําดับความสําคัญ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ** 2.168242 1 

อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง * -1.264243 2 

จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง * 0.906006 3 

คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยอง * 0.532047 4 

ฤดูกาลการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง * 0.170037 5 

หมายเหตุ : * และ ** แสดงถึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ มีผลกระทบตอรายไดจากการ

ทองเท่ียวเปนอยางมาก ดังนั้นผูประกอบการจําเปนตองติดตามขาวสารอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเขาใจถึง

สถานการณทางเศรษฐกิจ รวมท้ังควรมีการจัดการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงิน เพ่ือ

ความปลอดภัยของธุรกิจและเพ่ือสามารถเตรียมสินคาหรือบริการใหมีความเพียงพอ รองรับกับ

นักทองเท่ียวท่ีคาดวาจะเดินทางเขามา 

1.2 อัตราการเขาพักของนักทองเท่ียวในจังหวัดระยองเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีความสําคัญเปน

อยางยิ่งตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง โดยจากการวิเคราะหพบวาความสัมพันธของ

ปจจัยมีทิศทางตรงขามกับสมมติฐานท่ีต้ังไว เนื่องจากการลดราคาหองพักลงหรือการจัดทําโปรโมชั่น

เพ่ือกระตุนยอดขาย แมอัตราการเขาพักจะสูงข้ึนแตก็สงผลใหรายรับรวมลดลง ผูประกอบกิจการขนาด

กลางและขนาดเล็กหรือท่ีเปนเจาของโรงแรมเด่ียว (Individual Hotel) จะตองเตรียมปรับกลยุทธ

เพ่ือใหสอดคลองและมีความเหมาะสมกับสถานการณการแขงขันท่ีเกิดข้ึน เชน ควรปรับปรุงรูปแบบโรงแรม

ใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีการบริหารจัดการตนทุนอยางมีคุณภาพ การประชาสัมพันธโดยใช

สื่อออนไลนเปนเครื่องมือในการสรางการรับรูใหกับลูกคาเปาหมายแทนกลยุทธการลดราคา  

1.3 จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดระยอง มีผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวเปนอยาง

มาก ชี้ใหเห็นวาจังหวัดระยองควรมีการสงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรขอมูลแหลงทองเท่ียว หรือ

ประชาสัมพันธรูปแบบการทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ ใหมากข้ึน รวมท้ังควรสนับสนุนสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการเดินทาง ไมวาจะเปนปายบอกเสนทาง การใหขอมูลเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียวมีความ

ชัดเจนมากข้ึน และสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุนใหการทองเท่ียวเปนเรื่องงายข้ึน 

เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางเขามาเท่ียวดวยตนเองได 

1.4. คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียว เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีความสําคัญตอรายไดจากการ

ทองเท่ียวของจังหวัดระยอง เนื่องจากคาใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียวไดสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

กระจายไปสูหลากหลายธุรกิจ อาทิ โรงแรม รานอาหาร ธุรกิจขนสง รานขายสินคาและของท่ีระลึก 

ตัวแทนจําหนาย สายการบิน และนําไปสูการจางงาน ดังนั้นผูประกอบการจําเปนตองใชเทคโนโลยเีขามา

ชวยในการประกอบธุรกิจ เชน การใชสื่อ Social Media ในการประชาสัมพันธธุรกิจ การจองหองพัก
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และการชําระเงินในรูปแบบ Online ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมการรับรูใหกับนักทองเท่ียวและเพ่ือใหเกิดการใชจาย

ของนักทองเท่ียวมากข้ึน 

1.5 ฤดูกาลการทองเท่ียวชวงไตรมาสท่ีสองเปนชวงท่ีจังหวัดระยองไดเขาสูฤดูรอนอยางเปน

ทางการประกอบกับเปนชวงท่ีสถาบันการศึกษาเกือบทุกระดับชั้นปดการเรียนการสอน จึงทําใหการ

ทองเท่ียวในชวงไตรมาสท่ีสองของจังหวัดระยองมีความคึกคัก นอกจากนี้จังหวัดระยองยังเปนจังหวัดท่ี

ข้ึนชื่อเรื่องของผลไม ตามคําขวัญของจังหวัด กลาววา “ ผลไมรสล้ํา อุตสาหกรรมกาวหนา น้ําปลารสเด็ด 

เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูกวีเอก ” จึงทําใหสถานประกอบการท่ีพักจัดแพ็คเกจการเขาพักรวมกับสวน

ผลไมตาง ๆ ภายในจังหวัดระยอง และชวงไตรมาสท่ีสี่ของแตละป เปนชวงท่ีสิ้นฤดูฝนเขาสูฤดูหนาวจึง

ทําใหการทองเท่ียวในจังหวัดระยองกลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้จังหวัดยังไดจัดเทศกาลดนตรีเพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยวรวมดวย อาทิเชน แหลมเจริญมิวสิคเฟสติวอล แหลมแมพิมพมิวสิคเฟสติวอล 

เปนตน ดังนั้นผูประกอบการและภาครัฐสามารถนําไปประเมินเพื่อใชในการวางแผนใชทรัพยากร 

วางแผนการใชตนทุน และกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหมีความเหมาะสมได และควรใหความสําคัญกับ

ชวงฤดูกาลการทองเท่ียวเนื่องการเปนโอกาสของการเพ่ิมรายไดใหกับทุกภาคสวน 

2. ขอจํากัดในการศึกษาและขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 

2.1. ตัวเลขนักทองเท่ียวท่ีใชในการศึกษาเปนตัวเลขรวมของนักทองเท่ียวชาวไทยและ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติเนื่องจากไมมีตัวเลขแยกของปจจัยอ่ืนๆ โดยเฉพาะรายไดจากการทองเท่ียว 

ทําใหมีขอจํากัดในการวิเคราะหผลเนื่องจากพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท้ังสองกลุมมีความแตกตางกัน 

2.2 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยองในครั้งนี้เปน

การศึกษาขอมูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2560 - เดือนธันวาคม 2562 รวมท้ังสิ้น 36 เดือน 

เนื่องจากมีขอจํากัดของขอมูลท่ีใชและระยะเวลาท่ีศึกษา ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปผูศึกษาควรเพ่ิม

ขนาดของตัวอยางใหมากข้ึนและเพ่ิมตัวแปรอิสระทางเศรษฐศาสตรอ่ืน เพ่ือใหการศึกษาไดมีความ

ละเอียด ความชัดเจน และการวิเคราะหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากข้ึน และเพ่ือใหทราบวาอาจมีปจจัย

อ่ืนนอกเนื่องจากท่ีปรากฎในงานวิจัยชิ้นนี้ท่ีมีความสําคัญตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง 

2.3 ในการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษาควรทําการศึกษาปจจัยเดียวกันนี้กับจังหวัดชลบุรีดวย 

เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบวาปจจัยดังกลาวสงผลตอรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีดวย

หรือไม หากปจจัยดังกลาวสงผลเชนเดียวกับจังหวัดระยอง จังหวัดระยองควรนําผลการศึกษาที่ไดนั้น

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัดระยองตอไป 
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การวิเคราะหความคุมคาการลงทุนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  

กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ 

A Cost-Benefit Analysis of The New Theory Agriculture Project :              

A Case Study of Kalasin Province 

 

ณัฐธยาน งามประภาพร1, สุมาลี พุมภิญโญ2, และเสาวลักษณ กูเจริญประสิทธิ์3 

Natthaya Ngamprapaporn1, Sumaree Pumpinyo2 and Sauwaluck Koojaroenprasit3 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน และวิเคราะห

ความออนไหวของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงการศึกษาจะแบงตามขนาดพ้ืนท่ีการทํา

เกษตรทฤษฎีใหม ดังนี้ พ้ืนท่ีขนาด 1-5 ไร พ้ืนท่ีขนาด 6-10 ไร และพ้ืนท่ีขนาด 11-15 ไร โดยใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมในจังหวัดกาฬสินธุ ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 40 ราย สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาความ

คุมคาการลงทุน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และ

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ผลการศึกษาพบวา การทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกร

ท้ัง 3 ขนาด มีความคุมคาทางการเงิน โดยขนาดพ้ืนท่ี 6-10 ไร มีความคุมคาตอการลงทุนมากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหความคุมคาการลงทุน, เกษตรทฤษฎีใหม 

 

Abstract 

 The study aimed to study cost and financial return along with sensitivity analysis 

of The New Theory Agriculture Project in Kalasin Province. Diversified farm on size of land 

                                                                        
1 นักศึกษา, สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: natthaya.jnn@gmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: fecosup@gmail.com 
3 รองศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: fecoslp@ku.ac.th 
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for The New Theory Agriculture will be separated to 1 – 5 rai, 6 – 10 rai and 11 – 15 rai. 

The study is conducted based on the sample of participating famers who was selected 

purposively within Kalasin province involving up to 40 famers. Thus, selection method 

used in this project is to specifically select only the famers who joined the subsidy 

program of Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives. 

Cost-Benefit analysis of diversified farming is in tern of financial value. Indicators of project 

worth including Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (BCR) and Internal Rate of 

Return (IRR) Results of the study revealed that The New Theory Agriculture into three 

sizes of participated farmers is worthwhile in tern of financial value. The result revealed 

that worthwhile made by size 6-10 rai scored the highest Cost-Benefit value. 

 

Keywords: Cost-Benefit Analysis, The New Theory Agriculture 

 

บทนํา  

 ในปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ

การพัฒนาในระดับภูมิภาค ทําใหเกิดปญหาความยากจนท่ีเกิดจากความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง ซ่ึงสงผลกระทบตอภาคการเกษตรทําใหขาดความสมดุลระหวางความเจริญกับคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรซ่ึงเปนกําลังแรงงานสวนใหญของประเทศ โดยปญหาหลักของการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร จะประสบปญหาในการขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต

พ้ืนท่ีเกษตรท่ีอาศัยน้ําฝน ทําใหมีความเสี่ยงตอความแปรปรวนของสภาพดินฟาอากาศและฝนท้ิงชวง 

เปนเหตุใหปริมาณผลผลิตของการเกษตรตกต่ําและดอยคุณภาพ ซ่ึงสงผลกระทบตอราคาสินคาเกษตร 

จากปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนสงผลใหรัฐบาลมีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา

ทางการเกษตร โดยมุงเนนประสิทธิภาพการผลิต ความอยูดี มีสุขของเกษตรกร ความม่ันคงยั่งยืนของ

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมทางการเกษตร จึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable 

Agriculture Development) ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 มาจนถึง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 

– 2579) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาภาคการเกษตรใน 5 ดาน ประกอบดวย 



 

2479 
 

การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคา

เกษตรตลอดโซอุปทาน การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหาร

จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ ซึ่งในยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีแนวทาง

การพัฒนา คือ สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน วนเกษตร 

เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาต ิรวมถึงการทําเกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  

เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture) จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาการเกษตร

แบบยั่งยืน ซ่ึงเนนการจัดการทรัพยากรน้ําในไรนาใหเพียงพอเพ่ือผลิตพืชอาหาร เพ่ือการบริโภค และ

จําหนายสวนที่เหลือจากการบริโภคแกตลาดเพื่อสรางรายไดอยางเพียงพอนั้น ถือเปนแนวทางการทํา

เกษตรท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญอาศัยน้ําฝนทําการเกษตรเปนหลัก 

ประกอบกับการจัดสรรพ้ืนท่ีของชลประทานยังไมสามารถทําใหเกษตรกรมีน้ําใชไดอยางเพียงพอ ทําให

เกษตรกรไมสามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ จากปญหาขางตนเพ่ือนําแนวทางของเกษตร

ทฤษฎีใหมไปปฏิบัติ โดยมีการจัดสรรพ้ืนท่ีดินและน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ีของตนเอง การศึกษา

ในครั้งนี้จึงเลือกจังหวัดกาฬสินธุเปนตัวแทนในการศึกษา เนื่องจากมีการใชเนื้อท่ีทําการเกษตรเปนหลัก 

โครงสรางเศรษฐกิจจึงข้ึนอยูกับการผลิตของภาคเกษตรกรรม ประกอบกับมีเกษตรกรใหความสนใจเขา

รวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากการตรวจสอบเอกสารงานวิจัยเก่ียวของกับเกษตร

ทฤษฎีใหมพบวา การลงทุนทําเกษตรทฤษฎีใหมมีคาใชจายในการลงทุนคอนขางสูง รวมท้ังการลงทุนตองใช

ระยะเวลานานจึงจะไดรับผลผลิต งานวิจัยท่ีผานมาสวนใหญทําการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนทํา

เกษตรทฤษฎีใหมเปรียบเทียบกับทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ท้ังนี้ยังไมมีงานวิจัยท่ีทําการวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนการทําเกษตรทฤษฎีใหม แบงการวิเคราะหในเชิงขนาดพ้ืนท่ีของเกษตรกรวาพ้ืนท่ีขนาดใดมี

ความคุมคาการลงทุนมากกวากัน ในการศึกษาครั้งนี้ทําใหเห็นถึงตนทุนและผลตอบแทนท่ีชัดเจนข้ึนวา 

เกษตรควรลงทุนพ้ืนท่ีปลูกขนาดใดใหเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของตนเอง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงไดทํา

การวิเคราะหความคุมคาการลงทุนของเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในจังหวัดกาฬสินธุ โดย

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน และวิเคราะหความออนไหวของโครงการ 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนทําเกษตรทฤษฎีใหมในแตละขนาดของพ้ืนท่ีวามีความ

คุมคาในการลงทุนหรือไม ดังนั้นการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนท่ีไดรับอยางแทจริงนั้น จะชวยให

สามารถตัดสินใจทําเกษตรทฤษฎีใหมไดอยางถูกตอง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม 
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และการสนับสนุนการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพื่อสอดคลองกับสภาพตนทุนและผลตอบแทนจากผลผลิต

ตอไป และนําผลการศึกษาท่ีไดรับไปขยายผลในวงท่ีกวางขวางข้ึนตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม จังหวัดกาฬสินธุ 

2.  เพ่ือวิเคราะหความออนไหวของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดกาฬสินธุ 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิด ทฤษฎี  

การวิเคราะหความคุมคาการลงทุนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ มี

แนวคิด ทฤษฎีท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้  

1.  แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีใหม เปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปนทฤษฎีแหงการจัดการน้ําและท่ีดิน เพ่ือการทําเกษตรใน

ท่ีดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบดวย ข้ันท่ีหนึ่งทฤษฎีใหมข้ันตน เปนการจัดสรรพ้ืนท่ีอยู

อาศัยและท่ีทํากิน โดยมีการแบงสัดสวนพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวน (1) พ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา ประมาณ 30% (2) พ้ืนท่ี

ปลูกขาว ประมาณ 30% (3) พ้ืนท่ีปลูกไมผล/ไมยืนตน ประมาณ 30% และ (4) พ้ืนท่ีสิ่งปลูกสราง ประมาณ 

10% โดยสามารถปรับสัดสวนพ้ืนท่ี และเพิ่มเติมกิจกรรมการผลิตไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ 

เม่ือลงมือปฏิบัติตามข้ันท่ีหนึ่งในท่ีดินของตนจนไดผลแลว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองไปสูทฤษฎีใหมข้ัน

ท่ีสอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือสหกรณ เพ่ือรวมแรง รวมใจกันดําเนินการในดานการ

ผลิต การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ และการศึกษา เม่ือดําเนินการข้ันท่ีสองเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็

ควรพัฒนากาวหนาไปสูทฤษฎีใหมข้ันท่ีสามตอไป คือ การติดตอประสานงานเพ่ือจัดหาทุน หรือแหลงเงิน 

มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือไดรับผลประโยชนรวมกัน เกษตรทฤษฎีใหมจึงถือเปน

เกษตรยั่งยืนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุดพรอมกับคํานึงถึง

ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ วัตถุประสงคของเกษตรทฤษฎีใหม คือ ตองการใหเกษตรกรสามารถ
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พึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด เพื่อใหเกิดความม่ันคงดานอาหารและการบริหารการจัดการท่ีดิน และน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ  

2.  แนวคิดการวิเคราะหโครงการ คือ การวางแผนและวิเคราะหโครงการเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการลงทุนใหไดผลตอบแทนท่ีคุมคามากท่ีสุด โดยมีการวิเคราะหเพ่ือประเมินความเหมาะสม

และความเปนไปไดของโครงการ ทางดานเทคนิคหรือวิชาการ สังคม สถาบัน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ

การเงิน (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2544)  

3.  แนวคิดเก่ียวกับการวัดความคุมคาของโครงการ คือ การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนใน

รูปแบบตัวเงินของโครงการเพ่ือประเมินโครงการวา สามารถทํากําไรใหแกผูเปนเจาของโครงการหรือไม 

โดยตนทุนและผลตอบแทนของโครงการจะจัดทําในรูปของกระแสเงินสด และมีการปรับคาเวลาดวย

อัตราการคิดลดใหเปนคาปจจุบัน เพื่อนําไปพิจารณาตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุนตอไป (หฤทัย 

มีนะพันธ, 2550) หลักเกณฑการวัดผลความคุมคาในการลงทุน มีดังนี้ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

อัตราสวนผลประโยชนตอทุน (BCR) และอัตราผลประโยชนภายในของโครงการ (IRR) หลักการตัดสินใจ

ที่แสดงวาโครงการมีความเหมาะสม และความคุมคาในทางเศรษฐกิจ คือ NPV มีคามากกวา 0, BCR 

เทากับ 1 หรือมีคามากกวา 1, IRR มีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดของโครงการ  

4.  การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) คือ การวิเคราะหปจจัย

ภายนอกที่มีผลกระทบตอตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ เนื่องจากโครงการตองเผชิญกับความ

ไมแนนอน ซ่ึงจะทําการวิเคราะหความออนไหวของโครงการหลังจากวัดผลความคุมคาการลงทุนของ

โครงการแลว เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากกรณีท่ีปจจัยตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของตนทุนและ

ผลประโยชน โดยมีการวิเคราะหในกรณีท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึน กรณีผลประโยชนลดลง และกรณีท่ีผลประโยชน

ลดลงในขณะท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึน เพ่ือวิเคราะหคาตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการท่ีไดนั้นมีการเปลี่ยนแปลง

อยางไร ซ่ึงหากผลท่ีไดนั้นยังคงทําใหโครงการยอมรับไดก็จะทําการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน 

(Switching Value Test :SVT) เพื่อหาวา ณ ระดับตนทุนเพิ่มขึ้น หรือผลประโยชนลดลงเทาไร จึง

จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับ 0 หรือทําใหผูลงทุนไมสามารถลงทุนในโครงการได  

5.  แนวคิดเก่ียวกับอัตราคิดลด คือ อัตราคาตอบแทนจากการลงทุนท่ีคิดออกมาเปนคารอยละ

วาถาลงทุนแลวจะไดรับผลตอบแทนรอยละเทาไร จึงจะทําใหมูลคาของผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับใน

อนาคตท่ีคิดลดแลวเทากับคาใชจายในการลงทุน  
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6.  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิต คือ การพิจารณาตนทุนการผลิต ซ่ึง

ประกอบดวยตนทุนลงทุน ตนทุนการดําเนินงาน และรายไดท่ีไดรับจากการผลิต 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ธเนศ เยาวศาสตร (2534) ไดวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ โดยศึกษาถึงตนทุนและ

ผลประโยชน พรอมท้ังวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยใชมูลคา

ปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน อัตราคิดลด และอัตราผลประโยชนของโครงการเปน

เครื่องมือชี้วัด นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ 3 กรณี คือ กรณีตนทุนเพ่ิมข้ึน

รอยละ 10 ผลประโยชนคงที่ กรณีตนทุนคงที่ผลประโยชนลดลงรอยละ 10 และกรณีตนทุนเพิ่มขึ้น

รอยละ 10 ผลประโยชนลดลงรอยละ 10 ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิตา ปรีดากรณ (2537) 

และบุญญิกา จงมีการพาณิชย (2543) ผลการศึกษาสรุปไดวา การทําเกษตรผสมผสานในแตละพ้ืนท่ีมี

ความเหมะสม และมีความคุมคาตอการลงทุน จึงควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลตอไป  

ปรีชา พรมมา (2543) ไดทําการวิเคราะหรายไดของเกษตรกรจากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ในจังหวัดเพชรบูรณ โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายไดของเกษตรกร ไดแก ระดับความพอเพียง

ของน้ําเพ่ือการเกษตร วิธีการขยายพืชผลทางการเกษตร ระดับของการใชภูมิปญญาชาวบานและขนาด

พ้ืนท่ีทําการเกษตร ซ่ึงกลุมเกษตรกรท่ีมีน้ําเพียงพอจะมีรายไดจากการประมาณการระดับรายไดในอีก 5 ป

ขางหนาอยูในชวงปละ 68,000 บาท ถึง 133,000 บาท  

วรเชษฐ ชาวเหนือ (2544) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเปนไปไดทางการเงินของการทําเกษตรเชิง

พาณิชยและเกษตรทฤษฎีใหมในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา เกษตรทฤษฎีใหมในรูปแบบที่มี

กิจกรรมการปลูกขาว พืชไร พืชผัก การเลี้ยงปลา และสัตวปก มีความคุมคาดานการเงินมากท่ีสุด และมี

คา NPV BCR และ IRR สูงสุด จึงสรุปไดวาเกษตรทฤษฎีใหมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของปจจัย

ดานตนทุน รายได และปริมาณผลผลิตได แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับการใชประโยชนในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุดและมี

สัดสวนท่ีเหมาะสมกับลักษณะฟารม  

พีรวัฒน เวศยวรุตม (2544) ไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐกิจการเกษตรทฤษฎี

ใหมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสุมตัวอยางเกษตรกรจํานวน 31 ราย แบบเฉพาะเจาะจงจาก

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี

อัตราตนทุนและผลประโยชน (BCR) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
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พรอมท้ังดัชนีชี้วัดทางดานกายภาพและสังคม ผลการศึกษาพบวา การทําการเกษตรทฤษฎีใหมมีความ

เปนไปไดทางดานการเงินดีกวาการทําเกษตรกระแสหลัก จึงสรุปไดวาการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม

เปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถใชในการแกปญหาตาง ๆ ของเกษตรกรเพ่ือทําใหการเกษตรเกิดความยั่งยืน

ได ภายใตเง่ือนไขความเหมาะสมของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และสังคมของพ้ืนท่ีทําการเกษตร  

สุรพงษ ปญญามัง (2545) ไดวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการทําเกษตรผสมผสานและ

เกษตรเชิงเดี่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพะเยา ผลการศึกษาพบวา การทําเกษตร

ผสมผสานแตละรูปแบบมีความหลากหลายควรคํานึงถึงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และสภาพพ้ืนท่ี

ของเกษตรกร อีกทั้งภาครัฐยังมีสวนในการชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การผลิตมาเปนการทําเกษตรผสมผสาน  

วัลลภ พรหมทอง และคณะ (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําเกษตรทฤษฎีใหม

ของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบวา อายุ รายได จํานวนพ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตร 

ระดับการศึกษา การเปนสมาชิกสถาบันทางการเกษตร ความเพียงพอของรายไดตอการครองชีพ และ

ลักษณะพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร มีผลตอการตัดสินใจทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกร โดย

เกษตรกรสวนใหญใหความเห็นวา หลังจากทําเกษตรทฤษฎีใหมแลวมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีสภาพชีวิต

ความเปนอยูดี ข้ึนกวาเดิม ซ่ึงการทําเกษตรทฤษฎีใหมสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีแรงงานใน

ครอบครัว 2-3 คน มีพ้ืนท่ีเฉลี่ยประมาณ 10 ไร และพ้ืนท่ีทําการเกษตรสวนใหญเปนของตนเอง  

ปยะราช เตชะสืบ (2557) ไดศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุน โครงการปลกู

ผักกุยชายปลอดสารพิษ ผลการศึกษา พบวา การลงทุนมีตนทุนการผลิตรวม 341,473.44 บาท รายไดรวม 

1,189,246.40 บาท และตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.16 บาท มีระยะเวลาคืนทุน (Payback  Period) เทากับ 

3 ป กับ 2 เดือน 4 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 39,298.16 บาท อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

(IRR) ภายในโครงการเทากับรอยละ 11.32 จึงสรุปไดมีความเหมาะสมในการลงทุน 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเชิงลึกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม ในจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
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 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ เกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ใน

จังหวัดกาฬสินธุ ต้ังแตป พ.ศ. 2560 จํานวน 2,173 ราย ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดให อําเภอทาคันโท 

อําเภอนามน อําเภอรองคํา และอําเภอสหัสขันธ จํานวน 442 ราย เพ่ือเปนตัวแทนของเกษตรกรใน

จังหวัดกาฬสินธุ และเพ่ือไมใหเกิดขอแตกตางในเรื่องของลักษณะพ้ืนท่ี จะทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติสามารถพัฒนาตนเองสูเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 และทําเปน

ตนแบบได จํานวน 40 ราย จากท้ังหมดจํานวน 132 ราย เพ่ือเปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ได

แบงกลุมตัวอยางตามขนาดพ้ืนท่ีทําเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในขนาดพ้ืนท่ีท่ีใชใน

การศึกษา คือ พ้ืนท่ีขนาด 1-5 ไร จํานวน 28 ราย พ้ืนท่ีขนาด 6-10 ไร จํานวน 9 ราย และพ้ืนท่ีขนาด 

11-15 ไร จํานวน 3 ราย  

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการสัมภาษณเชิงลึกการทําเกษตรทฤษฎีใหม ตนทุน

ท่ีใชในการผลิต ผลประโยชนท่ีไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การศึกษานี้ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling technique) จากเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม อําเภอทาคันโท 

อําเภอนามน อําเภอรองคํา และอําเภอสหัสขันธ ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยสํารวจขอมูล ณ ปเพาะปลูก 

2560/2561 การเลือกตัวอยางจะเลือกสัมภาษณเกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสูเกษตรทฤษฎีใหม

ข้ันท่ี 1 และทําเปนตนแบบไดเทานั้น และเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในขนาดพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา จึงได

แบงขนาดพ้ืนท่ีของการทําเกษตรทฤษฎีใหม ดังนี้ พ้ืนท่ีขนาด 1-5 ไร จํานวน 28 ราย พ้ืนท่ีขนาด 6-10 ไร 

จํานวน 9 ราย และพ้ืนท่ีขนาด 11-15 ไร จํานวน 3 ราย 

 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัย

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลลักษณะทั่วไปดานกายภาพของจังหวัดกาฬสินธุ ขอมูลของเกษตรกรท่ี

เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ขอมูลการจัดสรรพ้ืนท่ีการเกษตร ขอมูลการผลิต ขอมูลบัญชีฟารม 

ขอมูลราคาผลผลิต ราคาปจจัยการผลิต ตนทุนการผลิต และปริมาณผลผลิต โดยรวบรวมขอมูลจาก
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หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน 

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการวิเคราะหโดยรวบรวมขอมูลจาก

ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ไดรวบรวมจากการสัมภาษณเกษตรกร ซึ่งเปนการศึกษารูปแบบการทําเกษตร

ทฤษฎีใหม ลักษณะการทําเกษตรทฤษฎีใหม และขอมูลดานการผลิตของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยการบรรยายสรุปหรือใชอัตราสวน คาเฉลี่ย รอยละ ในการอธิบาย  

2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการวิเคราะหโดยการนําขอมูล

ที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรมาคํานวณหาตนทุนและผลประโยชนเฉลี่ยตอไรตอป และนําตนทุน

เฉลี่ยตอไรท่ีไดมาคํานวณตนทุน สําหรับการลงทุนทําเกษตรทฤษฎีใหม ในพ้ืนท่ีแตละขนาดตามจํานวนไร

ท่ีกําหนด ซ่ึงจะประกอบดวยการศึกษาดานตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรผูเขารวม

โครงการทฤษฎีใหม ดังนี้ 

ตนทุน หมายถึง ตนทุนท่ีเกิดในฟารม ซ่ึงรายละเอียดในการคํานวณตนทุน ประกอบดวย ตนทุน

ลงทุน ไดแก คาปลูกสรางท่ีอยูอาศัยและโรงเรือน คาขุดสระหรือบอบาดาล คาเครื่องมืออุปกรณทาง

การเกษตร คาพันธุพืช และคาพันธุสัตว ตนทุนการดําเนินงาน ประกอบดวย คาปุย ฮอรโมน ยาปราบ

ศัตรูพืช/โรคพืช คาจางแรงงาน คาอาหารสัตว คาน้ํามัน/คาไฟ คาซอมเครื่องมืออุปกรณ คาบํารุงรักษา

สระ คาซอมบํารุงรักษาโรงเรือน คาใชจายการเกษตรอ่ืน ๆ โดยรวมเฉพาะตนทุนท่ีเปนเงินสดเทานั้น 

ผลประโยชน หมายถึง ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนภายในฟารม ซ่ึงรายละเอียดการคํานวณ คือ 

ผลประโยชนจากขาวนาป พืชไร ไมผล ไมยืนตน พืชผักสวนครัว และสัตว โดยรวมเฉพาะผลประโยชนท่ี

เปนเงินสดเทานั้น ซ่ึงรายได = จํานวนผลผลิตตอไร (ตัน) X ราคาตอตัน (บาท) 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขอท่ี 1 และขอท่ี 2 โดยแบงเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาออกเปน 2 สวน 

คือ 

2.1  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือวิเคราะหความคุมคาการลงทุนของการทําเกษตรทฤษฎีใหม

ในแตละขนาดพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีขนาด 1-5 ไร พ้ืนท่ีขนาด 6-10 ไร และพ้ืนท่ีขนาด 11-15 ไร โดยใช

หลักเกณฑในการตัดสินใจแบบปรับมูลคาของเงินตามเวลา ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 
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อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ซ่ึงมีเกณฑการ

วัดความคุมคาของการลงทุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ดังนี้ NPV มีคามากกวาศูนย BCR มีคาเทากับ

หรือมากกวาหนึ่ง และ IRR มีคามากกวาอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยของเงินทุนท่ีใชลงทุนของโครงการ 

เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกันในแตละขนาดพ้ืนท่ี หากคา NPV BCR และ IRR ของพ้ืนท่ีขนาดใดมีคามากกวา

ใหถือไดวาการทําเกษตรทฤษฎีใหมในขนาดพื้นที่นั้น มีความคุมคาทางการเงินมากกวาพ้ืนท่ีอีกขนาด

ท่ีนํามาเปรียบเทียบกัน  

2.2  การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity analysis) เม่ือผลการวิเคราะห

ทางดานการเงินมีความคุมคาตอการลงทุน โดยวิเคราะหในกรณีท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 กรณี

ผลประโยชนลดลงรอยละ 10 และกรณีที่ผลประโยชนลดลงรอยละ 10 ในขณะที่ตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 

10 เม่ือวิเคราะหความออนไหวของโครงการแลวพบวา โครงการยังคุมคาตอการลงทุน จะทําการทดสอบ

คาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT) เพ่ือทดสอบวาตนทุนของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึน

ไดรอยละเทาใด และผลประโยชนของโครงการสามารถลดลงไดเทาใดท่ีทําใหคา NPV = 0 หรือ BCR = 1 

ซ่ึงเปนเกณฑท่ีแสดงวาโครงการจะไมคุมคากับการลงทุน 

 

สรุปผลการวิจัย  

การวิเคราะหความคุมคาการลงทุนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ  มี

วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน และวิเคราะหความออนไหวของโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงการวิเคราะหจะแบงตามขนาดของพ้ืนท่ีในการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

ดังนี้ พื้นที่ขนาด 1-5 ไร พื้นที่ขนาด 6-10 ไร และพื้นที่ขนาด 11-15 ไร จากเกษตรกรผูเขารวม

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 40 ราย มาทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางดานการเงิน 

จากการศึกษาถึงสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมในจังหวัดกาฬสินธุ 

เมื่อพิจารณาการจัดสรรพื้นที่การเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมซึ่งประกอบดวย พื้นที่นา พื้นท่ี

ไมผลและพืชผัก พ้ืนท่ีสระน้ํา และท่ีอยูอาศัย เกษตรกรผูเขารวมโครงการท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎี

ใหม 1-5 ไร มีพ้ืนท่ีทําเกษตรทฤษฎีใหมเฉลี่ยจํานวน 3.54 ไร การจัดสรรพ้ืนท่ีคิดเปนสัดสวน 44.35: 

25.42: 26.84: 3.39 เกษตรกรผูเขารวมโครงการที่มีขนาดพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม 6-10 ไร มีพ้ืนท่ีทํา

เกษตรทฤษฎีใหมเฉลี่ยจํานวน 8.11 ไร การจัดสรรพ้ืนท่ีคิดเปนสัดสวน 52.03: 27.37: 18.50: 2.10 และ
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เกษตรกรผูเขารวมโครงการท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎีใหม 11-15 ไร มีพ้ืนท่ีทําเกษตรทฤษฎีใหมเฉลี่ย

จํานวน 12 ไร มีการจัดสรรพ้ืนท่ีคิดเปนสัดสวน 58.33: 13.92: 22.17: 5.58 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหมจะวิเคราะหทางดานการเงิน 

ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดอายุของโครงการตามอายุของสระน้ํา คือ 15 ป และใชอัตราคิดลดรอยละ 12 

สรุปผลการวิเคราะหความคุมคาทางดานการเงินของโครงการเกษตรทฤษฎีใหมแยกตามขนาดพื้นที่ 

ดังตาราง 1 ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหทางดานการเงินในการทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ

ขนาดพ้ืนท่ี 1-5 ไร ไดคา NPV เทากับ 22,040.52 บาทตอไร BCR เทากับ 2.07 และ IRR เทากับรอยละ 

9.56 แสดงใหเห็นวาการลงทุนทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรขนาดพ้ืนท่ี 1-5 ไร มีความเหมาะสมใน

การลงทุนทางดานการเงินนอย ณ อัตราคิดลดรอยละ 12 เนื่องจากมีอัตราผลประโยชนภายในของ

โครงการนอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร แตเนื่องจากยังมี

คา NPV เปนบวก และ BCR มีคามากกวา 1 จึงยังมีความเหมาะสมในการลงทุน จากการวิเคราะห

ความออนไหวของโครงการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของตนทุนและผลประโยชน โดยมีการวิเคราะหในกรณี

ท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 กรณีผลประโยชนลดลงรอยละ 10 และกรณีท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ในขณะ

ท่ีผลประโยชนลดลงรอยละ 10  พบวา การทําเกษตรทฤษฎีใหมในขนาดพ้ืนท่ี 5-10 ไร มีความคุมคาทาง

การเงินและสามารถรองรับความออนไหวของโครงการได และจากการวิเคราะหคาแปรเปลี่ยน ปรากฏวา 

ตนทุนสามารถเพ่ิมข้ึนไดถึงรอยละ 107.46 และผลประโยชนสามารถลดลงไดถึงรอยละ 51.80 แสดงให

เห็นวามีความเสี่ยงของโครงการอยูในระดับตํ่า 

ผลการวิเคราะหทางดานการเงินในการทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ

ขนาดพ้ืนท่ี 6-10 ไร ไดคา NPV เทากับ 69,028.91 บาทตอไร BCR เทากับ 3.46 และ IRR เทากับรอยละ 

38.15 แสดงใหเห็นวาการทําเกษตรทฤษฎีใหมในขนาดพ้ืนท่ี 6-10 ไร มีความเหมาะสมในการลงทุน

ทางดานการเงิน ณ อัตราคิดลดรอยละ 12 จากการวิเคราะหความออนไหวของโครงการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

ของตนทุนและผลประโยชน โดยมีการวิเคราะหในกรณีท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 กรณีผลประโยชนลดลง

รอยละ 10 และกรณีท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ในขณะท่ีผลประโยชนลดลงรอยละ 10 พบวา การทํา

เกษตรทฤษฎีใหมในขนาดพ้ืนท่ี 6-10 ไร มีความคุมคาทางการเงินและสามารถรองรับความออนไหวของ

โครงการได และจากการวิเคราะหคาแปรเปลี่ยน ปรากฏวา ตนทุนสามารถเพ่ิมข้ึนไดถึงรอยละ 245.58 

และผลประโยชนสามารถลดลงไดถึงรอยละ 71.06 แสดงใหเห็นวาความเสี่ยงของโครงการอยูในระดับตํ่า  
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ผลการวิเคราะหทางดานการเงินในการทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ

ขนาดพ้ืนท่ี 11-15 ไร ไดคา NPV เทากับ 61,092.56 บาทตอไร BCR เทากับ 3.07 และ IRR เทากับรอยละ 

30.17 แสดงใหเห็นวาการทําเกษตรทฤษฎีใหมในขนาดพ้ืนท่ี 11-15 ไร มีความเหมาะสมในการลงทุน

ทางดานการเงิน ณ อัตราคิดลดรอยละ 12 จากการวิเคราะหความออนไหวของโครงการเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงของตนทุนและผลประโยชน โดยมีการวิเคราะหในกรณีท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 กรณี

ผลประโยชนลดลงรอยละ 10 และกรณีท่ีตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ในขณะท่ีผลประโยชนลดลงรอยละ 

10  พบวา การทําเกษตรทฤษฎีใหมในขนาดพ้ืนท่ี 11-15 ไร มีความคุมคาทางการเงินและสามารถรองรับ

ความออนไหวของโครงการได และจากการวิเคราะหคาแปรเปลี่ยน ปรากฏวา ตนทุนสามารถเพ่ิมข้ึนได

ถึงรอยละ 207.10 และผลประโยชนสามารถลดลงไดถึงรอยละ 67.44 แสดงใหเห็นวาความเสี่ยงของ

โครงการอยูในระดับตํ่า  

 

ตาราง 1  การวิเคราะหความคุมคาทางดานการเงินของโครงการเกษตรทฤษฎีใหมแยกตามขนาดพ้ืนท่ี 

รายการ 
ผลการวิเคราะห 

พ้ืนท่ี 

ขนาด 1-5 ไร 

พ้ืนท่ี 

ขนาด 6-10 ไร 

พ้ืนท่ี 

ขนาด 11-15 ไร 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 22,040.52 69,028.91 61,092.56 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) 2.07 3.46 3.07 

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 9.56% 38.15% 30.17% 

การวิเคราะหความออนไหว จะคํานวณเมื่อ NPV มีคาเปนบวก 

กรณีตนทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 10    

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)   19,989.42    66,218.11    58,142.59  

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR)             1.89              3.14              2.79  

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 9.00% 34.88% 23.91% 

กรณผีลประโยชนเพ่ิมข้ึน รอยละ 10    

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)   17,785.37    59,315.22    52,033.33  

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR)             1.87              3.11              2.76  

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 8.71% 34.29% 23.47% 
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ตาราง 1  การวิเคราะหความคุมคาทางดานการเงินของโครงการเกษตรทฤษฎีใหมแยกตามขนาดพ้ืนท่ี (ตอ) 

รายการ 
ผลการวิเคราะห 

พ้ืนท่ี 

ขนาด 1-5 ไร 

พ้ืนท่ี 

ขนาด 6-10 ไร 

พ้ืนท่ี 

ขนาด 11-15 ไร 

กรณผีลประโยชนลดลง รอยละ 10 และตนทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)   15,734.27    56,504.42    49,083.35  

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR)             1.70              2.83              2.51  

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 6.10% 29.03% 19.50% 

Switching Value Test จะคํานวณเมื่อ NPV มีคาเปนบวก 

ตนทุนเพ่ิมข้ึน 107.46 245.58 207.10 

ผลประโยชนลดลง 51.80 71.06 67.44 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

จากผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางดานการเงินขางตน พบวา การทําเกษตรทฤษฎีใหมของ

เกษตรกรท้ัง 3 ขนาด มีความเหมาะสม และมีความคุมคาทางการเงิน เม่ือทําการจัดอันดับความสําคัญ

ของโครงการโดยพิจารณาจากคา NPV BCR และ IRR ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการท้ัง 3 ขนาด พบวา 

ผลการทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรในขนาดพ้ืนท่ี 6-10 ใหคา NPV BCR และ IRR สูงสุด รองลงมา 

ไดแก ขนาดพ้ืนท่ี 11-15 ไร และขนาดพ้ืนท่ี 1-5 ไร ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหทางดานการเงินในการทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ

ขนาดพ้ืนท่ี 6-10 ไร มีคา NPV BCR และ IRR สูงกวาขนาดพ้ืนท่ี 11-15 ไร และขนาดพ้ืนท่ี 1-5 ไร 

เนื่องจากเม่ือพิจารณากิจกรรมการผลิตของเกษตรกรจะพบวา เกษตรกรมีการดําเนินกิจกรรมการผลิตใน

พ้ืนท่ีปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก มีสัดสวนมากกวาขนาดพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ทําใหไดรับผลประโยชนจากการ

ลงทุนมีความคุมคามากท่ีสุด ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการมีกิจกรรมการผลิตท่ีหลากหลายมากข้ึน สามารถ

ชวยลดความเสี่ยงจากราคาสินคาเกษตรท่ีตกต่ํา และสามารถเพ่ิมรายไดหมุนเวียนในครัวเรือนได ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วรเชษฐ ชาวเหนือ (2544) ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดวาเกษตรทฤษฎีใหมจะมี

ความคุมคาดานการเงินมากท่ีสุด เม่ือมีการใชพ้ืนท่ีทําการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงสรุปได
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วา เกษตรทฤษฎีใหมเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถเพ่ิมรายไดในระดับครัวเรือน และเกิดความยั่งยืนในการ

ทําเกษตรได โดยการจัดสรรของทรัพยากร สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

จากผลการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม กรณีศึกษา จังหวัด

กาฬสินธุ นั้น ขนาดพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎีใหม 6-10 ไร มีคา NPV BCR และ IRR มากท่ีสุด ซ่ึงอาจยังไม

สามารถสรุปไดวาการลงทุนโครงการทฤษฎีใหมในพ้ืนท่ีขนาด 6-10 ไร มีความคุมคาในการลงทุนมากท่ีสุด 

เนื่องจากยังมีความแตกตางกันของชนิดของพืชและสัดสวนของพืชท่ีปลูก ซ่ึงหากตองการสนับสนุนในมิติ

ของพ้ืนท่ีนั้น ควรมีการสมมติวามีการปลูกพืชท่ีเหมือนกัน ท้ังชนิดของพืช และสัดสวนพ้ืนท่ีปลูก แตใน

ความเปนจริงตางพ้ืนท่ีก็ยอมมีความแตกตางกัน จึงเห็นวาเหตุผลสําคัญท่ีทําใหความคุมคาแตกตางกัน 

นาจะข้ึนอยูกับหลายปจจัยประกอบกัน มิไดข้ึนอยูกับขนาดของพ้ืนท่ีเพียงอยางเดียว ดังเชนงานวิจัยของ 

ปรีชา พรมมา (2543) ไดสรุปปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายไดของเกษตรกร ไดแก ระดับความพอเพียงของน้ํา

เพ่ือการเกษตร วิธีการขยายพืชผลทางการเกษตร ระดับของการใชภูมิปญญาชาวบานและขนาดพ้ืนท่ีทํา

การเกษตร ด้ังนั้น การสนับสนุนกิจกรรมการผลิตใหแกเกษตรกรควรพิจารณาตามความเหมาสม และ

ความพรอมของแตละพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล มีความคุมคา และสามารถพัฒนา

ตอยอดขยายผลไปสูในทฤษฎีใหมข้ันตอไปได 
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การศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการออมเงินของคนกรุงเทพมหานคร 

A study of the barrier to saving money of Bangkok resident 
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บทคัดยอ 

 จากการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการออมเงินของประชาชนกรุงเทพมหานครจํานวน 

400 คนโดยมีเพศชายจํานวน 157 คน เพศหญิง 223 คนและเพศทางเลือก 20 คน รอยละ 39.75 

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนรองลงมาคือนักเรียนนักศึกษาจํานวนรอยละ 27.25 เปนขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวนรอยละ 17.25 และอ่ืน ๆ ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูท่ีรอย

ละ 76 อยูในระดับปริญญาตรี มีจํานวนสมาชิกครอบครัวเฉลี่ย 4 คนและมีรายไดเฉลี่ย 22531.03 บาท

ตอเดือน มีเงินออมเฉลี่ย 4,878.025 บาทเม่ือศึกษาดานปจจัยท่ีสงผลตอการออมเงินของประชาชนใน

กรุงเทพนั้นพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการออมเงินประกอบดวย ปจจัยดานการบริโภคเพ่ือความสุขสวนตัว 

ปจจัยดานคาใชจายเพ่ือการเดินทางในชีวิตประจําวัน ปจจัยดานการใชจายเพ่ือสุขภาพและปจจัยดาน

การชําระหนี้ อยางมีนัยสําคัญ จากผลการศึกษาดังกลาวพบวารายจายดานสุขภาพเชน ซ้ือหนากาก

อนามัย เจลลางมือ ก็เพ่ิมภาระในการบริโภคเพ่ิมข้ึน ไปจนถึงภาระหนี้สินท่ีสรางภาระทําใหออมเงินได

ลดลงเชนกันและจากการศึกษาก็พบวา การใชชีวิตในกรุงเทพซ่ึงคาโดยสารรถประจําทางก็เปนปจจัยหลัก

ในการเดินทางไปทํางานหรือเหตุผลอ่ืนและสุดทายปจจัยดานการบริโภคเพ่ือความสุขสวนตัว ซ่ึงเปนการ

บริโภคท่ีข้ึนกับรสนิยมของแตละบุคคลก็ลวนมีผลตอการออมของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ท้ังสิ้น 

 

คําสําคัญ: อุปสรรค  การออม  พฤติกรรมการบรโิภค   

 

  

                                                           
1  นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Business Economics Faculty. The University 

of Thai Chamber of Commerce. E-mail: ketdp3@hotmail.co.th 
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Abstract 

 According to a result study of factors to barrier the savings of 400 people, with 

157 males, 223 women and 20 LGBT persons, job includes 39.75 percent of officer 27.25 

percent of student, 17. 25 percent of government officer/ enterprise employees and 

others.  For the Education most of 76 percent is bachelor degree.  The average of family 

members is 4, average income is 22531. 03 Baht per month and the average saving is 

4,878.025 baht. The purpose of this study is to explore the factors that affect to savings 

of Bangkok residents are consumption of personal expense, the factor of transportation, 

health expense and debt expense.  The result of study found that the health expense 

such as buying sanitary masks, hand washing gels, that increasing the burden of 

consumption expense, for the debt expense factor that decrease saving too, fares are 

the main factors in traveling to work or for other reasons of people who live in Bangkok, 

and finally the consumption factors for personal expense.  This is an expense that 

depends on the individual's tastes, that affecting the savings as significant at 0.05 at all. 

 

Keywords: Barrier, Saving, Consumption behavior 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 

 ประเทศไทยนับตั้งแตป 2557 เปนตนมาอัตราการออมตอรายไดครัวเรือนลดลงอยางตอเนื่อง 

ท่ีมา :  Economic Intelligence Center1 ซ่ึงเปนการสะทอนปญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึนไมวาจะจํานวนของ

ผูสูงอายุหลังวัยเกษียณท่ีกําลังเพ่ิมจะทําใหบุคคลเหลานี้ไมมีเงินใชหลังวัยเกษียณ ปจจัยในชีวิตประจําวัน

อ่ืน ๆ ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนในกรุงเทพนั้นท่ีเปนสังคมใจกลางเมืองท่ีมีคาครองชีพท่ีคอนขางสูง จาก

การสํารวจลาสุดในป 2562 อยูอันดับท่ี 40 ของโลก ท่ีมีมูลคาถึง 33,126 บาทตอเดือนจากการสํารวจ

อัตราคาครองชีพประจําปครั้งท่ี 25 (2019 Cost of Living) โดยเมอรเซอร2  อีกท้ังปจจุบันในเปนชวงใน

ยุคโลกาภิวัตน ทําใหสภาพเศรษฐกิจมีความผันผวนมาก ท้ังดานราคาน้ํามัน อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา

ดอกเบี้ย ซ่ึงลวนสงผลตอระดับการบริโภคและการออมดวยกันท้ังสิ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง ทําการสํารวจ

ครั้งนี้ข้ึนเพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาหาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการออมเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือนําผลศึกษาท่ีไดมาใชเพ่ือกําหนดนโยบายในการสนับสนุนการออมเงินของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 การออม  คือ การนํารายไดสวนท่ีเหลือจากการใชจายเพ่ือบริโภคมาเก็บออม (Keynes) ซ่ึงใน

ทัศนะของเคนสนั้น การออม หมายถึง สวนท่ีไมไดจับจายใชสอยไป ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือสวนออมคือ

สวนเหลือของรายได ซ่ึงเขียนความสัมพันธระหวางรายไดท่ีจับจายใชสอยไดจริง คาใชจายและปริมาณ

การออมได ดังนี้ (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2557) 

 Y = S + C 

 โดยท่ี Y คือ รายไดท่ีสามารถจับจายใชสอยไดจริง 

  C คือ คาใชจายเพ่ือการบริโภค 

  S คือ ปริมาณเงินออม 

ทฤษฎีวัฏจักรชีวิต (Life cycle of hypothesis) 

ทฤษฎีสมมติฐานวัฏจักรชีวิตไดรับการพัฒนาโดย 

Franco Modigliani ในป 1957 ระบุวาบุคคล

พยายามท่ีจะบริโภคไปเรื่อย ๆ ตลอดชวงเวลา

ของชีวิต จะยืมหรือกอหนี้ในเวลาท่ีมีรายไดต่ํา

และออมเงินในชวงท่ีมีรายไดสูง จากกราฟจะ

แสดงถึงชวงการออมตั้งแตอายุ 20 – 65 ป มีการ

แบงผูบริโภคออกเปน 2 กลุมคือกลุมตามระดับ

รายไดโดยท่ีวัยเยาวและสูงอายุมีการออมเปนลบ และวัยกลางคนท่ีมีรายไดสูงการออมเปนบวก         

ซ่ึงทฤษฎีกําหนดวาการบริโภคจะข้ึนอยูกับ  C = 𝑊𝑊+𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑇𝑇

  โดยท่ี C คือ การบริโภค, W คือ ความม่ังค่ัง

, R คือ จํานวนปท่ีทํางาน, Y คือรายได และ T คือ จํานวนปท่ีเหลือของชีวิต  

ท่ีมา : https://www.economicshelp.org/blog/27080/concepts/life-cycle-hypothesis/ 

ภาพท่ี 1 Life cycle of hypothesis  

https://www.economicshelp.org/blog/27080/concepts/life-cycle-hypothesis/
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ธนันธร มหาพรประจักษ ฝายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 2563 เผยวา “ขอมูล

จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ณ ป 2562 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาจาก

จํานวนครัวเรือนไทยกวา 22 ลานครัวเรือน มีครัวเรือนท่ีมีการออมรอยละ 72. 2 เพ่ิมข้ึนจากการสํารวจ

ในป 2560 ท่ีมีเพียงรอยละ 71.6 ซ่ึงชี้วาคนไทยสามารถเขาถึงบริการเงินฝากของสถาบันการเงินไดเปน

เทียบเทากับประเทศพัฒนาแลวและสัดสวนของครัวเรือนไทยท่ีมีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินเพ่ิม

สูงข้ึนทุกป ท้ังนี้ แมสัดสวนของครัวเรือนท่ีมีการเก็บออมเพ่ิมข้ึน แตหากพิจารณาสัดสวนการออมตอ

รายไดของครัวเรือนไทยนั้นไมไดเพ่ิมข้ึนตามโดยอยูท่ีประมาณรอยละ 22 ในป 2560 และป 2562ซ่ึงอาจ

มีสาเหตุจากหลายปจจัย เชน ปญหาคาครองชีพสูง หรืออาชีพท่ียังไมม่ันคงพอท่ีจะวางแผนการออม และ

ภาวะหนี้ครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูงซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการออมของครัวเรือน” 

 ดาราภรณ โคสิริวัฒน ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของขาราชการ

กองทัพอากาศ พบวาปจจัยสวนบุคคลสวนใหญเปนนายทหารชั้นประทวนระดับชั้นยศระหวาง พ.อ.ต. 

ถึง พอ.อ. มากท่ีสุด ซ่ึงมีอายุระหวาง 31 ถึง 40 ป มีสถานภาพสมรสแลว ระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับ

ปริญญาตรีมีจํานวนสมาชิกท่ีอยูในความดูแล 1 ถึง 2 คน รายไดรวมกันตอเดือนอยูระหวาง 10,000 ถึง 

20,000 บาทตอเดือนมีเพียงสวนนอยท่ีมีรายไดมากกวา 40,000 บาทข้ึนไปคาใชจายครอบครัวรวมกัน

ตอเดือนในระดับใกลเคียงกับรายไดรวมคือระหวาง10,000 ถึง 20,000 บาทตอเดือน มีหนี้สินและสวน

ใหญมีเงินออมตอเดือนนอยกวา 5,000 บาทถึงรอยละ 65.25 สวนใหญมีพฤติกรรมการออมเพ่ือใชจาย

ยามฉุกเฉิน นิยมออมดวยเงินฝากบัญชีรองลงมาคือเงินสด การออมในประเภทอ่ืน ๆ ยังไดรับความนิยม

จํานวนนอย จากการศึกษยังพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมท่ีปจจัย

ดานปริมาณรายจายและรายได และรองลงมาคือปจจัยท่ีเก่ียวของกับอัตราผลตอบแทนเงินฝาก สุดทาย

คือปจจัยท่ีสงเสริมการออมและการชวยลดหยอนภาษีซ่ึงมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางนอยท่ีสุด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตเกรุงเทพมหานครท่ัวไป เนื่องจาก

ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนชัด ดังนั้น การกําหนดขนาดของตัวอยางจึง

คํานวณจากสูตรไมทราบตัวอยางขนาดของ W.G. Cochran โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 5 ดังนี้ 

สูตร   n    =     
𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)𝑍𝑍2

𝐸𝐸2
 

  เม่ือ  n    แทน ขนาดตัวอยาง 
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   P     แทน สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยกําลังสุม 0.05  

Z   แทน ระดับความเชื่อม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับ

ความเชื่อมันรอยละ 95 

แทนคา      n =    (0.05)(1−0.05)𝑍𝑍(1.96)2

0.052
     =  384.16 

 

สรุปไดวาขนาดตัวอยางท่ีผานเกณฑตามเง่ือนไขหรือไมนอยกวา คือ   384.16  ตัวอยาง  

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการคนควาอิสระเชิงสํารวจ  ( Survey Method ) เพ่ือการศึกษา 

“การศึกษาปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการออมเงินของประชาชนกรุงเทพมหานคร”มีแหลงขอมูลปฐมภูมิดังนี้ 

1.การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 400 ตัวอยาง 

2.การเก็บขอมูลทางออนไลนจากการสงผานลิงคผานทางชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน 

Facebook Line Instagram และทางเกมออนไลน ผาน Google form และการถามตอบ ในการเปน

สื่อกลางเพ่ือรวบรวมขอมูลโดยหลังจากท่ีไดขอมูลมาแลวผูวิจัยก็ตรวจสอบความถูกตองและความ

ครบถวนของการกรอกขอมูลแบบสอบถาม เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 แบบสอบถามท่ีนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย ไดกําหนดเครื่องมือโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

- สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตร ในกลุมตัวอยาง ไดแก 

เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพทางบุคคลและสถานภาพการเปนหนี้ 

- สวนท่ี 2 เปน การวิเคราะหดานปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการออมเงินของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Likert scale โดยมีการกําหนดน้ําหนักในการตอบคําถามอยู 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง      มีผลมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  มีผลมาก 

3 หมายถึง  ไมคอยมีผล 

2 หมายถึง  ไมมีผล 

1 หมายถึง  ไมมีพฤติกรรมดังกลาว 
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ในดานการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยจะนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรม Stata ใน

การประมวลผล ซ่ึงจะนํามาแบงการวิเคราะหออกมาไดเปน 2 แบบดังนี้ 

 

1.วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

1.1 ใชเพ่ือวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรและดานปจจัยท่ีเปนอุปสรรคการออมแลว

นํามาเสนอการอธิบายดวยรูปแบบของคารอยละ (Percentage)  

2.วิเคราะหดวย สถิติเชิงอนุมาน 

 2.1 ผูวิจัยจะใชการวิเคราะห Logit Model และ แปลผลดวยการวิเคราะห Margin effect 

เพ่ืออธิบายความหมายและความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซ่ึงเปนแบบจําลองสําหรับ

หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ซ่ึงตัวแปรตามจะมีคาเพียง 2 คาคือ 0 และ 1 นั่น

คือ ไมออมเงิน = 0 และออมเงิน = 1 หรือเรียกวาตัวแปรตามมีลักษระเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึง

แบบจําลองนี้จะมีคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีดีกวาแบบจําลองเชิงเสน (Linear Regression) คือสามารถ

ประมาณคาความนาจะเปนของตัวแปรตามใหอยูภายในชวง 0 ถึง 1 ได และการท่ีจะแปลความหมาย

ของ Logit Model ออกมาไดนั้นจะตองแปลผลดวยการวิเคราะห Margin effect  

 2.2 วิเคราะห Sensitivities เพ่ือทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลองดวยการพยากรณ 

ROC (Receiver Operating Characteristic) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือเลือกจุดตัดท่ีเหมาะสม

ได เปนกราฟท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง true positive rate (Sensitivity) กับ false positive rate 

(-Specificity) โดยการแปรคาจุดตัด (cut – off point) ท่ีใชตาง ๆ กัน ซ่ึงหากกราฟเขาชิดมุมซายบน

มากเทาใดเปนการแสดงถึงพ้ืนท่ีใตโคงมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนเชนกัน ดังภาพท่ี 

12 
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ผลการวิจัย 

ตาราง 1 ตัวแปรดานประชากรศาสตรและคําคาดการณตอการตัดสินใจการออม 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

คําอธิบายตัวแปร 

 

คําคาดการณผลกระทบตอการออม 

 

 

ประเภท 

AGE อาย ุ อายเุพ่ิมข้ึนตัดสินใจออมลดลง ปริมาณ 

STATUS สถานภาพ ทุกสถานภาพตดัสินใจออมแตกตางกัน คุณภาพ 

EDUCATION ระดับการศึกษา การศึกษาตางกันออมเงินตางกัน คุณภาพ 

JOB อาชีพ ทุกอาชีพมีการออมท่ีตางกัน คุณภาพ 

INCOME รายได รายไดสูงทําใหเงินตดัสินใจออมสูงข้ึน ปริมาณ 

MEMBER จํานวนสมาชิกในครอบครัว สมาชิกเพ่ิมข้ึนตดัสินใจออมลดลง ปริมาณ 

Savch ชองทางการออมเงิน แตละรูปแบบมีความแตกตางกัน คุณภาพ 

 

ตาราง 2 ตัวแปรดานพฤติกรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการออมเงินและคําคาดการณตอการตัดสินใจออมเงิน 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

คําอธิบายตัวแปร 

 

คําคาดการณผลกระทบตอการตัดสินใจ

ออมเงิน 

 

 

ประเภท 

frbuffet คาใชจายในการทานบุฟเฟต คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 
frsctax คาใชจายดานภาษีสังคม คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 

frrate อัตราดอกเบ้ียธนาคาร ดอกเบ้ียสูงข้ึนทําใหเลือกออมเงินเพ่ิมข้ึน คุณภาพ 

frhealth คาใชจายดานสุขภาพ คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 

frdebtpay คาใชจายดานภาระหน้ีสิน คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 

frhappiness คาใชจายดานความสุขสวนตัว คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 

frtransport คาใชจายดานคาเดินทาง คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 

frtravel คาใชจายดานทองเท่ียว คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 

frlottery คาใชจายดานการเสี่ยงดวง คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 
frdrugs สิ่งเสพตดิ (สุรา บุหรี่) คาใชจายเพ่ิมข้ึนทําใหเลือกออมเงินลดลง คุณภาพ 
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2.  วิเคราะหดวยสถิติพรรณนา 

 
ภาพท่ี 2 คาสถิติพรรณนา(AGE MEMBER INCOME SAVEAVERAGE) 

 

จากการศึกษาพบวา จากกลุมตัวอยาง 400 คน มีอายุเฉลี่ย 28 ป มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว

เฉลี่ย 4 คน รายไดเฉลี่ย 22531.03 บาท ตอเดือน และมีเงินออมเฉลี่ย 4878.025 บาทตอเดือน 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3 คาสถิติพรรณนา(STATUS) 

ดานสถานภาพรอยละ 79.5 มีสถานภาพโสดรองลงมาคือสมรสแลวท่ีรอยละ 18 หยารางรอยละ 

1.5 และเปนหมายคิดเปนรอยละ 1  

 

 
ภาพท่ี 4 คาสถิติพรรณนา(SEX) 

ดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 55.75 รองลงมาคือเพศชายท่ีรอย

ละ 39.25 และ เพศทางเลือกรอยละ 5 
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ภาพท่ี 5 คาสถิติพรรณนา(EDUCATION) 

ดานการศึกษา กลุมตัวอยางรอยละ 76 อยูในระดับการศึกษาปริญญาตรีรองลงมาคือปริญญาโท

และสูงกวาท่ีรอยละ 9.25 มัธยมปลายหรือ ปวส.คิดเปนรอยละ 7 อนุปริญญารอยละ 4.75 และอ่ืน ๆ 

 

 
ภาพท่ี 6 คาสถิติพรรณนา(JOB) 

ดานอาชีพ กลุมตัวอยางรอยละ 39.75 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รองลงมาคือนักเรียน

นักศึกษาจํานวนรอยละ 27.25 ขาราชการ 17.25 ประกอบธุรกิจสวนตัว 13.75 และอ่ืน ๆ รอยละ 2 

 

 
ภาพท่ี 7 คาสถิติพรรณนา(ปริมาณชองทางเงินฝาก) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

เงินฝากธนาคาร ประกันภัย กองทุนรวม ลงทุนในหุน อื่น ๆ

ปริมาณชองทางเงนิฝาก

ปริมาณ
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ดานชองทางการออมเงินของกลุมตัวอยาง จากกราฟแสดงถึงชองทางการออมเงินของประชาชน

ในกรุงเทพมหานครจากกราฟแสดงใหเห็นเรียงลําดับไดวามีมากถึง 95 % ท่ีฝากเงินในธนาคาร มากท่ีสุด 

รองลงมาคือการประกันภัยท่ี 21% และกองทุนรวมจํานวน 9.75% ลงทุนในหุน 6.5% พันธบัตรรัฐบาล

1.25% และอ่ืน ๆ 8% 

 

3.  วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 

 
 ภาพท่ี 8 ผลการวิเคราะห Logit model 

Logit Model:  

Saving = -8.5 + 0.41MEMBER +0.33status -1.45frhappiness -0.92frhealth -0.72debtpay 

แตเนื่องจากแบบจําลองเกิดปญหา Heteroskedasticity เราจึงทําการวิเคราะห Average 

Margin effect  ของตัวแปรอิสระทุกตัว เพ่ือใชในการแปลความหมายและพยากรณ  
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ภ า พ ท่ี  9  แ ล ะ  1 0  ก า ร ท ด ส อ บ ป ญ ห า 

Heteroskedasticity 

เราจะทดสอบปญหา Heteroskedasticity ดวย 

Likelihood ratios ซ่ึงแสดงถึงคาความไว ความจําเพาะ

และคา predictive value ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

จาก P.Value ของสมมติฐานขางตนคือ 0.000 ซ่ึงมีคานอย

กวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 เราจึงปฏิเสธ H0 แบบจําลอง

เกิดปญหา Heteroskedasticity ซ่ึงจะแสดงถึงตัว

ประมาณคาพารามิเตอรไมสามารถเชื่อถือได 

เราจึงวิเคราะห Average Margin Effect ของตัวแปรอิสระทุกตัวเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของ

ปจจัยดานตาง ๆ  (ตัวแปรอิสระ) ตอการออมเงิน (ตัวแปรตาม) ซ่ึงเปนการคํานวณคา P.value ใหมสําหรับ

การบรรเทาปญหา  Heteroskedasticity และแปลความหมายของแบบจําลอง  ดังนี้ 

 
เราจะ Focus ที่บรรทัดที่ 2_predict เนื่องจาก “ความนาจะเปนที่กลุมตัวอยางตัดสินใจจะออมเงิน”1 
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ภาพท่ี 11 ผลการวิเคราะห Average Margin Effect 
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ภาพท่ี 12 ผลการวิเคราะห Average Margin Effect 

 

จากตารางสามารถแปลความหมายออกมาได ดังนี้ 

1.ถากลุมตัวอยางรูสึกวามีคาใชจายดานความสุขสวนตัวมีสัดสวนตอรายไดเพ่ิมข้ึน 1 ระดับจะทํา

ใหความนาจะเปนในการออมลดลง 5.8%  

2.ถากลุมตัวอยางรูสึกวามีคาใชจายดานคาเดินทางในชีวิตประจําวันมีสัดสวนตอรายไดเพ่ิมข้ึน 1 

ระดับจะทําใหความนาจะเปนในการออมลดลง 3.35% 

3.ถากลุมตัวอยางรูสึกมีวาคาใชจายดานสุขภาพมีสัดสวนตอรายไดเพ่ิมข้ึน 1 ระดับจะทําใหความ

นาจะเปนในการออมลดลง 6.62% 

4.ถากลุมตัวอยางรูสึกวามีคาใชจายดานการชําระหนี้มีสัดสวนตอรายไดเพ่ิมข้ึน 1 ระดับจะทําให

ความนาจะเปนในการออมลดลง 13.02% 
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Logistic model for Saving sensitivities 

 

จากตารางแสดงการวิเคราะหวา การใชแบบจําลอง Logit ใน

การพยากรณการออมเงินของกลุมตัวอยางไดถูกตอง 

94.75% สามาถบอกไดวารอยละของตัวอยางท่ีออมเงิน 

Saving = 1 และแบบจําลอง logit พยากรณไดถูกตอง 

97.20% และกลุมตัวอยางท่ีไมออมเงิน Saving = 0 

พยากรณไดถกตอง 84.62% 

  ภาพท่ี 13 ผลการวิเคราะห Sensitivity 

*หมายเหตุ กําหนดให  True = ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง โดยแบงเปนสองเหตุการณืไดแก “D”  และ “~D” 

     โดยที ่ D หมายถึง Saving ≠ 0 (ออม) 

                ~ D หมายถึง Saving = 0 (ไมออม) 

   Classified = ผลลัพธจากแบบจําลองโดยแบงเปนสองเหตุการณไดแก “+” และ “- “ 

     โดยมีคาเปน + เมื่อคา Prob(D) ≥  0.5 > พยากรณวา “ออม” 

     โดยมีคาเปน - เมื่อคา Prob(~D) ≤ 0.5 > พยากรณวา “ไมออม” 

 

หรือเราสามารถวิเคราะหความถูกตองในการพยากรณดวย ROC (Receiver Operating 

Characteristic) ท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง Sensitivities กับ (1-Sensitivities) สําหรับคา Cut Point 

ท่ีเปนไปไดท้ังหมด ซ่ึงพ้ืนท่ีใตกราฟของเสน ROC (Area under the ROC curve : AUC) จะแสงถึง

คาเฉลี่ยของ True Positive Rate ณ คาท่ีเปนไปไดท้ังหมดของชวง False Positive Rate (0,1) 

 

 
ภาพท่ี 14 AUC > 1 แสดงถึงแบบจําลองมีความถูกตองในการแบงกลุมของกลุมอยางท่ีออมเงิน 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการออมเงินของคนกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง

ท่ีศึกษาสวนใหญอยูในชวงอายุ 23-30 ป เปนเพศหญิงรอยละ 55.75 มีสถานภาพโสด รอยละ 79.5 

ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชนท่ีรอยละ 39.75 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 76 และมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คนและจากการศึกษาดานผลกระทบทางดานปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ

การออมเงินพบวาปจจัยดานคาใชจายดานความสุขสวนตัวท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําใหความนาจะเปนในการออม

ลดลง 5.8% ปจจัยคาใชจายดานการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําใหความนาจะเปนในการออมลดลง 3.35%

ปจจัยคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําใหความนาจะเปนในการออมลดลง 6.62% และปจจัยดาน

คาใชจายดานการชําระหนี้เพ่ิมข้ึนจะทําใหความนาจะเปนในการออมลดลง 13.02% อยางมีนัยสําคัญ

   

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ภาครัฐควรมีมาตรการเพ่ิมรถเมลฟรีในชั่วโมงเรงดวนเนื่องจากผล

สํารวจของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบวาคนไทยใชบริการรถเมล 50% และ 

รถไฟฟา 10% และรถสวนตัว 40% จึงควรนํานโยบายมาชวยในการลดคาใชจายในสวนนี้เพราะสวนใหญ

ใชบริการรถเมล ในดานปจจัยดานคาใชจายเพ่ือสุขภาพก็ควรออกมาตรการลดราคายา คารักษาพยาบาล

ลงเพ่ือลดคาใชจายในสวนนี้ ดานภาระหนี้สินท่ีทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมข้ึนควรท่ีจะบริหารการเงินใหดีวาง

แผนการใชจายควบคูไปกับคาใชจายอ่ืนอยางเหมาะสม หรือทําบัญชีรายรับรายจายเพ่ือควบคุมการใช

จายรายวัน เพ่ือลดการกอหนี้ หากนิสิต นักศึกษาหรือบุคคลจะนําการศึกษาคนควาอิสระนี้ไปใชสําหรับ

การอางอิงในการศึกษาครั้งถัดไปควรท่ีจะแบงกลุมหรือลําดับในการกําหนดรายได เนื่องจากการถามแบบ

ปลายเปดจะเกิดความยากตอการตัดสินใจในการตอบคําถามและใหความรวมมืออีกท้ังควรศึกษาเพ่ิมเติม

ถึงชองทางท่ีแตละบุคคลออมมากท่ีสุดเพ่ือศึกษาถึงกลุมตัวอยางวาใหความสําคัญกับการออมในสวนใด

มากท่ีสุด เพ่ือประโยชนสําหรับการใหความรูในดานการออมเงินดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเก็บเงินสด

หรือฝากเงินกับธนาคารพาณิชยเพียงอยางเดียว รวมท้ังศึกษาถึงปจจัยท่ีกระตุนความตองการในการออม

เงินเพ่ือใหเปนประโยชนแกการออกนโยบายในการเขาถึงการออมไดงาย และมีประสิทธิภาพใหผูคนได

สนใจในการออมมากยิ่งข้ึนสามารถมีเงินออมไวใชในกรณีฉุกเฉิน หรือยามจําเปนไดในอนาคต และ

สุดทายควรท่ีจะเพ่ิมในสวนของการเพ่ิมประเภทของหนี้สินท่ีกลุมตัวอยางมีเพ่ิมเขามาสําหรับการศึกษา

วากลุมตัวอยางเปนหนี้ประเภทใดบาง และสุดทายคือการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของเงินออมวาเงินออมท่ี

มีอยูเพียงพอตอการใชชีวิตภายในอนาคตหรือไม 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย ตามฐานภาษีของบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด )มหาชน(  ท่ีเสนอขายผาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงปจจุบันมีขายอยู 2 แบบ ไดแก แบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต  -

810 และแบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิจาก

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด )มหาชน(  และเอกสารท่ีเก่ียวของ ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะวิเคราะห

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในประกันชีวิต โดยจําแนกตามชวงอายุของผูเอาประกัน คือ 22-65 ป

และคํานึงถึงสิทธิประโยชนทางภาษี ผลการศึกษาพบวา การชําระเบี้ยประกันของแบบประกันชีวิต 

เกนเฟสต - 810 จะชําระเบี้ยประกันในอัตราท่ีถูกลงตามทุนประกันท่ีสูงข้ึนในทุกชวงอายุ ซ่ึงแบบประกัน

สะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น จะชําระเบี้ยประกันในอัตราคงที่ทุกทุนประกันตามแตละชวงอายุ 

เม่ือผูเอาประกันมีฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีสูง ผูเอาประกันจะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยสูงข้ึนและหากผูเอาประกันเริ่มทําประกันตั้งแตอายุนอยจะ

ไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวาผูเอาประกันอายุมากและจากการเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในประกันพบวาแบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต-810 ใหอัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนในประกันมากกวาแบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น ในทุกชวงอายุและทุกฐานภาษี 

คําสําคัญ : ประกันชีวิตแบบสะสมทรพัย, อัตราผลตอบแทน, ภาษี
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Abstract 

The objective of this study aimed to compare the rate of return of an endowment 

life insurance according to the personal tax base of Bangkok Life Assurance Public 

Company Limited, which offered for sale through Bangkok Bank Public Company Limited. 

The endowment life insurance is currently available in 2 types, namely the Gain 1st 810 

and the Gain 1st Protection. This study used secondary data obtained from Bangkok Life 

Assurance Public Company Limited and other related documents. The researcher 

analyzed the rate of return on investment in life insurance classified by the age between 

22-65 years and took into account the tax benefits. This study result revealed that 

premiums payment for the Gain 1st 810 life insurance is lower at higher amount insured 

in every age range while the Gain 1st Protection life insurance premiums pay premiums 

at a fixed rate for every sum insured according to age When the insured has a high 

personal income tax base, the insured will receive a higher return on investment from 

life insurance, and if the insured starts to get insured at a young age, they will receive a 

higher return on investment than the older insured. By comparing the return on 

investment in insurance, it is found that the Gain 1st 810 of the insurance is better than 

the Gain 1st Protection in every age range and every tax base 

 

Keywords: Endowment life insurance, Return rate, Tax 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภาษี เปนเครื่องมือสําหรับจัดเก็บรายไดของประเทศและใชเปนเครื่องมือสําหรับจัดการระบบ

เศรษฐกิจ ภาษีจึงเปนสิ่งท่ีสะทอนนโยบายการคลังของภาครัฐ รวมถึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนใน

สังคม เพราะเม่ือกิจกรรมใดท่ีมีนโยบายภาษีเขามาเก่ียวของ ปริมาณของกิจกรรมนั้น ๆ ก็จะแปรผันข้ึน

ลงตามนโยบายภาษีท่ีเก่ียวของ โดยหนึ่งในภาษีท่ีสําคัญและมีความเก่ียวของโดยตรงกับบุคคลท่ัวไปท่ีมี

รายได คือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงเปนภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไปหรือจากหนวยภาษีท่ีมีลักษณะ

พิเศษตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด การจัดเก็บภาษีของประเทศไทย

เปนการจัดเก็บภาษีรายปในแบบอัตรากาวหนา หากปใดบุคคลมีรายไดเกิดขึ้น บุคคลผูมีรายไดนั้น 



 

2510 
 

มีหนาท่ีตองนํารายไดนั้นไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือน

มกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป ท้ังนี้หนึ่งในชองทางท่ีบุคคลสวนใหญนิยมนํามาลดหยอนภาษีลงไดนั้น คือ 

การทําประกันชีวิต เนื่องจากเปนการลงทุนท่ีไดประโยชนในหลายดาน คือ ดานออมเงิน ดานการไดสิทธิ

ประโยชนทางภาษี และมีความคุมครองชีวิต โดยการทําประกันชีวิตท่ีกลาวมานี้ คือ การประกันชีวิตใน

รูปแบบสะสมทรัพย ซ่ึงเปนแบบประกันเพียงรูปแบบเดียวท่ีมีสวนผสมของการคุมครองชีวิตและการออมทรพัย 

สวนของการออมทรัพยคือสวนท่ีผูเอาประกันภัยไดรับคืนเม่ือสัญญาครบกําหนด  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดรายงาน

ขอมูลการรับประกันชีวิต จําแนกตามชองทางการขาย รวมทุกบริษัทตั้งแตป พ.ศ.2560-2562 วา การทํา

ประกันภัย เบี้ยประกันภัยปแรกของแบบประกันสะสมทรัพย แบงตามสัดสวนของชองทางการขาย 

พบวา ชองทางท่ีขายผานธนาคาร มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงท่ีสุด ตามดวยชองทางขายผานตัวแทน 

ชองทางขายผานโทรศัพท ชองทางขายผานหนายหนา และชองทางอ่ืน ๆ แตอยางไรก็ตาม แนวโนมสัดสวน

ของการขายผานธนาคารมีแนวโนมสวนแบงตลาดท่ีลดลงตามตารางท่ี 1 ดังนั้นธนาคารตาง ๆ จึงตองมี

การปรับแบบผลิตภัณฑ ปรับแบบการนําเสนอผลิตภัณฑหรือมีการอบรมพนักงานเพ่ือปรับวิธีการ

นําเสนอผลิตภัณฑใหม 

 

ตารางท่ี 1 การรับประกันชีวิตแบบประกันสะสมทรัพย จําแนกตามชองทางการขาย รวมทุกบริษัทตั้งแต

ป พ.ศ.2560-2562 

ชองทางการขาย 
ป 

2562 2561 2560 

ตัวแทน (Agent) 46.16% 44.09% 43.74% 

นายหนา (Broker) 2.21% 0.05% 0.15% 

ธนาคาร (Bancassurance) 48.12% 52.09% 53.11% 

ทางโทรศัพท (Tele Marketing) 3.29% 3.64% 2.94% 

ชองทางอ่ืน (Others) 0.22% 0.13% 0.07% 

รวม 100% 100% 100% 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), 2560-2562 
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินท่ีมีความม่ันคง และนาเชื่อถือ มีสาขาใน

ประเทศ 1,161 แหงและตางประเทศ 32 แหง นับเปนธนาคารท่ีมีสินทรัพยมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 7 ของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนลําดับท่ี 1 ของประเทศไทย (ลงทุนแมน, 2562) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด

(มหาชน) ไดรวมมือกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) นําผลิตภัณฑประกันชีวิตมาเสนอขาย

ผานชองทางธนาคาร โดยแตเดิมนั้นธนาคารมีประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยท่ีเสนอขาย ท้ังหมด 3 แบบ 

คือ เกนเฟสต-368 ,เกนเฟสต-888 และเกนเฟสต สตารทอัพ ซ่ึงแบบประกันดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2563 และธนาคารไดออกผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแบบใหม จํานวน 

2 แบบ คือ เกนเฟสต 810 และเกนเฟสต โพรเทคชั่น การออกผลิตภัณฑใหมของธนาคารในครั้งนี้ทําให

ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต อาจจําเปนตองการขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการแนะนํา

ผลิตภัณฑแบบใหมนี้ บางครั้งตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต อาจแนะนําผลิตภัณฑไมตรง

กับผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาควรจะไดรับ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของแตละผลิตภัณฑจะข้ึนอยูกับฐาน

ภาษีของผูทําประกัน  

 การศึกษาอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ตามฐานภาษีของ

บุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ท่ีเสนอขายผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เปนการศึกษาอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในรูปแบบประกัน โดยใชเครื่องมือทางการเงิน

ชวยใหพนักงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สามารถทราบถึงอัตราผลตอบแทนตามฐานภาษี

และชวงอายุของแตละบุคคล เปรียบเทียบไดวาการทําประกันชีวิตรูปแบบใด ทําใหเกิดประโยชนและเกิด

ความคุมคาทางการเงินใหแกผูลงทุนมากท่ีสุด เพ่ือใหการเสนอขายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย ตามฐานภาษีของบุคคล 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนแบบประกันท่ีเสนอขายผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)  

2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย ตามฐานภาษี

ของบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนแบบประกันท่ีเสนอขายผานธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย ของบริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต จํากัด )มหาชน(  ในครั้งนี้ไดนําแนวคิดการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ดานการเงิน 

(Financial Analysis) เขามาใช เนื่องจากประกันชีวิตเปนผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเขาขายนิยามของ

โครงการลงทุน ประกันชีวิตมีอายุครบกําหนดท่ีแนนอนระบุตามกรมธรรมและมีกระแสเงินสดท่ีแนนอน 

หากตองพิจารณาความคุมคาในความคุมครอง ควรพิจารณาความคุมคาของเบี้ยประกันท่ีจายเทียบกับ

ความคุมครองท่ีไดรับและผลตอบแทนท่ีจะได ซ่ึงผลตอบแทนท่ีจะไดนั้นจะพิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนของประกันชีวิต (Internal Rate of Return: IRR) เพราะไดนําเรื่องของมูลคาเงินตามเวลา

เขามาคํานวณรวมดวย  

อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนทําประกันชีวิต (Internal Rate of Return: IRR) คือ 

อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับเฉลี่ยตอปเปนรอยละจากการลงทุนทําประกันชีวิต 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = �
NBt

(1 + IRR)t

n

t=0

 −  �
ICt

(1 + IRR)t

n

t=0

= 0 

 

เม่ือกําหนดให 

NPV หมายถึง มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท) 

NBt หมายถึง  ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนในการทําประกัน ณ ป ท่ี t (บาท) 

ICt หมายถึง  ตนทุนในการลงทุนของทําประกันชีวิต ณ ปท่ี t (บาท) 

IRR หมายถึง  อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนทําประกันชีวิต (รอยละ) 

t หมายถึง ระยะเวลาของการลงทุนทําประกันชีวติ (0, 1, 2, ..., n) 

n หมายถึง  อายขุองการลงทุนทําประกันชีวติ (ป) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนทําประกันชีวิต ผูวิจัยได

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของของพรชัย บรรลุทางธรรม (2548), อังคาร มาตรคํามี (2549), วรมน สุนทรจักรพงษ 

(2550), บุษบา ปญญาชื่น (2552) และสุกัญญา สังคะสัก (2560) พบวาท้ัง 5 ทาน ไดทําการศึกษาโดยใช

เครื่องมือทางการเงิน ไดแก อัตราผลตอนแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 

ในการวิเคราะหขอมูล และเปนงานวิจัยท่ีใชเงินลงทุนเทียบกับผลประโยชนเชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ 
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ผูวิจัยจึงนําเครื่องมือทางการเงินดังกลาวมาเปนแนวคิดในการศึกษาอัตราผลตอบแทนของบริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) แบบสะสมทรัพย ตามฐานภาษีของบุคคล  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากบริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง งานวิจัย วิทยานิพนธ หนังสือวิชาการ และเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

ไดขอมูลเก่ียวกับคาเบี้ยประกันและผลประโยชนเงินคืนรายปสําหรับการซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 

ขอมูลดานกฎหมาย ขอระเบียบ ในการลดหยอนภาษี และเพ่ือใหการวิเคราะหเปรียบเทียบเกิดประโยชน

สูงสุด โดยมีขอสมมติท่ีวา ในครั้งนี้มีแบบประกันท่ีทําการศึกษา จํานวน  2 แบบ ไดแก แบบประกันสะสม

ทรัพยเกนเฟสต-810 ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 7 ป และแบบประกัน

สะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 10 ป มีเบี้ย

ประกันชีวิตท่ีตองชําระตอป คํานวณจาก ทุนประกันชีวิตคูณอัตราเบี้ยประกันชีวิตตอ 1,000 บาท ผูเอา

ประกันชําระเบี้ยประกันเปนรายป ๆ ละ 1 ยครั้ง ไมมีการกูยืมเงินจากบริษัทประกันชีวิต ไมมีการหยุดชําระเบี้

ประกันกอนครบอายุสัญญาท่ีระบุตามกรมธรรม ผูเอาประกันมีชีวิตอยูจนครบอายุสัญญากรมธรรม อัตรา

ผลตอบแทนจากเงินคืนท่ีไดรับจากกรมธรรมคิดแบบอัตราดอกเบี้ยทบตน และไมรวมกรณีท่ีผูเอาประกัน

ทุพพลภาพและบริษัทตองชําระเบี้ยประกันชีวิตจนครบอายุสัญญาแทนผูเอาประกัน แตเนื่องจากประกันชีวิต 

แบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต-810 คิดเบี้ยแตละชวงอายุไมเทากัน โดยจะศึกษาท่ีเบี้ยประกันสูงสุด 

100,000 บาท ซ่ึงเปนเบี้ยประกันท่ีสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดสูงสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด และชวงอายุใน

การศึกษาของผูเอาประกัน คือ 22-65 ป โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชนทางภาษีและผูเอาประกันภัยอยูครบอายุ

สัญญาท่ีกรมธรรมกําหนด และการศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูล 2 แบบ คือ การวิเคราะหเชิงพรรณนา

และการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการอธิบายเก่ียวกับลักษณะ

ผลิตภัณฑแตละแบบ ความคุมครองและผลประโยชน อัตราเบี้ยประกันภัย เง่ือนไขตาง ๆ เชน อายุผูเอา

ประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัยข้ันต่ําของ 

เกนเฟสต-810 และเกนเฟสต โพรเทคชั่น ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทําการศึกษา
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เบี้ยประกันชีวิตท่ีตองชําระตอป คํานวณจาก ทุนประกันชีวิตคูณอัตราเบี้ยประกันชีวิตตอ 1,000 บาท

กรณีฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซ่ึงมีรูปแบบการจัดเก็บแบบอัตรากาวหนา 

  2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จะเปนการคํานวณอัตราผลตอบแทน

ของการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยตามฐานภาษีตาง ๆ ของบุคคล โดยจะใชวิธีการคํานวณคาอัตรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุนเปนเกณฑชี้วัดในการศึกษา ซ่ึงตนทุนในการลงทุนของการศึกษา

ในครั้งนี้ หมายถึง คาเบี้ยประกันชีวิต ท่ีผูเอาประกันตองชําระใหกับทางบริษัทผูรับประกันชีวิตเปนรายป 

สวนผลประโยชนหรือผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบดวย 2 สวน ไดแก เงินคืนตามกรมธรรม 

หมายถึง วงเงินเอาประกัน ท่ีผูเอาประกันจะไดรับจากการทําประกันชีวิต ซ่ึงจะไดรับในกรณีท่ีผูเอา

ประกันชําระเบี้ยประกันจนครบกําหนดอายุสัญญา และผลประโยชนทางภาษีท่ีผูประกันไดรับจากการ

นําไปลดหยอนภาษี ซ่ึงสามารถนํามาคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนทําประกันชีวิตได 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยตามฐานภาษีของบุคคล 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยท่ีเสนอขายผาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 2 แบบคือแบบประกันสะสมทรัพย เกนเฟสต - 810 

ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 7 ป และแบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต 

โพรเทคชั่น ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 10 ป โดยท้ังสองแบบ มีอัตรา

เบี้ยประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สําหรับเพศชายและเพศหญิง โดยแบบ

ประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต - 810 จะแบงชวงอายุตามแบบกรมธรรมออกเปน 3 ชวงไดแก ชวงอายุตั้งแต

แรกเกิด - อายุ 50 ป อายุ 51 - 60 ป และอายุ 61 - 75 ป และแบงจํานวนทุนประกันตามแบบกรมธรรม

ออกเปน 5 ชวง ไดแก ทุนประกัน 50,000 - 99,999 บาท ทุนประกัน 100,000 - 299,999 บาท ทุนประกัน 

300,000 - 999,999 บาท ทุนประกัน 1,000,000 – 2,999,999 บาท และทุนประกัน 3,000,000 บาทข้ึนไป 

ท้ังนี้ผูเอาประกันในแบบประกันสะสมทรัพย เกนเฟสต – 810 จะชําระเบี้ยในอัตราท่ีถูกลงตามทุน

ประกันท่ีสูงข้ึนในแตละชวงอายุสําหรับเพศชายและเพศหญิง โดยผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยจะมีเบี้ย

ประกันต่ํากวาผูเอาประกันที่มีอายุมาก ในสวนของแบบประกันสะสมทรัพย เกนเฟสต โพรเทคชั่น 

จะแบงชวงอายุตามแบบกรมธรรมออกเปน 4  ชวง ไดแก ชวงอายุตั้งแตแรกเกิด   - อายุ 40 ป อายุ 41 – 50 ป 

อายุ 51 -  60 ป  และอายุ 61 -65 ป ท้ังนี้ผูเอาประกันจะไดรับทุนประกันเริ่มตนท่ี 300,000 บาท อีกท้ัง
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จะชําระเบี้ยในอัตราคงท่ีทุกชวงอายุสําหรับเพศชายและเพศหญิง โดยผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยจะมีเบี้ย

ประกันต่ํากวาผูเอาประกันท่ีมีอายุมาก จากขอมูลเบื้องตนใหผลการศึกษาซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

1. อัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย ตามฐานภาษีของบุคคล 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด )มหาชน(  

 ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนของการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแก แบบประกันสะสมทรัพย 

เกนเฟสต - 810 และแบบประกันสะสมทรัพย เกนเฟสต โพรเทคชั่น โดยจําแนกตามชวงอายุ และฐานภาษี

ของผูเอาประกันภัย ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เกนเฟสต 810 

 กรณีผูเอาประกันทําทุนประกันท่ี 50,000 - 99,999 บาท คิดอัตราเบี้ยประกันภัยตอจํานวนเงิน

เอาประกันภัย 1,000 บาท จะตองชําระอัตราเบี้ยประกันภัย ตามชวงอายุ ดังนี้ ชวงอายุ 22-50 ป 

กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 976 บาท คิดเปนเบี้ยข้ันต่ําท่ีตองชําระ จํานวนเงิน 48,800 บาท และเบี้ย

สูงสุดท่ีตองชําระ จํานวนเงิน 97,599 บาท ชวงอายุ 51-60 ป กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 987 บาท 

คิดเปนเบี้ยข้ันตํ่าท่ีตองชําระ จํานวน 49,350 บาท และเบี้ยสูงสุดท่ีตองชําระ จํานวน 98,699 บาทและ

ชวงอายุ 61-65 ป กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 998 บาท คิดเปนเบี้ยข้ันต่ําท่ีตองชําระ จํานวนเงิน 

49,900 บาท และเบี้ยสูงสุดท่ีตองชําระ จํานวนเงิน 99,799 บาท เม่ือนํามาคํานวนอัตราผลตอบแทน

ของการทําประกันชีวิต จําแนกตามชวงอายุ และฐานภาษีของผูเอาประกัน สามารถแสดงรายละเอียดได 

ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 อัตราผลตอบแทนของประกันชีวิตสะสมทรัพย เกนเฟสต 810 ชวงทุนประกันภัย 50,000 ถึง 

99,999 บาท  

ชวงอายุ 

อัตราภาษี 

ยกเวน

ภาษี 

รอย

ละ 5 

รอยละ 

10 

รอยละ 

15 

รอยละ 

20 

รอยละ 

25 

รอยละ 

30 

รอยละ 

35 

22-50 1.50% 1.96% 2.44% 2.95% 3.50% 4.09% 4.73% 5.41% 

51-60 1.40% 1.86% 2.34% 2.85% 3.40% 3.99% 4.62% 5.31% 

61-65 1.30% 1.76% 2.24% 2.75% 3.30% 3.89% 4.52% 5.21% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  

  

จากตารางขางตน ผูเอาประกันทําทุนประกันท่ี 50,000 - 99,999 บาท มีฐานภาษีระหวางการ

ยกเวนภาษีถึงเสียภาษีสูงสุดท่ีรอยละ 35 จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละชวงอายุ ดังนี้ 

ชวงอายุ 22 - 50 ป จะไดรบัอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 1.50% -  5.41 % ชวงอายุ 51 - 60 ป 

จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 1.40%-5.31% และชวงอายุ 61 - 65 ป จะไดรับอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 1.30% - 5.21% โดยผูเอาประกันภัยเสียภาษีในอัตราท่ีมากข้ึนจะ

ไดรับอัตราผลตอบแทนท่ีมากข้ึน 

 เม่ือพิจารณาจากทุนประกันภัย 99,999 บาท และการชําระเบี้ยประกันตามแตละชวงอายุนั้น 

พบวา การชําระเบี้ยประกันอยูในชวงระหวาง 97,599 – 99,799 บาท ตามกฎหมายไดกําหนดเบี้ยสูงสุด

ท่ีสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดคือ 100,000 บาท ซ่ึงหากผูเอาประกันภัยตองการจะทําเบี้ยประกันภัยท่ี 

100,000 บาท จะตองพิจารณาชวงของทุนประกันท่ี 100,000 – 299,999 บาท สามารถคํานวนอัตรา

ผลตอบแทนของการทําประกันไดดังนี ้

 กรณีผูเอาประกันทําทุนประกันท่ี 100,000 บาท คิดอัตราเบี้ยประกันภัยตอจํานวนเงินเอา

ประกันภัย 1,000 บาท จะตองชําระเบี้ย ตามชวงอายุ ดังนี้ ชวงอายุ 22 – 50 ป กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

965 บาท คิดเปนเบี้ยท่ีตองชําระ จํานวน 96,500 บาท ชวงอายุ 51-60 ป กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

976 บาท เบี้ยท่ีตองชําระ จํานวนเงิน 97,600 บาท และชวงอายุ 61-65 ป กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
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987 บาท เบี้ยท่ีตองชําระ จํานวนเงิน 98,700 บาท แสดงใหเห็นวาผูเอาประกันในทุนประกันนี้จะไดรับ

สวนลดและผลประโยชนท่ีมากกวาการทําทุนประกันท่ี 50,000 – 99,999 บาท 

  กรณีผูเอาประกันชําระเบี้ยประกันท่ี 100,000 บาท ตามเกณฑสูงสุดท่ีกรมสรรพากรกําหนดเพ่ือ

ใชในการลดหยอนภาษี ผูเอาประกันจะไดทุนประกันตามแตละชวงอายท่ีุทําประกัน ดังนี้ ชวงอายุ 22 - 50 ป 

ไดทุนประกัน จํานวนเงิน 103,627 บาท ชวงอายุ 51 - 60 ป ไดทุนประกันจํานวนเงิน 102,459 บาท 

และชวงอายุ 61 - 65 ป ไดทุนประกัน จํานวนเงิน 101,317  บาท เม่ือนํามาคํานวนอัตราผลตอบแทน

ของการทําประกันชีวิต จําแนกตามชวงอายุ และฐานภาษีของผูเอาประกัน สามารถแสดงรายละเอียดได

ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 อัตราผลตอบแทนของประกันชีวิตสะสมทรัพย เกนเฟสต - 810 ชวงทุนประกันภัย 100,000 

- 299,999 บาท 

ชวงอายุ 

อัตราภาษี 

ยกเวน

ภาษี 

รอย

ละ 5 

รอยละ 

10 

รอยละ 

15 

รอยละ 

20 

รอยละ 

25 

รอยละ 

30 

รอยละ 

35 

22-50 1.60% 2.06% 2.54% 3.06% 3.61% 4.20% 4.83% 5.52% 

51-60 1.50% 1.96% 2.44% 2.95% 3.50% 4.09% 4.73% 5.41% 

61-65 1.40% 1.86% 2.34% 2.85% 3.40% 3.99% 4.62% 5.31% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  

 

 จากตารางขางตน ผูเอาประกันทําทุนประกันท่ี 100,000 - 299,999 บาท งมีฐานภาษีระหวา

ลการยกเวนภาษี ถึงเสียภาษีสูงสุดท่ีรอย ะ 35 จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละชวงอายุ 

ดังนี้ ชวงอายุ 22 - 50 ป จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 1.60% - 5.52% ชวงอายุ 51 - 60 ป 

จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 1.50% - 5.41% และชวงอายุ 61 – 65 ป จะไดรับ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 1.40% – 5.31% โดยผูเอาประกันภัยเสียภาษีในอัตราท่ีมากข้ึน

จะไดรับอัตราผลตอบแทนท่ีมากข้ึน 
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 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เกนเฟสต โพรเทคช่ัน 

 แบบสะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น จะมีเง่ือนไขท่ีแตกตางจากแบบสะสมทรัพยเกนเฟสต-810 

คือ แบบสะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น จะพิจารณาชวงอายุและฐานภาษีเปนเกณฑ คิดอัตราเบี้ย

ประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท จะตองชําระอัตราเบี้ยประกันภัย ตามชวงอายุ 4 ชวง 

ดังนี้ ชวงอายุ 22-40 ป กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 90 บาท ชวงอายุ 41-50 ป กําหนดอัตราเบี้ย

ประกันภัย 93 บาท ชวงอายุ 51- 60 ป กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 96 บาท และชวงอายุ 61-65 ป 

กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 99 บาท เม่ือนํามาคํานวนอัตราผลตอบแทนของการทําประกันชีวิต จําแนก

ตามชวงอายุและฐานภาษีของผูเอาประกัน สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 อัตราผลตอบแทนกรณีท่ีผูเอาประกันมีชวงอายุ 22-65 ป ตามฐานภาษีตาง ๆ 

ชวงอายุ 

อัตราภาษี 

ยกเวน

ภาษี 

รอย

ละ 5 

รอยละ 

10 

รอยละ 

15 

รอยละ 

20 

รอยละ 

25 

รอยละ 

30 

รอยละ 

35 

22-40 1.00% 1.49% 2.01% 2.56% 3.14% 3.76% 4.42% 5.14% 

41-50 0.69% 1.18% 1.70% 2.24% 2.83% 3.44% 4.11% 4.82% 

51-60 0.39% 0.88% 1.39% 1.94% 2.52% 3.14% 3.80% 4.51% 

61-65 0.10% 0.58% 1.10% 1.65% 2.23% 2.84% 3.51% 4.22% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  

 

 จากตารางขางตน ผูเอาประกันทุนประกันท่ี 300,000 บาท และจะตองชําระเบี้ยตามชวงอายุนั้น 

หากผูเอาประกันอยูในชวงอายุ 22 – 40 ป มีฐานภาษีระหวางการยกเวนภาษีถึงเสียภาษีสูงสุดท่ีรอยละ 

35 จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 1.00% - 5.14% ชวงอายุ 41 - 50 ป มีฐานภาษี

ระหวางการยกเวนภาษีถึงเสียภาษีสูงสุดท่ีรอยละ 35 จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 

0.69% - 4.82% ชวงอายุ 51 –  60 ป มีฐานภาษีระหวางการยกเวนภาษีถึงเสียภาษีสูงสุดท่ีรอยละ 35 

จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 0.39% - 4.51% และชวงอายุ 61 – 65 ป มีฐานภาษี

ระหวางการยกเวนภาษีถึงเสียภาษีสูงสุดท่ีรอยละ 35 จะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหวาง 

0.10% - 4.22% โดยผูเอาประกันภัยเสียภาษีในอัตราท่ีมากข้ึนจะไดรับอัตราผลตอบแทนท่ีมากข้ึน 
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 2.เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย ตามฐานภาษีของ

บุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด )มหาชน(  

การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด  )มหาชน ( แบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต - 810 และแบบประกัน

สะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น อัตราเบี้ยประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท ตามฐาน

ภาษีเงินไดท่ีกฎหมายกําหนด กรณีผูเอาประกันชวงอายุ 22 - 65 ป ทําเบี้ยประกันท่ี 100,000 บาท

เนื่องจากเปนเบี้ยประกันสูงสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด และเบี้ยประกันท่ีต่ํากวา 100,000 บาท

รายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย

แบบประกันเกนเฟสต - 810 และแบบประกันเกนเฟสต โพรเทคชั่น  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 5 

และ 6 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบอัตราผลการตอบแทนกรณีผูเอาประกันมีชวงอายุ 22-65 ป เบี้ยประกันท่ีต่ํากวา 

100,000 บาท ตามฐานภาษีตาง ๆ 

อัตราภาษี 

ชวงอายุ 

22-40 41-50 51-60 61-65 

G810 Gpro G810 Gpro G810 Gpro G810 Gpro 

ยกเวนภาษี 1.50% 1.00% 1.50% 0.69% 1.40% 0.39% 1.30% 0.10% 

รอยละ 5 1.96% 1.49% 1.96% 1.18% 1.86% 0.88% 1.76% 0.58% 

รอยละ 10 2.44% 2.01% 2.44% 1.70% 2.34% 1.39% 2.24% 1.10% 

รอยละ 15 2.95% 2.56% 2.95% 2.24% 2.85% 1.94% 2.75% 1.65% 

รอยละ 20 3.50% 3.14% 3.50% 2.83% 3.40% 2.52% 3.30% 2.23% 

รอยละ 25 4.09% 3.76% 4.09% 3.44% 3.99% 3.14% 3.89% 2.84% 

รอยละ 30 4.73% 4.42% 4.73% 4.11% 4.62% 3.80% 4.52% 3.51% 

รอยละ 35 5.41% 5.14% 5.41% 4.82% 5.31% 4.51% 5.21% 4.22% 

 ท่ีมา: จากการคํานวณ  
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบอัตราผลการตอบแทนกรณีผูเอาประกันมีชวงอายุ 22 - 65 ป เบี้ยประกันท่ี 

100,000 บาท ตามฐานภาษีตาง ๆ 

อัตราภาษี 

ชวงอายุ 

22-40 41-50 51-60 61-65 

G810 Gpro G810 Gpro G810 Gpro G810 Gpro 

ยกเวนภาษี 1.60% 1.00% 1.60% 0.69% 1.50% 0.39% 1.40% 0.10% 

รอยละ 5 2.06% 1.49% 2.06% 1.18% 1.96% 0.88% 1.86% 0.58% 

รอยละ 10 2.54% 2.01% 2.54% 1.70% 2.44% 1.39% 2.34% 1.10% 

รอยละ 15 3.06% 2.56% 3.06% 2.24% 2.95% 1.94% 2.85% 1.65% 

รอยละ 20 3.61% 3.14% 3.61% 2.83% 3.50% 2.52% 3.40% 2.23% 

รอยละ 25 4.20% 3.76% 4.20% 3.44% 4.09% 3.14% 3.99% 2.84% 

รอยละ 30 4.83% 4.42% 4.83% 4.11% 4.73% 3.80% 4.62% 3.51% 

รอยละ 35 5.52% 5.14% 5.52% 4.82% 5.41% 4.51% 5.31% 4.22% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 ผลการศึกษาในสวนของการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิต 

แบบสะสมทรัพย ตามฐานภาษีของบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด )มหาชน(  ระหวางแบบ

ประกันสะสมทรัพย เกนเฟสต - 810 และแบบประกันสะสมทรัพย เกนเฟสต โพรเทคชั่น  พบวา 

กรณีผู เอาประกันหรือผูลงทุน ทําเบี้ยประกันต่ํากวา 100,000 บาทและเบี้ยประกันท่ี 100,000 บาท 

พิจารณาตามฐานภาษีตั้งแตการยกเวนภาษีถึงเสียภาษีในอัตราภาษีสูงสุดรอยละ 35 แบบประกันเกนเฟสต - 

810 จะใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวาแบบประกันเกนเฟสต โพรเทคชั่น ในทุกชวงอาย ุ  

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาอัตราผลตอบแทนของกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยตามฐานภาษีของบุคคล 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ท่ีเสนอขายผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 แบบ คือ 

แบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต-810 ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 7 ป 
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และแบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป ระยะเวลาชําระเบี้ย

ประกันภัย 10 ป โดยท้ังสองแบบมีอัตราเบี้ยประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท พบวา

หากผูเอาประกันหรือผูลงทุนมีฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีสูง ทําใหไดรับอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย แบบประกันเกนเฟสต-810 และแบบประกันเกนเฟสต 

โพรเทคชั่นสูงข้ึนดวย และหากผูลงทุนเริ่มทําประกันตั้งแตอายุนอยจะไดรับอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนท่ีมากกวาผูลงทุนทําประกันท่ีอายุมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา สังคะสัก  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของ

กรมธรรมประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย ตามฐานภาษีของบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) ผลการศึกษาทําใหไดขอเสนอแนะ คือ 

1. ในกรณีท่ีผูเอาประกันมีวัตถุประสงคหลักของการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย โดยเนนท่ี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ผูเอาประกันควรเลือกลงทุนในแบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต-810

เพราะเม่ือคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนตามแตละฐานภาษีแลวน ั้น แบบประกันดังกลาวให อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวาแบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น ในทุกชวงอายุสําหรับ

เพศชายและเพศหญิง แตท้ังนี้การทําประกันแบบประกันสะสมทรัพยเกนเฟสต-810 ม ีขอจํากัดของ

ผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกจากผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน คือ ความคุมครองชีวิต เนื่องจากแบบ

ประกันสะสมทรัพย เกนเฟสต - 810 ผูเอาประกันจะไดรับความคุมครองเริ่มตนท่ีนอยกวาแบบประกัน

สะสมทรัพยเกนเฟสต โพรเทคชั่น ในทุกชวงอายุสําหรับเพศชายและเพศหญิง 

2. ในกรณีท่ีผูเอาประกันตองการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการทุนลงในประกันชีวิตกับ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว จะพบวาการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวของ

บริษัทท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับเดียวกันกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) ผูเอาประกันจะไมสามารถนําอัตราผลตอบแทนมาเปรียบเทียบกันไดโดยตรง เนื่องจากอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนในประกันชีวิตเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิท่ีไมตองเสียภาษี ในขณะท่ี

อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไวรอยละ 15 

ดังนั้นในกรณีท่ีผู เอาประกันอยู ในชวงอายุ 22 - 50 ป เสียภาษีสูงสุดรอยละ 35 จะไดรับอัตรา
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในประกันชีวิตเทากับ 5.52% ในท่ีนี้เปนอัตราผลตอบแทนสูงสุดท่ีไดจาก

การศึกษา จะเทียบเทากับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะยาว 6.49% กอนหักภาษี ณ ท่ีจาย 
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The Cost and Benefits of The Good Agricultural Practice in Durain 

Production  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตทุเรียนตาม

มาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม โดยทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของ

เกษตรกรผูปลูกทุเรียนตามแบบมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และการปลูกพืชทุเรียนแบบ

ท่ัวไป (Non GAP) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองใน

จังหวัดชุมพร จํานวน 30 ตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม จํานวนกลุมละ 15 ราย ผลการศึกษาพบวา เกษตรกร

ท่ีปลูกทุเรียนแบบ GAP มีรายได คิดเปน 118,264.95 บาทตอไร หรือ 90บาทตอกิโลกรัม คาใชจาย 

43,199.18 บาทตอไร และคิดเปน 36.10 บาทตอกิโลกรัม พบวาเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนการปลูกทุเรียน

แบบ Non GAP มีรายได คิดเปน 91,073.64 บาทตอไร และคิดเปน 80 บาทตอกิโลกรัม คาใชจาย 

32,450.83 บาทตอไร และคิดเปน 29.93 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงแสดงใหเห็นวา รายไดท่ีเกษตรกรผูผลิต

ทุเรียนไดรับนั้นมากกวาตนทุนการผลิตทุเรียน จึงมีความคุมคาท่ีจะลงทุนผลิตทุเรียน และจากผล

ดังกลาวทําใหทราบวาถึงแมการปลูกทุเรียนแบบ GAP จะมีตนทุนการผลิตมากกวาการปลูกทุเรียนแบบ 

Non GAP แตกําไรท่ีไดรับนั้นก็มากกวาการปลูกทุเรียนแบบ Non GAP ทําใหทราบวาเกษตรกรควรท่ีจะ

เปลี่ยนมาลงทุนปลูกทุเรียนแบบ GAP แทนการปลูกทุเรียนแบบ Non GAP จะทําใหเกษตรกรมีรายได
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Abstract 

The objective of this study was to investigate and compare the cost and benefits 

of durian production under the Good Agricultural Practice (GAP)  and under the General 

Practice (Non GAP). Using data collected from 30 farmers in Chumphon, results showed 

that GAP farmers reported average revenues of 118,264. 95 baht per rai and 90 baht per 

kilogram while the average costs were  43,199.18 baht per rai and 36.10 baht per kilogram. 

Non-GAP farmers reported average revenues of 695,529. 50 baht per rai and 80 baht per 

kilogram  while the average costs were 32,450.83 baht per rai and 29.93 baht per kilogram. 

This means that cultivating durian makes economic sense.  

 

Keywords: Cost, Benefits, Good Agricultural Practice, Durain 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในตลาดสงออกทุเรียน เนื่องจากความตองการทุเรียนสดนั้นมีเปนจํานวนมาก ทําใหในชวงปท่ี

ผานมา เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีในการปลูกทุเรียน เพ่ือใหไดผลผลิตในปริมาณท่ีมากเพียงพอตอความตองการ

ท่ีสูงมากของตลาดการคาทุเรียน สงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน ปญหาการสงออกทุเรียนสดไปยังจนี คือ

เรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งทุเรียนออน และสารเคมีทางการเกษตรท่ีตกคางในผลผลิต ซ่ึงเกิน

มาตรฐานความปลอดภัยท่ีมนุษยจะสามารถรับประทานโดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้

ยังมีปญหาอ่ืน ๆ เชน ปญหาดานตนทุนการขนสงทางเรือท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน และการขาดแคลนตู

คอนเทนเนอรท่ีสามารถปรับอุณหภูมิในการรักษาคุณภาพของผลผลิตหลังเก็บเก่ียว ทําใหผลผลิตทุเรียน

ไทยมีราคาตกตํ่า ท้ังท่ีความตองการของตลาดตางประเทศยังมีสูงอยู  (สํานักขาวไทย เศรษฐกิจ, 2562) 

เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตท่ีไดไมเปนไปตามมาตรฐานตามท่ีตลาดตองการ และมีตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิม

มากข้ึน ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวอาจทําใหในอนาคตคือประเทศไทยเสียตลาดการคาทุเรียนท่ีสําคัญ 

อีกท้ังยังมีประเทศคูแขงทางการคาทุเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน เวียดนาม ฟลิปปนส มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

เปนตน ท้ังนี้ประเทศจีนท่ีเปนตลาดการคาหลักของทุเรียนไทยก็สามารถทําการทดลองและปลูกทุเรียน

ภายในประเทศไดเองแลว (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2562)  
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เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในผลผลิต ประเทศไทยจึงตองมีการสรางมาตรฐานสินคาใหมีคุณภาพและ

ปลอดภัยในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสุขอนามัยระหวางประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ของประเทศกลุมคูคา ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตสินคาของเกษตรกรโดยตรง 

อยางไรก็ตามพบวา มีกลุมของเกษตรกรอีกจํานวนมากท่ียังไมไดเขารวมกระบวนการผลิตสินคาเกษตร

ตามมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good Agricutural Practice) เนื่องจากเกษตรกรบางรายยังไม

ทราบรายละเอียด และเง่ือนไขในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน และเกษตรกรบางรายก็ยังไมเล็งเห็นถึง

ความสําคัญ และประโยชนของกระบวนการผลิตสินคาตามมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) อีก

ท้ังกลุมของเกษตรกรดังกลาวยังมีความกังวลเก่ียวกับปญหาทางดานตนทุนการผลิตท่ีอาจสูงข้ึนกวาการ

ผลิตแบบท่ัวไป (Non GAP) หรือคาใชจายในการปรับเปลี่ยน รวมท้ังปญหาความไมแนนอนของราคา

ทุเรียนในตลาด และผลตอบแทนท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากการผลิตสินคาตามมาตรฐานการเกษตรดีท่ี

เหมาะสม (GAP)  จากปญหาท้ังหมดดังกลาวขางตน งานวิจัยครั้งนี้จึงมีความเหมาะสมและจาํเปนท่ีตอง

ศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตทุเรียนแบบตามมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP) เปรียบเทียบกับการผลิตทุเรียนแบบท่ัวไป (Non GAP) เพ่ือเปนขอมูลใหแกหนวยงานรัฐและ

ภาคเอกชน หรือองคกรท่ีมีความเก่ียวของในการอบรมและแนะนําความรูใหแกเกษตรกร เปนประโยชน

ตอการสงเสริมใหเกษตรกรเกิดความสนใจลงทุนปลูกทุเรียนแบบ GAP มากข้ึน และเพ่ือเปนการยกระดับ

ผลผลิตทุเรียนไทยใหมีคุณภาพ และเปนสินคาปลอดภัย อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมมูลคาและคุณภาพ เพ่ือให

ตรงกับความตองการของกลุมผูบริโภคในตลาดการคาทุเรียน และเพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําขอมูลไปใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือปรับเปลี่ยนมาลงทุนผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP) ทดแทนการผลิตทุเรียนแบบท่ัวไป (Non GAP) ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีตลาด

ท้ังในประเทศและตางประเทศในการรองรับผลผลิตของทุเรียน รวมถึงมีความม่ันคงเก่ียวกับชองทางการ

จําหนายทุเรียนท้ังในปจจุบันและอนาคต  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการผลิตและตลาดของทุเรียน 

2..เพ่ือศึกษาอุปสรรคหรือปญหาหลักในการผลิตทุเรียน GAP 

3. เพ่ือวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP 
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แนวคิดและทฤษฎี บทความท่ีเกี่ยวของ 

สิ่งท่ีผูลงทุนมุงหวังจะไดจากการลงทุนในการทําธุรกิจ คือ ผลตอบแทนหรืออัตราตอบแทนจาก

การลงทุน (Return on Investment หรือ ROI) ซ่ึงเปนเกณฑในการวัดการปฏิบัติงานท่ีมีความสําคัญ

มาก เกณฑในการวัดการปฏิบัติงานมีหลายอยาง เชน วัดจากการเปลี่ยนแปลงในยอดขาย เปลี่ยนแปลง

ในกําไร หรือวัดจากผลผลิตท่ีได การวัดแตละอยางไมถือวาเปนเกณฑการวัดท่ีสมบูรณ ถายอดขาย

เพ่ิมข้ึนแสดงวาการปฏิบัติงานดี แตการเพ่ิมข้ึนของยอดขายอาจเปนผลเสียทําใหคาใชจายในการลงทุน

เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นเกณฑการวัดท่ีดีควรวัดจากผลกําไร ซ่ึงอาจเปนปญหาอีกวากําไรมากหรือนอยจะ

เปรียบเทียบอยางไร ก็คือ ตองเปรียบเทียบกําไรท่ีไดกับเงินลงทุน ดังนั้นวิธีการวัดการปฏิบัติงานของการ

ทําธุรกิจดวยกําไรสุทธิตอเงินลงทุนท่ีกอใหเกิดรายได จึงเปนวิธีการท่ีดีและนิยมใชกันมากท่ีสุด (เพชรี 

ขุมทรัพย, 2554) 

1. แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน 

 นราทิพย ชุติวงศ (2546) ไดแบงตนทุนออกเปนตามพฤติกรรมของตนทุน ดังนี้ 

1. ตนทุนรวมท้ังหมด (Total Cost : TC) คือ ตนทุนท้ังหมดท่ีเกิดจากการผลิตสินคาจํานวน

หนึ่ง ๆ โดยนําตนทุนคงท่ีและตนทุนแปรผันมารวมกัน หรือสามารถเขียนเปนสมการเชิงนิยาม ดังนี้ 

ตนทุนรวม(TC) = ตนทุนคงท่ีรวม(TFC) + ตนทุนแปรผันรวม(TVC) 

2. ตนทุนคงท่ีรวม (Total Fixed Cost : TFC) คือ ตนทุนหรือจํานวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการ

ใชปจจัยตาง ๆ ท่ีมีจํานวนคงท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของการผลิตหรือระดับกิจกรรมในการผลิต 

หากปริมาณการผลิตมากข้ึนก็ไมสงผลตอตนทุนคงท่ี เชน คาเชาท่ีดิน คาภาษี คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 

เปนตน เหลานี้เปนตนทุนท่ีกิจการไมสามารถหลีกเลี่ยงไดไมวากิจการจะทําการผลิตสินคาหรือไมก็ตาม 

โดยทําการคิดคาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตรดวยวิธีเสนตรง ซ่ึงจะคํานวณจากราคาทุนของ

สนิทรัพยท่ีไมใชท่ีดิน ดวยการหักมูลคาซาก แลวนําไปหารดวยอายุการใชงานของสินทรัพยดังกลาว และ

สําหรับการคิดคาเสื่อมราคาจะมีสูตรคํานวณ ดังนี้ 

คาเสื่อมราคา = (มูลคาสินทรัพย – มูลคาซาก) ÷ อายุการใชงาน 

3. ตนทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost : TVC) คือ ตนทุนหรือจํานวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

จากการใชปจจัยตาง ๆ ท่ีมีจํานวนไมคงท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของการผลิตหรือระดับกิจกรรมใน
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การผลิต ซ่ึงโดยปกติตนทุนแปรผันจะเปนตนทุนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เชน คาแรงงาน คาปุย คายา            

คาพันธุพืช คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาน้ํา คาไฟฟา คาขนสง คาวัสดุอ่ืน ๆ คาซอมแซมวัสดุอุปกรณ เปนตน 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 

 เพชรี ขุมทรัพย (2554) ไดใหความหมายวา กําไรทางบัญชี คือ รายไดรวมหักคาใชจายรวม 

จะเปนการวัดผลการดําเนินงานท่ีเปนผลลัพธเปนตัวเลขอยางชัดเจน ตามหลักการทางบัญชีและ

มาตรฐานทางบัญชี โดยท่ีไมคิดคํานวณถึงผลกระทบทางธุรกิจท่ีไมสามารถวัดได โดยกําไรทางบัญชีมีสูตร

ดังนี้ 

กําไรทางบัญชี = รายรับรวมท้ังหมด – ตนทุนรวมท้ังหมด 

 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนตองมากกวา หรืออยางนอยตองมีคาเทากับ 1 จึงสมควร

ลงทุน ท้ังนี้เนื่องจากถาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมากกวา 1 ยอมหมายความวาผลตอบแทนท่ี

ไดรับจากโครงการมีคามากกวาคาใชจายท่ีเสียไปหรือถาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1 ก็

หมายความวาผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคาเทากับคาใชจายท่ีเสียไปพอดี แตถาอัตราสวน

ผลตอบแทนตอตนทุนนอยกวา 1 ก็หมายความวาผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคานอยกวาคาใชจาย

ท่ีเสียไปจึงไมสมควรลงทุน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาตนทุนของการผลิตทุเรียนของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในจังหวัดชุมพร 

ผูวิจัยมีความมุงหวังท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการในการผลิต โดยมีแนวทางหรือกระบวนการศึกษา ดังนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

              1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เกษตรกรผูปลูกทุเรียนในจังหวัดชุมพร  

              1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เกษตรกรผูปลูกทุเรียนจํานวน 30 ราย 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบกับการใชแบบสอบถามเปนคําถามปลาย

ป ด  และ คําถามปลาย เป ด โดยประกอบด วย  5 ส วนดั งนี้  1 .  ข อ มูล ท่ั ว ไปของ เกษตรกร  
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2. สภาพการผลิตทุเรียนของเกษตรกร 3. ขอมูลเก่ียวกับรายไดและการลงทุน 4. ปริมาณผลผลิตและการ

จัดจําหนาย และ5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเกษตรกรกลุมตัวอยาง

ในพ้ืนท่ีอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เนื่องจากในจังหวัดชุมพรเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิต และผลผลิต

ทุเรียนมากท่ีสุดในภาคใต เพ่ือใหทราบถึงองคความรูของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน โดยศึกษาถึงสถานการณ

ปจจุบันท่ีเกิดข้ึนในดานคาใชจายในการผลิต การดูแลรักษา ปริมาณผลผลิต รวมถึงรายไดจากการผลิต 

และนําขอมูลท่ีไดมาไปวิเคราะหตนทุนการผลิต รวมถึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสัมภาษณเชิง

ลึก (In-depth-Interview)  จะไดมาซ่ึงขอมูลตนทุนกระบวนการผลิตบางสวนท่ีอาจเกิดข้ึนเกินขอบเขต

ของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปสูแนวทางในการพัฒนาสวนทุเรียนใหไดมาตรฐานตามท่ีกรมวิชาการเกษตร

รับรอง โดยทําการศึกษาในเกษตรกรผูผลิตทุเรียน 30 ราย โดยแบงเปน 2 กลุม (กลุมละ 15 ราย) ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 กลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนท่ีไดรับการรับรอง GAP  

กลุมท่ี 2 กลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนแบบท่ีไมผานมาตรฐาน หรือไมไดรับการรับรอง  

               3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลท่ีนํามาสนับสนุนเพ่ือความสมบูรณของ

งานวิจัย โดยการศึกษาประวัติความเปนมา ปริมาณผลผลิต และความตองการของตลาด โดยรวบรวม

จาก รายงานวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ เอกสาร วารสาร งานวิจัยตาง ๆ ของภาครัฐ และเอกชน 

และสถิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทุเรียน และมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม เชน หาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร กรมวิชาการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรม 

(สกสว.) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน เพ่ือพิจารณาถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน และนําขอมูลท่ี

ไดมาไปประกอบการวิเคราะหตนทุนและความคุมคาในการผลิต 

4. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

      4.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือทราบถึงตนทุนการเพาะปลูก 

และกระบวนการผลิตทุเรียน โดยใชวิธีการทางสถิติอยางงายในรูปแบบตาราง รอยละ คาเฉลี่ย และอ่ืน ๆ  

เนนอธิบายถึง ประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และปจจัยท่ีมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร เปนตน นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณเชิง

ลึก มาวิเคราะหอภิปรายเพ่ือใหผูท่ีสนใจศึกษา และผูท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลไปใช 
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     4.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

เชิงลึกมาคํานวณ เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการเกษตรดี

ท่ีเหมาะสม (GAP) กับการปลูกทุเรียนแบบท่ัวไป โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

             4.2.1 การคํานวณตนทุนและผลตอบแทน 

                1) ตนทุนคงท่ี  

                    2) ตนทุนผันแปร  

               3) ผลตอบแทน  

            4.2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน 

 วิเคราะหเปรียบเทียบสัดสวนตนทุนและผลตอบแทนตอไรของการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) กับการปลูกทุเรียนแบบท่ัวไป (Non GAP) เพ่ือใหทราบถึงความ

เปลี่ยนแปลงและความแตกตางของตนทุนและผลตอบแทนแตละรายการ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของเกษตรผูปลูกทุเรียนแบบตามมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และการปลูก

ทุเรียนแบบท่ัวไป ( Non GAP) 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกโดยตรงจากเกษตรกร             

ผูปลูกทุเรียนแบบ GAP และการปลูกทุเรียนแบบ Non GAP จํานวน 30 ราย ประกอบดวยเกษตรกร           

ผูปลูกทุเรียนแบบ GAP จํานวน 15 ราย และการปลูกทุเรียนแบบ แบบจํานวน 15 ราย 

ตาราง 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน 

รายการ 
 GAP Non GAP 

จํานวน (คน) รอยละ  จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ         

   1. ชาย 12 80.00 9 60.00 

   2. หญิง 3 20.00 6 40.00 

Total 15 100.00 15 100.00 
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ตาราง 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน (ตอ) 

รายการ 
 GAP Non GAP 

จํานวน (คน) รอยละ  จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ         

   1. 20-30 ป 1 6.67 1 6.67 

   2. 31-40 ป 0 0.00 5 33.33 

   3. 41-50 ป 8 53.33 3 20.00 

   4. 51-60 ป 3 20.00 4 26.67 

   5. 61 ปข้ึนไป 3 20.00 2 13.33 

Total 15 100.00 15 100.00 

ระดับการศึกษา         

   1. ประถมศึกษา 10 66.67 6 40.00 

   2. มัธยมศึกษาตอนตน 3 20.00 2 13.33 

   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 6.67 3 20.00 

   4. อนุปริญญา/ปวส. 1 6.67 0 0.00 

   5. ปริญญาตร ี 0 0.00 4 26.67 

Total 15 100.00 15 100.00 

ประสบการณ         

   1. 0-5 ป 0 0.00 0 0.00 

   2. 6-10 ป 2 13.33 5 33.33 

   3. 11-15 ป 5 33.33 1 6.67 

   4. 16-20 ป 5 33.33 5 33.33 

   5. 21 ปข้ึนไป 3 20.00 4 26.67 

Total 15 100.00 15 100.00 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ 

จากการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบ GAP จํานวน 15 ราย สวน

ใหญเปนเพศชาย จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 80.00 และเพศหญิง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 

20.00 สวนใหญมีชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 53.33 รองลงมาอยูในชวงอายุ 51-60 

ป  และ 61 ป ข้ึน ไป จํ านวน 3 ราย คิด เปนร อยละ 20.00 และช ว งอายุ  21-30 ป  จํ านวน  

1 ราย คิดเปนรอยละ 6.67 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 
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66.67 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 20.00 และจบ

การศึกษาระดับมัธยมปลาย และระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 6.67 สวนใหญมี

ชวงประสบการณ 11-15 ป และ 16-20 ป จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาอยูในชวง 21 

ปข้ึนไป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 13.33 และชวง 6-10 ป จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 13.33 

ตามลําดับ 

ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบท่ัวไป จํานวน 15 ราย สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 

9 ราย คิดเปนรอยละ 60.00 และเพศหญิง จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญมีชวงอายุ 31-

40 ป  จํ า น ว น  5 ร า ย  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  33. 33 ร อ งล งม าอยู ใ น ช ว ง อ า ยุ  51- 60 ป  จํ า น วน  

4 ราย คิดเปนรอยละ 26.67 ชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 20.00 ชวงอายุ 61 ปข้ึน

ไป จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 13.33 และชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 6.67 สวน

ใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 26.67 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 ราย คิดเปน

รอยละ 20.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 13.33 สวนใหญมีชวง

ประสบการณ 6-10 ป และ 16-20 ป จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาอยูในชวง 21 ปข้ึน

ไป จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 26.67 และชวง11-15 ป จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 6.67 ตามลําดับ 

 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูกทุเรียนแบบตามมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP) และการปลูกทุเรียนแบบท่ัวไป ( Non GAP) 

 จากการศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลกูทุเรียนระหวางแบบ GAP และแบบ 

Non GAP โดยแบงตามขนาดพ้ืนท่ี ออกเปน 3 ขนาด คือ สวนขนาดเล็ก (พ้ืนท่ี 1-10 ไร) สวนขนาด

กลาง (พ้ืนท่ี 11-20 ไร) และสวนขนาดใหญ (พ้ืนท่ี 21 ไรข้ึนไป) จากการวิเคราะหพบวา ตนทุนการผลิต

ท้ังหมดท่ีนํามาคํานวณแบงออกเปน 2 สวน คือ ตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ี ซ่ึงจะพิจารณา ดังนี้  

1. ตนทุนผันแปร คือ คาใชจายในการผลิตทุเรียนระหวางแบบ GAP และแบบ Non GAP ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต เกิดจากปจจัย 3 ชนิด ไดแก 

1.1. คาแรงงานในการผลิต ไดแก คาแรงในการดูแลรักษา ประกอบดวย การใหน้ํา ใสปุย 

ตัดหญา ฉีดพนสารเคมี การตกแตงก่ิง และการเก็บรักษา 
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1.2. ปจจัยการผลิต ไดแก คาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร ประกอบดวย คาปุยอินทรีย  

คาปุยเคมี สารเรงการเจริญเติบโต สารเคมีกําจัดวัชพืช สารเคมีกําจัดแมลง สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง และซอมแซมอุปกรณการเกษตร 

2.  ตนทุนคงท่ี คือ คาใชจายในการผลิตทุเรียนระหวางแบบ GAP และ Non GAP ท่ีเกิดจาก

คาใชจาย คาท่ีดิน คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร เปนคาใชจายท่ีตัดจากมูลคาของสินทรัพยทีใชในการ

ผลิต ซ่ึงเม่ือทําการใชงานไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงาน คํานวณไดจากมูลคา

สินทรัพยตออายุการใชงาน ซ่ึงอายุการใชงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีไดจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ โดยมีการใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

ตาราง 2 แสดงตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบ GAP แยกตามขนาดพ้ืนท่ี ของชวงการ

เพาะปลูกป 2561/2562  

ตาราง 2 แสดงตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบ GAP แยกตามขนาดพ้ืนท่ี ของชวงการ

เพาะปลูกป 2561/2562 (ตอ) 

รายการ สวนขนาดเล็ก สวนขนาดกลาง สวนขนาดใหญ 

 ตนทุนตอไร 

(บาท) 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 

1. ตนทุนผันแปร      48,003.68  33,781.46  26,608.66  

   1.1 คาแรงงาน   15,926.21   10,748.71     9,071.28  

    - การดูแลรักษา   15,926.21    10,748.71   9,071.28  

   1.2 ปจจัยการผลิต 32,077.47  23,032.75     17,537.37  

    - คาวัสดุอุปกรณการเกษตร 2,984.68   2,648.77     1,773.23  

    - คาปุยอินทรีย   5,802.11    3,225.97   2,777.08  

    - คาปุยเคมี    2,909.47    1,363.68     1,704.31  

    - คาสารเคมีเรงการเจริญเติบโต 2,243.37     1,521.59          895.41  

    - คาสารเคมีกําจดัวัชพืช      528.11       262.54       316.49  

    - คาสารเคมีกําจดัแมลง  4,751.74      3,866.83   2,443.12  

    - คาสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช  4,519.47   3,012.22  2,420.48  

    - คานํ้ามันเช้ือเพลิง  4,031.58  2,408.68     2,148.02  

    - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร  4,306.95      4,722.48    3,059.25  
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ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ตาราง 3 แสดงตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบ Non GAP แยกตามขนาดพ้ืนท่ี ของชวง

การเพาะปลูกป 2561/2562 

รายการ สวนขนาดเล็ก สวนขนาดกลาง สวนขนาดใหญ 

 ตนทุนตอไร 

(บาท) 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 

1. ตนทุนผันแปร    43,372.78      39,445.38       32,833.71  

  1.1 คาแรงงาน   18,640.67    11,906.18      14,587.64  

    - การดูแลรักษา    18,640.67    11,906.18        14,587.64  

  1.2 ปจจัยการผลิต  24,732.11        27,539.21       18,246.07  

    - คาวัสดุอุปกรณการเกษตร        2,607.96          1,480.66        1,277.39  

    - คาปุยอินทรีย        1,170.00        897.00         1,296.23  

    - คาปุยเคมี       4,373.33       2,546.82        2,124.06  

    - คาสารเคมีเรงการเจริญเติบโต        2,060.71      1,286.92         661.70  

    - คาสารเคมีกําจัดวัชพืช       1,082.67        668.71         383.30  

    - คาสารเคมีกําจัดแมลง        3,056.11        4,818.09        4,174.06  

    - คาสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช        3,177.78  10,497.65       3,516.93  

    - คาน้ํามันเชื้อเพลิง      2,666.67        2,838.82         1,924.49  

    - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร       4,536.89       2,504.53         2,887.90  

ตาราง 3 แสดงตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบ Non GAP แยกตามขนาดพ้ืนท่ี ของชวง

การเพาะปลูกป 2561/2562 (ตอ) 

รายการ สวนขนาดเล็ก สวนขนาดกลาง สวนขนาดใหญ 

 ตนทุนตอไร 

(บาท) 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 

2. ตนทุนคงท่ี 12,949.54     11,191.31    9,446.64  

    - คาเชาท่ีดิน        0.00            0.00                   0.00       

    - คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร   12,949.54   11,191.31     9,446.64  

รวมตนทุนท้ังหมด 60,953.23  44,972.78    36,055.30  
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รายการ สวนขนาดเล็ก สวนขนาดกลาง สวนขนาดใหญ 

 ตนทุนตอไร 

(บาท) 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 

2. ตนทุนคงท่ี    10,606.57       6,171.40        6,676.06  

    - คาเชาท่ีดิน          0.00       0.00                                      0.00       

    - คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร   10,606.57         6,171.40       6,676.06  

รวมตนทุนท้ังหมด  53,979.35    45,616.78        39,509.77  

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: สวนที่มีตนทุนการผลิตสูงที่สุด คือ สวนขนาดเล็ก รองลงมาคือสวนขนาดกลาง และสวนขนาดใหญ ตามลําดับ เนื่องจากสวน

ขนาดเล็กมีคาแรงงานและปจจัยการผลิต ไดแก คาวัสดุอุปกรณการเกษตร ปุยอินทรีย ปุยเคมี สารเคมีเรงการเจริญเติบโต สารเคมีกําจัด

วัชพืช สารเคมีกําจัดแมลง สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช น้ํามันเชื้อเพลิง และคาซอมแซมอุปกรณการเกษตร ที่สูงกวาสวนขนาดใหญ เพราะ

ซ้ือในปริมาณที่นอยกวาและมีคาขนสง และจากกรณีขอมูลคาเชาที่ดินเปน 0 เพราะเกษตรเปนเจาของที่ดินทั้งหมด และจากกลุมตัวอยางที่

ศึกษาเกษตรกรทุกคนเปนเจาของที่ดินจึงทําใหผลการศึกษาไมเกิดการ bias 

 

ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบ GAP และแบบ Non 

GAP ของชวงการเพาะปลูกป 2561/2562 

รายการ 

 GAP Non GAP 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 
รอยละ 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 
รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร  32,979.86     76.34   26,979.44         83.14  

   1.1 คาแรงงาน  10,876.13      25.18    10,529.04         32.45  

    - การดูแลรักษา  10,876.13          25.18   10,529.04        32.45  

   1.2 ปจจัยการผลิต  22,103.73   51.17  16,450.40   50.69  

    - คาวัสดุอุปกรณการเกษตร  2,253.55   5.22     1,251.79      3.86  

    - คาปุยอินทรีย  3,591.83      8.31       784.58       2.42  

    - คาปุยเคมี  1,818.70    4.21      2,109.85         6.50  

    - คาสารเคมีเรงการเจริญเติบโต  1,417.96       3.28    935.30           2.88  

ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบ GAP และแบบ Non 

GAP ของชวงการเพาะปลูกป 2561/2562 (ตอ) 
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รายการ 

 GAP Non GAP 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 
รอยละ 

ตนทุนตอไร 

(บาท) 
รอยละ 

    - คาสารเคมีกําจัดวัชพืช  336.86         0.78  497.98      1.53  

    - คาสารเคมีกําจัดแมลง  3,365.62      7.79      2,810.64      8.66  

    - คาสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช  3,028.05       7.01      4,010.66         12.36  

    - คาน้ํามันเชื้อเพลิง  2,613.07       6.05      1,733.28           5.34  

    - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร  3,678.10          8.51     2,316.33         7.14  

2. ตนทุนคงท่ี  10,219.32       23.66   5,471.39      16.86  

    - คาเชาท่ีดิน  0.00    0.00       0.00   0.00      

    - คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร  10,219.32  23.66     5,471.39      16.86  

รวมตนทุนท้ังหมด  43,199.18       100.00  32,450.83     100.00  

ท่ีมา: จากการคํานวณ  

จากการศึกษาพบวา เม่ือพิจารณาจากประเภทของตนทุน เกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ GAP มี

ตนทุนรวมเฉลี่ย 43,199.18 บาทตอไร แบงเปนตนทุนผันแปร 32,979.86 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี 

10,219.32 บาทตอไร เกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ Non GAP มีตนทุนรวมเฉลี่ย 32,450.83 บาทตอไร 

แบงเปนตนทุนผันแปร 26,979.44 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี 5,471.39 บาทตอไร  

เกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ GAP  มีตนทุนการผลิตมากกวาเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ Non GAP 

พบวาเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ GAP มีตนทุนรวมมากกวาปลูกทุเรียนแบบ Non GAP คิดเปน 

10,748.35 บาทตอไร มีตนทุนผันแปรมากกวาปลูกทุเรียนแบบ Non GAP คิดเปน 6,000.42 บาทตอไร 

และมีตนทุนคงท่ีมากกวาปลูกทุเรียนแบบ Non GAP คิดเปน 4,747.93 บาทตอไร ซ่ึงหากพิจารณาแค

ตนทุนการผลิต ทําใหเกษตรกรบางรายไมตองการลงทุนปลูกทุเรียนแบบ GAP เนื่องจากมีตนทุนการผลิต

ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธกับประสบการณของเกษตรผูปลูกทุเรียน และการดูแลรักษา

ของเกษตรกร จึงตองมีการพิจารณาผลตอบแทนท่ีไดรับตอไป 
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ตาราง 5 แสดงรายไดและตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนแบบ GAP และแบบ Non GAP ของ

ชวงการเพาะปลูกป 2561/2562 

รายการ 

 GAP Non GAP 

รวม ตอไร 
ตอ

กิโลกรัม 
รวม ตอไร 

ตอ

กิโลกรัม 

1. รายได 1,773,974.20 118,264.95   90.00  1,336,104.58 91,073.64   80.00  

2. ตนทุน 709,906.50 43,199.18   36.10  695,529.50 32,450.83   29.93 

กําไร 1,064,067.70 75,065.77   53.90 640,575.08 58,622.81   50.07 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณและการคํานวณ  

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ GAP มีรายไดรวมเทากับ 1,773,974.20 บาท 

คิดเปน 118,264.95 บาทตอไร หรือ 90 บาทตอกิโลกรัม คาใชจายรวมท้ังสิ้นเทากับ 709,906.50 บาท 

คิดเปน 43,199.18 บาทตอไร หรือ 36.10 บาทตอกิโลกรัม สวนเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ Non GAP 

มีรายไดรวมเทากับ 1,336,104.58 บาท คิดเปน 695,529.50 บาทตอไร หรือ 80 บาทตอกิโลกรัม 

คาใชจายรวมท้ังสิ้นเทากับ 943,240.76 บาท คิดเปน 32,450.83 บาทตอไร หรือ 29.93 บาทตอกิโลกรัม  

เม่ือเปรียบเทียบกําไรท้ังหมดพบวา เกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ GAP มีกําไรรวมเทากับ

1,064,067.70 บาท คิดเปน 75,065.77 บาทตอไร หรือ 53.90 บาทตอกิโลกรัม สวนเกษตรกรท่ีปลูก

ทุเรียนแบบ Non GAP มีกําไรรวมเทากับ 640,575.08 บาท คิดเปน 58,622.81 บาทตอไร หรือ 50.07 

บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนผลมาจากการปลูกทุเรียนแบบ GAP จะทําใหไดผลผลิตท่ีมากกวาและสามารถ

ขายไดราคาดีมากกวาการปลูกทุเรียนแบบ Non GAP ดังนั้นการปลูกทุเรียนแบบ GAP จึงมีตนทุนการ

ผลิตท่ีสูงกวาการปลูกทุเรียนแบบ Non GAP โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนคาปุยอินทรียท่ีเกษตรกรผูปลูก

ทุเรียนแบบ GAP เลือกใชเปนจํานวนมากในกระบวนการผลิต เพ่ือตองการลดอัตราการใชสารเคมีให

นอยลงหรือเพ่ือการการใชสารเคมีอยางถูกวิธี สวนเงินทุนดานอ่ืน ๆ นั้นก็มีความใกลเคียงกัน  

 

 

 

อภิปรายผล 
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1. สภาพท่ัวไปของการผลิตและตลาดทุเรียน 

ตลาดการคาทุเรียนสดประกอบไปดวยตลาดภายในประเทศและตางประเทศ ตลาดผูบริโภค

ภายในประเทศของแตละประเทศผูผลิตจะมีบทบาทสําคัญในการรองรับอุปทานผลผลิตภายในประเทศ

ผูผลิตนั้น ๆ โดยประเทศไทยมีสัดสวนการสงออกทุเรียนสดสูงถึงรอยละ 70 สวนของการบริโภค

ภายในประเทศมีเพียงแครอยละ 30 เทานั้น 

การท่ีทุเรียนของประเทศไทยไดรับการยอมรับจากตลาดโลก เนื่องจากไดเขาสูมาตรฐานการ

ผลิต GAP และรับบการจัดการหลังการเก็บเก่ียวท่ีไดมาตรฐาน GMP การจัดทําระบบการจดทะเบียน

สําหรับการเปนผูสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันในตลาด

สงออกทุเรียนเหนือกวาคูแขงรายอ่ืน ๆ การจัดการระบบการผลิตใหเปนไปตามมาตรบานการผลิตและ

มาตรฐานความปลอดภัยของสวนทุเรียนไทย การข้ึนทะเบียนสวนทุเรียนท่ีไดมาตรฐานประกอบกับพันธุ

ทุเรียนของไทยมีรสชาติเปนเอกลักษณทําใหเปนท่ีนิยมจนไดเปนประเทศคูคาสําคัญของจีน  

ซ่ึงคาดการณวาในอนาคตอันใกลนี้ประเทศคูแขงอ่ืน ๆ จะสามารถเขาไปยังตลาดการคาทุเรียน

ของจีนไดมากข้ึนอยางกาวกระโดด และจะเปนคูแขงกับทุเรียนของไทยในตลาดการคาทุเรียนจีนและ

ทุเรียนโลกไดดวย ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเรงเพ่ิมคุณคาใหกับผลผลิต เพ่ือรักษาตลาดการคาทุเรียน 

และเพ่ือยกระดับทุเรียนใหเปนสินคาสงออกพรีเม่ียม 

2. อุปสรรคในการผลิตทุเรียน GAP 

จากการทําแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก พบวา 1. เกษตรกรไมไดรับความชวยเหลือ

หรือสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ในการเขาไปแนะนําขอมูลตาง ๆ ในการผลิตทุเรียนเพ่ือใหได

มาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทําใหเกษตรกรมีความไมเขาใจถึงเรื่องตนทุนท่ีอาจเพ่ิมข้ึนมา

กับผลตอบแทนท่ีจะไดรับ รวมถึงข้ันตอนตาง ๆ ในการยื่นเอกสารเพ่ือขอใบรับรอง GAP อีกท้ังเกษตรกร

บางรายยังมีพ้ืนท่ีการการปลูกทุเรียนซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน จึงทําใหไมสามารถยื่นขอ

เอกสารใบรับรอง GAP ได 2. เกษตรกรมีสวนใหญหนี้สิน ทําใหไมกลาตัดสินใจลงทุนปลูกทุเรียนแบบ 

GAP เนื่องจากเห็นวาตองใชตนทุนในการผลิตท่ีมากข้ึน และราคาผลผลิตทุเรียนในแตละปก็ไมแนนอน 

ข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ  

 

3. ความคุมคาในการลงทุนผลิตทุเรียน GAP 
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จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกทุเรียนแบบ GAP และปลูกทุเรียนแบบ Non 

GAP เม่ือวิเคราะหกําไรทางบัญชีพบวา รายไดจากการจําหนายทุเรียนสดของเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบ 

GAP นั้นรวมเทากับ 1,773,974.20 บาท คิดเปน 118,264.95 บาทตอไร หรือ 90 บาทตอกิโลกรัม 

คาใชจายรวมท้ังสิ้นเทากับ 709,906.50 บาท คิดเปน 43.199.18 บาทตอไร หรือ 36.10 บาทตอกิโลกรัม 

มีกําไรสุทธิรวมเทากับ 1,064,067.70 บาท คิดเปน 75,065.77 บาทตอไร หรือ53.90 บาทตอกิโลกรัม 

สวนรายไดจากการจําหนายทุเรียนสดของเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนแบบท่ัวไปนั้นรวม เทากับ 

1,336,104.58 บาท คิดเปน 91,073.64 บาทตอไร หรือ 80 บาทตอกิโลกรัม คาใชจายรวมท้ังสิ้นเทากับ 

695,529.50 บาท คิดเปน 32,450.83 บาทตอไร หรือ 29.93 บาทตอกิโลกรัม มีกําไรสุทธิรวมเทากับ 

640,575.08บาท คิดเปน 58,622.81 บาทตอไร หรือ 50.07 บาทตอกิโลกรัม 

แมวาการปลูกทุเรียนแบบ GAP จะมีตนทุนในการผลิตท่ีมากกวาการปลูกทุเรียนแบบ Non GAP 

แตผลตอบแทนทางการเงินท่ีไดรับนั้นก็มากกวาการปลูกทุเรียนแบบ Non GAP เชนเดียวกัน เม่ือคิด

กําไรรวมท้ังหมดของการปลูกทุเรียนแบบ GAP ก็ไดมากกวาแบบ Non GAP ถึง 423,492.62  บาท และ

กําไรตอไรของการปลูกทุเรียนแบบ GAP ก็ไดมากกวาแบบ Non GAP ถึง 16,450.83 บาทตอไร และ

กําไรตอกิโลกรัมของการปลูกทุเรียนแบบ GAP ก็ไดมากกวาแบบ Non GAP ถึง 3.83 บาทตอกิโลกรัม 

ซ่ึงแสดงใหเห็นแลววามีความคุมคาท่ีเกษตรกรจะการลงทุนปลกูทุเรียนแบบ GAP  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาขางตนชี้ใหเห็นวาเกษตรผูปลูกทุเรียนตามมาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP) มีตนทุนสูงกวาการปลูกทุเรียนแบบท่ัวไป (Non GAP)  แตใหผลตอบแทนท่ีสูงกวา ดังนั้น

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาลงทุนปลูกทุเรียนแบบ GAP เพ่ือท่ีเกษตรกรจะ

ไดมีรายได กําไร หรือไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน สงผลใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรดีข้ึน และเพ่ือขอ

ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีการจัดอบรมความรูแกเกษตรกร โดยเขามามีสวนชวยเหลือ

แกปญหา และเสนอแนวทางในการปรับลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง  

 การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลแตเฉพาะทุเรียนพันธุหมอนทอง และเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

ผลการวิจัยจึงอาจไมสามารถนําไปใชสําหรับทุเรียนพันธุอ่ืน พืชอ่ืน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนได นอกจากนี้การวิจัย

ครั้งนี้สนใจแตตนทุนและตัวเงินท่ีเปนตัวเงินเทานั้น ไมไดคํานึงถึงประโยชนดานอ่ืน ๆ เชน ผลประโยชน

ทางดานสุขภาพท่ีดีข้ึนของเกษตรกรและชุมชน เนื่องจากไมสามารถคํานวณได 
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 ในการศึกษาครั้งตอไป อาจเลือกศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีอ่ืนนอกเหนือจากพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร เพ่ือนํา

ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้ และเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจนําขอมูลไปใช ซ่ึง

อาจเลือกศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของพืชชนิดอ่ืนนอกเหนือจากทุเรียน เชน พืชไร หรือพืชผัก เปน

ตน เพ่ือท่ีจะไดขอมูลท่ีหลากหลายและเปนประโยชนมากข้ึน 
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ปจจัยที่สงเสริมการทํางานตอหลังวัยเกษียณ 

Factors Promoting Working After Retirement 

 

สโรชา เกษมโสตร0 1 และคมกริช ถาวรวันชัย1

2 

Sarocha Kasemsote1 and Komgrich Thavornwanchai2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการทํางานของผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาแนวโนมในการทํางานตอของผูสูงอายุหลังวัยเกษียณในกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยทําวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไปในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 105 คน และเปน

การศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป 

จํานวน 5 คน  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการทํางานตอหลังวัยเกษียณ โดยกลุม

ตัวอยางใหเหตุผลในการตัดสินใจในการทํางานตอวาท่ียังสามารถทํางานได ตองการหารายไดหลัง

เกษียณอายุการทํางาน และไมตองการเปนภาระของบุคคลอ่ืนในสังคม โดยงานท่ีทําอาจเปนงานทางดาน

การบริหารงาน การประกอบอาชีพอิสระหรือแมกระท่ังงานท่ีสามารถชวยเหลือสังคม นอกจากนี้หากท้ัง

ภาคเอกชนและภาครัฐบาลเห็นถึงความสําคัญของคนหลงวัยเกษียณถือวาเปนเรื่องดี การท่ีสงเสริมให

ผูสูงอายุหลังวัยเกษียณไดออกมาทํางานยังเปนการชวยลดภาระในการดูแลผูสูงอายุของลูกหลานและเปน

การหารายไดเสริมใหกับผูสูงอายุหลังวัยเกษียณดวยเชนกัน  

 

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ,วัยเกษียณ,ความตองการทํางาน 
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Abstract 

The objectives of this study were to investigate factors related with working 

among the elderly in Bangkok and to study the trend of working after retirement among 

the elderly in Bangkok. Quantitative data analysis was conducted through survey research. 

Data were collected from the population aged 50 years and over in Bangkok. The sample 

of this study was 105 elderly people.  Qualitative data were collected by in- depth 

interview from five people aged 50 years and over. 

The results of this study indicated that most of the respondents needed to work 

after retirement.  The main reasons to work after retirement included their perceived 

ability to work, their needs for earn income after retirement, and avoidance to be the 

burden to other people in society. Most commonly found work types were management 

and freelance or even social work.  Furthermore, it would be better for both public and 

private sectors to realize the importance and role of seniors and retirees. Promoting the 

elderly after retirement to work also helps reduce the burden of caring for the elderly 

and raising additional income for the elderly after retirement as well.  

 

Keywords: Elderly, Retirement, Working needs 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องใน

อนาคตจนกลายเปนสังคมผูสูงอายุไดโดยสมบูรณใน พ.ศ.2564 โดยท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยตางให

ความสนใจกับผูสูงอายุอยางจริงจังท้ังในภาคธุรกิจและภาคสังคม ซ่ึงประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ

มาตั้งแตป พ.ศ.2548  โดยในป พ.ศ. 2513 ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุท่ีอายุ 60 ป เพียง 1.7 ลาน

คน  แตในป พ.ศ. 2533 เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 4 ลานคน และเพ่ิมข้ึนเปน 11.2 ลานคน ในป พ.ศ. 2561 

อีก 20 ปขางหนา ในป พ.ศ. 2581 ประชากรสูงอายุไทยจะเพ่ิมจํานวนข้ึนอีกเกือบเทาตัว คือเปน 20 
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ลานคน2

3  สิ่งท่ีทําใหอัตราของสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากจํานวนเด็กเกิดใหมในประเทศไทย

ลดลงอยางรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลง คูแตงงานมีความตองการมีลูกนอยลงและท่ี

สําคัญคือ ผูหญิงไทยในวัยมีบุตรลดจํานวนลงเปนผลมาจากการเกิดท่ีลดลงในระยะเวลา 30-40 ป ท่ีผาน

มาทําใหจํานวนสตรีในวัยมีบุตรลดลงอยางมากในอนาคต และนอกจากนี้คนไทยมีอายุยาวข้ึนมาก เม่ือ 

40-50 ปกอน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทยยืนยาวไมถึง 60 ป ปจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทย

สูงข้ึนถึง 77 ป และจะยืนยาวข้ึนถึง 80 ป ในอีก 20 ปขางหนา  

โดยกลุมของผูสูงอายุภายในประเทศไทยสวนใหญจะมีอายุในชวงวัยตน (อายุ 60-69 ป) คือ 

รอยละ 57.4 ของผูสูงอายุท้ังหมด วัยกลาง (อายุ 70-79 ป) รอยละ 29.0 และวัยปลาย (อายุ 80 ปข้ึน

ไป) รอยละ 13.6 ตามลําดับ 3

4 จากแนวโนมดังกลาว จึงทําใหเห็นถึงความสําคัญของผูสูงอายุในเรื่องของ

การทํางานตอ เพราะประชากรวัยทํางานก็มีอัตราท่ีลดลง ดังนั้น การศึกษาคนควาอิสระนี้จึงนําเรื่องของ

ผูสูงอายุข้ึนมาศึกษาในเรื่องของการทํางานตอหลังวัยเกษียณเพ่ือคนหาวาปจจัยใดท่ีจะทําใหกลุม

ประชากรผูสูงอายุตัดสินใจทํางานตอ และปจจัยใดท่ีจะสงเสริมใหทํางานตอ เพ่ือชดเชยการคาดแคลน

ของแรงงาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการทํางานของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

2เพ่ือศึกษาแนวโนมในการทํางานตอของผูสูงหลังวัยเกษียณในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิด ทฤษฎีและท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีวัฏจักรชีวิต 

แฟรงโก โมดิกลิอานี อัลเบิรต แอนโด และริชารด บรูมเบิรก ไดเสนอทฤษฎีการบริโภคภายใต

สมมุติฐานวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Hypothesis) ไววา “ รายไดในชวงแรกและชวงปลายของชีวิตจะต่ํา

กวาเม่ือเทียบกับรายไดในชวงอ่ืนๆ ในขณะท่ีการบริโภคจะเพ่ิมข้ึนอยางคงท่ี ” ซ่ึงเขียนเปนกราฟไดดังนี้ 

                                                           
3 ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย,2560 
4 ที่มา: การสํารวจประชากรสูงอายภุายในประเทศไทย พ.ศ. 2560 สํานักสถิติแหงชาติ 
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รูปภาพท่ี 1 การบริโภคและรายไดตลอดอายุขัยท่ีคาดการณ 

 

จากรูปภาพท่ี 1 กลาวไดวา ในชวงแรกของชีวิต (0 ถึง t1) ผูบริโภคจะมีการบริโภคมากกวา

รายได ชวงชีวิตนี้จะมีการกูเงินเพ่ือการบริโภค ในชวงกลางของอายุตั้งแต (t1 ถึง t2) ผูบริโภคมีรายไดมาก

ข้ึนเรื่อยๆ จนมากกวาการบริโภคชวงชีวิตนี้จะมีการนําเงินท่ีเหลือไปใชหนี้เงินกู และออมเงินวัยใชหลัง

เกษียณ ในชวงปลายของอายุต้ังแต (t2 ถึง T) ผูบริโภครายไดลดลงมาก จนนอยกวาการบริโภคอีกครั้ง 

ชวงชีวิตนี้จะนําเงินออมออกมาใชในชวงยามชรา เม่ือรายไดสูงข้ึนเรื่อยๆ จะพบวา APC มีคาลดลง กลาว

ไดวา MPC จะมีคานอยกวา APC เสมอ สมมุติฐานวัฏจักรชีวิตกลาววา เราไมสามารถทราบรายไดใน

อนาคตท่ีแนนอนได นั่นคือ การคํานวณมูลคาปจจุบันของรายได (PVt) จริงๆแลวคือการคาดการณรายได

นั่นเอง ดังนั้นจึงเรียกใหมวา “ การบริโภคข้ึนอยูกับการคาดการณของรายได ” กลาวโดยสรุป ทฤษฎี

การบริโภคตามสมมุติฐานของวัฏจักรชีวิตอธิบายวา การบริโภคข้ึนอยูกับรายไดและสินทรัพยท่ีมีอยู ถา

ผูบริโภคมีสินทรัพยมากข้ึน การบริโภคจะมากข้ึน โดยเสนการบริโภคจะเคลื่อนสูงข้ึนท้ังเสน และถา

ผูบริโภคมีทรัพยสินลดลง เสนการบริโภคจะเคลื่อนลงท้ังเสน 

ทฤษฎีกิจกรรม  

พัฒนาข้ึนโดย Robert Havighurst ซ่ึงอธิบายถึงสถานภาพทางสังคมของผูสูงอายุ กลาวคือเม่ือ

บุคคลมีอายุมากข้ึน สถานภาพ และบทบาททางสังคมจะลดลง แตยังมีความตองการทางสังคมเหมือน

บุคคลวัยกลางคน ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูสูงอายุมีความตองการท่ีจะเขารวมกิจกรรมเพ่ือความสุขและการมีชีวิต

ท่ีดี ซ่ึงกิจกรรมตามแนวคิดนี้หมายถึง กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากท่ีบุคคลปฏิบัติตอตนเอง นั่นคือกิจกรรมท่ี

ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน โดยกิจกรรมท่ีผูสูงอายุปฏิบัติจะทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคา และยังเปน

ประโยชนตอสังคม ทฤษฎีกิจกรรมยังเชื่อวา ผูสูงอายุจะมีความสุข ความพึงพอใจเม่ือไดทํากิจกรรมท่ี

ตอเนื่องจากท่ีเคยทํางานในอดีตจนเปนวิถีชีวิตในปจจุบัน ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงอธิบายความตองการทํางาน

ของผูสูงอายุไดวา สาเหตุท่ีผูสูงอายุยังมีความตองการทํางานเพราะยังตองการรักษาสถานภาพทางสังคม 
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โดยการทํากิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ท้ังกิจกรรมท่ีกระทําตอเพ่ือน สังคม ชุมชน และคน

ในครอบครัว รวมถึงการทํางานไมวาจะเปนงานท่ีสรางรายไดหรืองานอดิเรก กิจกรรมเหลานี้ทําให

ผูสูงอายุมีความสุขทางดานรางกายและจิตใจ ทําใหดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและความรูสึกวา

ตนเองยังมีคุณคาและประโยชนตอสังคม 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา 

ประชากรผูท่ีกําลังเขาสูวัยเกษียณและผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไปในกรุงเทพมหานคร 

โดยใชกลุมตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 105 ตัวอยาง และกําหนดกลุมตัวอยางอยางแบบเจาะจง เลือกเฉพาะผู

ท่ีมีอายุตั้ง 50 ปข้ึนไปในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.ขอมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามดวยวิธีการสัมภาษณโดยตรง จากกลุม

ตัวอยางผูท่ีกําลังเขาสูวัยเกษียณและผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป จํานวน 105 คน และสวนท่ีสอง 

ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป จํานวน 5 คน 

2.ขอมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน 

บทความ วิทยานิพนธงานวิจัย เปนตน ซ่ึงเผยแพรโดยแหลงขอมูลและหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน

สถิติแหงชาติกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย  

การวิเคราะหขอมูล 

 ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เพ่ือทําการอธิบายผลสรุปท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS และStata โดยการนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดทําการ

เก็บรวบรวมไวดวยวิธีการสัมภาษณโดยตรง ซ่ึงสามารถวิเคราะหแบบสอบถามไดดังนี้ 

 แบบสอบถามสวนท่ี  1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ลักษณะของคําถามจะ

เปนคําถามแบบคําตอบหลายตัวเลือกจํานวน 9 ขอ โดยใชวิธีการวิเคราะหหาคาความถ่ี และรอยละ  
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 แบบสอบถามสวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความตองการทํางานของกลุมตัวอยางและปจจัยท่ีเปนตัว

กําหนดการตัดสินใจทํางานตอและไมทํางานตอหลังวัยเกษียณ ลักษณะของคําถามจะเปนคําถามแบบ

คําตอบหลายตัวเลือก โดยใชวิธีการวิเคราะหหาคาความถ่ี และรอยละ  

สถิติท่ีใชในการศึกษา 

 ในการวิเคราะหขอมูลไดนําขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช

โปรแกรม SPSS และStata ในการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการศึกษาขอมูลดาน

ประชากรศาสตร และปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจทํางานตอและไมทํางานตอหลังวัยเกษียณ โดย

วิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือทราบลักษณะของกลุมตัวอยางและการแจกแจงตัวแปร ไดแก ความถ่ี รอยละ 

ความถ่ีรวม และทดสอบ Chi-square เพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 

 

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลดานประชากรศาสตร  

กลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ การออมและการลงทุน 

รายไดตอเดือน ภาระหนี้สิน และปญหาสุขภาพ โดยจะนําเสนอรายละเอียดของขอมูลดาน

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
      

 

          แผนภูมิท่ี 1 เพศ     แผนภูมิท่ี 2 อายุ     

ท่ีมา:จากการศึกษาของผูวิจยั 

จากแผนภูมิท่ี 1 และ2 มีผูเลือกทํางานตอมากกวาผูท่ีไมเลือกทํางานตอท้ังเพศชายและเพศหญิง 

อายุ61-65ป เลือกทํางานมากท่ีสุดรองลงมา อายุ 56-60ป, 50-55ป, 66-70ป และ71ปข้ึนไป ตามลําดับ 
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แผนภูมิท่ี 3 สถานภาพ 

ท่ีมา:จากการศึกษาของผูวิจยั  

จากแผนภูมิท่ี 3 มีผูเลือกทํางานตอมากกวาผูท่ีเลือกไมทํางานตอ โดยผูท่ีเลือกทํางานตอมาก

ท่ีสุดมีสถานภาพสมรส รองลงมามีสถานภาพโสด, หมาย, หยาราง และแยกกันอยูตามลําดับ 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 ระดับการศึกษาสูงสุด 

ท่ีมา:จากการศึกษาของผูวิจยั 

จากแผนภูมิท่ี 4 มีผูเลือกทํางานตอมากกวาผูท่ีเลือกไมทํางานตอ โดยผูท่ีเลือกทํางานตอมาก

ท่ีสุดคือระดับประถมศึกษา รองลงมาปริญญาตรี, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., 

อนุปริญญา/ปวส., ปริญญาโทและสูงกวา และไมเคยศึกษาตามลําดับ 
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                แผนภูมิท่ี 5 อาชีพ    แผนภูมิท่ี 6 การออมและการลงทุน 

ท่ีมา:จากการศึกษาของผูวิจยั 

จากแผนภูมิท่ี 5 มีผูเลือกทํางานตอมากกวาผูท่ีเลือกไมทํางานตอ โดยผูท่ีเลือกทํางานตอมาก

ท่ีสุดประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอิสระ รองลงมาพนักงานเอกชน,ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และแมบาน ตามลําดับ 

จากแผนภูมิท่ี 6 มีผูเลือกทํางานตอมากกวาผูท่ีเลือกไมทํางานตอ โดยผูท่ีเลือกทํางานตอมาก

ท่ีสุดมีการออมและการลงทุนในรูปเ งินฝาก/เ งินลงทุน รองลงมามีในรูปเ งินฝาก/เงินลงทุน

,อสังหาริมทรัพย ,อสังหาริมทรัพย และไมมีการออมหรือการลงทุนใดๆ ตามลําดับ 
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แผนภูมิท่ี 7 รายไดตอเดือน 

ท่ีมา:จากการศึกษาของผูวิจยั 

จากแผนภูมิท่ี 7 มีผูเลือกทํางานตอมากกวาผูท่ีเลือกไมทํางานตอ โดยผูท่ีเลือกทํางานตอมาก

ท่ีสุดมีรายไดอยูระหวาง 1,000-10,000 บ. รองลงมา 10,001-20,000 ,20,001-30,000 และ30,001ข้ึน

ไปตามลําดับ 

 

             แผนภูมิท่ี 8 ภาระหนี้สิน    แผนภูมิท่ี 9 ปญหาสุขภาพ 

ท่ีมา:จากการศึกษาของผูวิจยั  

จากแผนภูมิท่ี 8 และ 9 มีผูเลือกทํางานตอมากกวาผูท่ีเลือกไมทํางานตอท้ังมีและไมมีภาระ

หนี้สิน และมีปญหาสุขภาพและไมมีปญหาสุขภาพ 

เม่ือทําการวิเคราะหสัดสวนภายในกลุมของผูท่ีตองการทํางานตอหลังวัยเกษียณ พบวาสวนใหญ

เปนเพศชาย อายุ 61 -65 ป มีคูสมรส สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญมีปญหา

สุขภาพ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ท้ังนี้กลุมตัวอยางท่ีตองการ

ทํางานตอสวนใหญมีการออมในรูปของอสังหาริมทรัพย และมีภาระหนี้สิน 
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ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธี Chi-Square 

 สมมติฐาน 

 H0 = ตัดสินใจทํางานตอ 

 H1 = ตัดสินใจไมทํางานตอ 

ตารางท่ี 1 ทดสอบ Chi-Square 

ตัวแปรอิสระ Pearson Chi-Square Significant 

เพศ 0.7721 0.380 

อายุ 2.6395 0.104 

สถานภาพ 1.0576 0.304 

ระดับการศึกษา 0.8650 0.352 

อาชีพ 0.0000 1.000 

การออม 3.5700 0.059 

รายได 4.0785 0.043 

หนี้สิน 0.4738 0.491 

ปญหาสุขภาพ 0.3620 0.547 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาการตัดสินใจทํางานตอหลังวัยเกษียณของผูสูงอายุหลังวัยเกษียณในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จากการคํานวณ Chi-Square พบวา รายไดมีคา Sig = 0.043 ซ่ึงนอยกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 หมายความวา รายไดมีความสัมพันธในการตัดสินใจทํางานตอของผูสูงอายุหลัง

วัยเกษียณ 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจทํางานตอหรือไมทํางานตอหลังวัยเกษียณของกลุมตัวอยาง 

1.ปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานตอหลังวัยเกษียณ ในดานปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญใหเหตุผลวา ยังสามารถทํางานได คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมาคือ ตองการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน คิดเปนรอยละ 31.6 และรูสึกเบื่อเม่ืออยูเฉยๆ คิดเปนรอยละ 26.8 ปจจัยทางเศรษฐกิจ พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลวา ตองการหารายไดหลังเกษียณอายุการทํางาน คิดเปนรอยละ 47.2 

รองลงมาคือ ไมมีเงินออมไวใชในวัยชรา คิดเปนรอยละ 22.7 ไมมีสิทธิไดรับรายไดอ่ืนๆ จากการเกษียณ 

เชน รายไดสวัสดิการสังคม เงินกองทุนเลี้ยงชีพ คิดเปนรอยละ 20.2 และรายไดหลังเกษียณไมพอใช คิด
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เปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ และปจจัยทางสังคม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลวา ไมตองการ

เปนภาระของบุคคลอ่ืนในสังคม คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาคือ ตองการรักษาสถานภาพทางสังคม คิด

เปนรอยละ 36.9 ไมมีบุตรหลานใหตองดูแล คิดเปนรอยละ 11.3 และไมมีสามี/ภรรยา ท่ีตองดูแล คิด

เปนรอยละ 6.9 ตามลําดับ 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีตองการทํางานตอหลังวัยเกษียณ สวนใหญใหเหตุผลวา ยัง

สามารถทํางานได ตองการหารายไดหลังเกษียณอายุการทํางาน และไมตองการเปนภาระของบุคคลอ่ืน

ในสังคม 

โดยลักษณะงานท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจทํางานตอหลังวัยเกษียณ สวนใหญตองการทํางานท่ี

เหมาะสมกับผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 50.6 ซ่ึงมากกวากลุมท่ีตองการทํางานเดิมท่ีเคยทํากอนเกษียณ คิด

เปนรอยละ 49.4 อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางท่ีตองการทํางานในลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

สวนใหญตองการทํางานในอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 74.42 รองลงมา ทําอาหาร,ขนม คิดเปนรอยละ 

6.98 ดูแลรักษาพยาบาล คิดเปนรอยละ 2.33 กิจการสวนตัว คิดเปนรอยละ 2.33 ซอมคอมพิวเตอร คิด

เปนรอยละ 2.33 ซอมไฟฟา คิดเปนรอยละ 2.33 ทํานาทําไร คิดเปนรอยละ 2.33 ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

คิดเปนรอยละ 2.33 ประดิษฐ คิดเปนรอยละ 2.33 และปลูกตนไม คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ  

 จากการสํารวจขอมูลอายุเกษียณการทํางานท่ีคิดวาเหมาะสมของกลุมตัวอยางท่ีตองการทํางาน

ตอหลังวัยเกษียณพบวา อายุ 70 ป คิดเปนรอยละ 25.88 อายุ 75 ป คิดเปนรอยละ 18.82 อายุ 65 ป 

คิดเปนรอยละ 7.06 อายุ 90 ป คิดเปนรอยละ 7.06 และอายุ 60 ป คิดเปนรอยละ 4.71 ตามลําดับ 

2.ปจจัยท่ีสงผลตอการไมทํางานตอหลังวัยเกษียณ ในสวนของปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลวา ตองการพักผอน คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมาคือ อายุมาก คิดเปนรอย

ละ 28.6 และเบื่องานท่ีทํา คิดเปนรอยละ 17.9 ปจจัยทางเศรษฐกิจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให

เหตุผลวา ไมมีปญหาดานการเงิน คิดเปนรอยละ 78.3 รองลงมาคือ มีสิทธิไดรับเงินบํานาญ คิดเปนรอย

ละ 8.7 มีสิทธิไดรับรายไดอ่ืนๆ จากการเกษียณ เชน รายไดจากสวัสดิการสังคม,เงินกองทุนเลี้ยงชีพ คิด

เปนรอยละ 8.7 และมีเงินท่ีจะไปลงทุนในธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ และปจจัยทาง

สังคม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลวา ตองการอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 29 รองลงมา

คือ ลูกหลานใหหยุดทํางาน คิดเปนรอยละ 22.6 เลี้ยงบุตร/หลาน คิดเปนรอยละ 19.4 ตองการมีเวลา

ใหกับเพ่ือนๆ คิดเปนรอยละ 12.9 หยุดทํางานตามกติกาสังคม คิดเปนรอยละ 9.7 ดูแลครอบครัวหรือคู

สมรส คิดเปนรอยละ 3.2 และคูสมรสเกษียณ(เกษียณตามคูสมรส) คิดเปนรอยละ 3.2 ตามลําดับ 
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ดังนั้นจึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีไมตองการทํางานตอหลังวัยเกษียณ สวนใหญตองการพักผอน 

ไมมีปญหาดานการเงิน และตองการอยูกับครอบครัว 

การวิเคราะหเชิงพรรณนาจากการสัมภาษณเชิงลึก 

ความแตกตางของคนวัยเกษียณและคนวัยทํางานสามารถแบงออกไดเปน 4 ดาน 

   1.ดานรายไดท่ีคนวัยเกษียณจะมีมากกวาคนวัยทํางานท่ีพ่ึงเริ่มทํางานไดไมนานเนื่องมาจาก

ประสบการณทํางานท่ียาวนานจึงทําใหมีรายไดท่ีสูง แตในดานรายไดนั้นก็ยังข้ึนอยูกับตําแหนงงานท่ีได

ทําดวยเชนกัน 

   2.ดานสุขภาพท่ีอาจจะไมแข็งแรงเหมือนคนวัยทํางานเพราะดวยอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ

โรคภัยไขเจ็บโรคประจําตัวท่ีเริ่มมีการเกิดข้ึนมาตามวัย ข้ึนอยูกับการดูแลสุขภาพตนเองในแตละบุคคล  

   3.ดานความเปนตัวตน คนวัยเกษียณจะมองวาคนรุนใหมใหความสําคัญกับความมีตัวตนของ

ตัวเองคอนขางสูงมีความคิดวาตัวเองนั้นเกง ไมมีความอดทน ไมคอยใหความเคารพนับถือผูใหญ ในขณะ

ท่ีคนรุนใหมหรือคนวัยทํางานก็มองวาคนวัยเกษียณนั้นเอาแตความคิดของตนเองเปนใหญ ไมทาทาย 

และไมยอมเปดใจในสิ่งใหมๆ สิ่งนี้จึงทําใหเกิดชวงวางระหวางวัยของคนวัยทํางานและคนวัยเกษียณ 

   4.ดานมุมมองประสบการณการทํางานท่ีเฉียบแหลม คนวัยเกษียณมีมุมมองท่ีมองแลวตาง

จากคนวัยทํางานท่ีเริ่มทํางานใหมๆ เพราะจะมีความตรงประเด็นและเฉียบขาด ซ่ึงเกิดจากประสบการณ 

ความสามารถ โอกาส และความนาเชื่อถือ มาชวยเปนสวนประกอบ  

ความคิดเห็นตอการท่ีตองเก็บเงินไวใชวัยเกษียณ การวางแผนทางการเงิน และความ

เพียงพอตอรายไดท้ังกอนและหลังเกษียณ 

คนในวัยเกษียณจะมีมุมมองในการวางแผนทางการเงินเพ่ือเก็บไวใชในวัยเกษียณท่ีคอนขางจะ

แตกตางกันตามอาชีพท่ีตนทําอยางเชน คนท่ีประกอบอาชีพรับราชการก็จะมีการวางแผนทางการเงินท่ี

แตกตางจากคนประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท เนื่องจากคนท่ีรับราชการจะมีเงินบําเหน็จ/บํานาญไว

ใชหลังวัยเกษียณ แตถึงแมจะมีเงินบําเหน็จ/บํานาญแลวก็ยังตองมีการบริหารจัดการอยูเสมอ เพราะคน

วัยเกษียณมองวาในสภาพท่ีตนเองเกษียณไปแลวจะตองใชเงินเทาไหรตอเดือนเพียงพอ ถาหากไดเงิน

เกษียณนอยก็จะตองออกมาหาอาชีพทําเพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวัน ในสวน

ของคนท่ีประกอบอาชีพพนักงานเอกชนสวนใหญจะเริ่มมีการวางแผนทางการเงินต้ังแตเริ่มทํางาน

เนื่องจากการไมมีสวัสดิการเหมือนคนท่ีรับราชการ โดยจะมีการจัดสรรปนสวนในการออมเงิน และมีการ
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ทําประกันชีวิตเอาไวเพ่ือสามารถเอาไวใชไดในยามฉุกเฉิน ทางดานของรายไดหลังเกษียณจะตองมีเงินไว

ใชในวัยเกษียณโดยเฉลี่ยตอเดือนอยู ท่ีประมาณ 30,000 บาท เพ่ือใหเพียงพอตอการใชเ งินใน

ชีวิตประจําวัน และยังไมรวมถึงคาใชจายดานอ่ืนๆซ่ึงมีความแตกตางกันในแตละบุคคล 

ทัศนคติท่ีมีตอนโยบายสําหรับผูสูงอายุ เชน การแจกเงิน ความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีตองการให

รัฐบาลชวยเหลือพัฒนา และสนับสนุนเกี่ยวกับคนวัยเกษียณและผูสูงอายุ  

ความคิดเห็นท่ีมีตอนโยบายการแจกเงินผูสูงอายุจะแบงไดเปน 2 กลุมคือกลุมท่ีเห็นดวยและ

กลุมท่ีไมเห็นดวยกับนโยบายดังกลาว โดยคนท่ีเห็นดวยจะมองวานโยบายแจกเงินผูสูงอายุเปนการ

ชวยเหลือเพียงระยะสั้น เปนการชวยเหลือสําหรับคนยากจน และผูดอยโอกาส ซ่ึงไมเพียงพอแตก็ถือเปน

สวัสดิการใหกับประชาชน และคนท่ีไมเปนดวยกับนโยบายดังกลาวจะมองวาเปนการเอาเงินท่ีควรใชใน

สาธารณูปโภคไปใชโดยท่ีไมเกิดประโยชนมากนัก ควรท่ีจะตองสรางชองทางในการสรางอาชีพใหกับคน

ภายในประเทศ เพ่ือเปนการทําใหเงินภายในระบบเพ่ิมข้ึน  

การสนับสนุนคนวัยเกษียณนั้นควรตองหางานใหผูสูงอายุทําโดยงานท่ีทําควรเปนงานท่ียัง

สามารถทําไดไมวาจะทําท่ีบานหรือในสํานักงานตางๆ รัฐบาลก็ควรท่ีจะสงเสริมใหคนวัยเกษียณมีอาชีพ

เสริม และรายไดเสริมโดยตองเปนงานท่ีไมไดหนักมาก การใหคาลดหยอนในสินคาจําเปนสําหรับผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ควรมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับปจจัยสี่ ท้ังทางดานท่ีอยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค และความ

ปลอดภัยในชีวิต อีกท้ังยังควรท่ีจะสงเสริมในดานของสุขภาพและความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน ไม

วาจะเปนโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขควรจะรองรับผูสูงอายุใหไดมากกวานี้และควรใหมีการเขาถึงได

อยางรวดเร็ว  โดยท่ีแตละนโยบายท่ีไดออกมาไมควรจะมีเง่ือนไขท่ียุงยากจนเกินไป 

ความคิดเห็นตอนโยบายการจางงานผูสูงอายุหลังวัยเกษียณ ท้ังในภาครัฐและเอกชนความ

คิดเห็นตอนโยบายดังกลาวแบงออกเปน 2 สวน 

1.พนักงานท่ีทํางานในภาคเอกชนถาหากเปนระดับผูบริหารในบางบริษัทจะมองวาไมคุมคาใน

การจางงานผูสูงอายุหลังวัยเกษียณแมวาจะไดการลดหยอนภาษีก็ตามและยังมองวาเปนมาตรการเชิง

บังคับ เนื่องจากภาวะของผูสูงอายุหลังวัยเกษียณประสิทธิภาพในการทํางานและทางกายภาพไมเต็มรอย 

นอกจากนี้บริษัทตองทําดวยความไมเต็มใจเพราะวาเปนกฎหมาย แตในสวนของพนักงานท่ัวไปจะมองวา

เปนเรื่องดี เนื่องจากมีความคิดเห็นวาคนท่ีเกษียณอายุการทํางานหรือผูสูงอายุสวนใหญมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

และยังมีความสามารถ สติปญญาท่ีจะชวยเหลือหรือทํางานใหกับองคกรได ท้ังยังเปนการชวยลดภาระ
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ทางสังคมท้ังลูกหลาน หรือแมกระท่ังรัฐบาลเองเพราะผูสูงอายุเหลานี้ยังมีความสามารถท่ีจะชวยเหลือ

ตัวเองได และบริษัทเองยังไดประโยชนจากการทํางานของผูสูงอายุและคนหลังวัยเกษียณดวยเชนกัน 

2.ขาราชการจะมองวาการขยายอายุราชการสามารถทําไดทําไดเพียงบางตําแหนงท่ีสําคัญ แตถา

ตําแหนงท่ัวไปก็อาจจะเปนภาคบังคับ ซ่ึงอาจจะคิดในเรื่องของคาตอบแทนท่ีไมตองมากแตพอให

ผูสูงอายุมีรายได โดยการท่ีรัฐบาลเริ่มใหความสําคัญตอผูสูงอายุหลังวัยเกษียณไดทํางานตอนั้นเปนเรื่องดี

แตก็ควรท่ีจะสรางคนรุนใหมใหเปนมืออาชีพแบบคนท่ีจะเกษียณเปนซ่ึงถือวาเปนเรื่องยาก  

การวางแผนการทํางานตอ ประสิทธิภาพ อุปสรรค การใชชีวิตหลังวัยเกษียณ และอาชีพท่ี

เหมาะสมตอการทํางานตอหลังวัยเกษียณ 

คนวัยเกษียณยังมองวาตนเองมีประสิทธิภาพในการทํางานอยูซ่ึงก็ยังข้ึนอยูกับองคกรตางๆวา

พรอมท่ีจะยอมรับการทํางานตอของคนหลังวัยเกษียณมากนอยแคไหน ในสวนของอุปสรรคในการทํางาน

คนวัยเกษียณในสวนของคนท่ีมีปญหาสุขภาพยังมองวาอาจเปนอุปสรรคในการทํางานตอแตถายัง

สามารถทํางานตอไดก็จะยังทํางานตอไป โดยงานท่ีทําอาจเปนงานทางดานการบริหารงาน การประกอบ

อาชีพอิสระหรือแมกระท่ังงานท่ีสามารถชวยเหลือสังคม  

ปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอการทํางานตอของคนวัยเกษียณ 

คนในวัยเกษียณไมไดคาดหวังหรือตองการใหลูกหลานตองมาเลี้ยงดู เพราะลูกหลานแตละคนจะ

มีภาระเปนของตนเอง ตองชวยเหลือตนเองไดโดยไมเปนภาระของลูกหลานหรือหากตองใหลูกหลานดูแล

ก็จะพยายามเปนภาระใหนอยท่ีสุด และในการทํางานตอเพ่ือออกมาเจอสังคมในสวนของบุคคลท่ีเห็น

ดวยมองวาการท่ีไดมาพบเจอเปนการคลายความเหงาซ่ึงเปนการดีกวาอยูในบาน ท้ังยังเปนการหารายได

เสริมและอาจทําใหเกิดเปาหมายใหมๆในชีวิต และในสวนของบุคคลท่ีไมเห็นดวยมองวาถาต้ังใจท่ีจะ

ออกมาทํางานก็ควรท่ีจะทํางานใหเต็มประสิทธิภาพ  

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุ 61-65 ป สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ 

มีรายไดตอเดือนอยูท่ี 1,000-10,000 บาท โดยมีการออมและการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชนเงินฝากและ

เงินลงทุน ไมมีภาระหนี้สิน และสวนใหญมีปญหาสุขภาพ 
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จากการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร Chi-Square พบวา รายไดมีความสัมพันธในการ

ตัดสินใจทํางานตอของผูสูงอายุหลังวัยเกษียณ 

จากการศึกษาความตองการทํางานตอหรือไมทํางานตอหลังวัยเกษียณของกลุมตัวอยาง พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญตองการทํางานตอหลังวัยเกษียณ โดยกลุมตัวอยางท่ีตองการทํางานตอหลังวัย

เกษียณเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุ 61-65 ป เปนสัดสวนสูงกวากลุมอ่ืน มีคูสมรส สําเร็จ

การศึกษาสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในการประกอบอาชีพพบวากลุมตัวอยางท่ีตองการ

ทํางานตอหลังวัยเกษียณสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รายไดตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 

ท้ังนี้ กลุมตัวอยางท่ีตองการทํางานตอหลังวัยเกษียณสวนใหญมีการออมในรูปของอสังหาริมทรัพย มี

ภาระหนี้สิน และมีปญหาสุขภาพ  

โดยกลุมตัวอยางท่ีตองการทํางานตอใหเหตุผลวา ยังสามารถทํางานได ตองการหารายไดหลัง

เกษียณ และไมตองการเปนภาระของบุคคลอ่ืนในสังคม และกลุมตัวอยางท่ีไมตองการทําตอหลังวัย

เกษียณ สวนใหญใหเหตุผลวาตองการพักผอน ไมมีปญหาดานการเงิน และตองการอยูกับครอบครัว ท้ังนี้

กลุมตัวอยางท่ีตองการทํางานตอหลังวัยเกษียณสวนใหญมีความตองการท่ีจะทํางานในลักษณะงาน

คาขาย และทําอาหาร นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นวาอายุท่ีเหมาะสมสําหรับการเกษียณอายุทํางาน คือ  

อายุ 70 ป 

จากการศึกษาในการสัมภาษณเชิงลึกพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญยังมีความตองการท่ีจะทํางาน

ตอหลังวัยเกษียณแมจะมีปญหาสุขภาพท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานก็ตาม อีกท้ังยังมีความคิดเห็นวาหาก

ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาลเห็นถึงความสําคัญของคนหลังวัยเกษียณถือวาเปนการดี เนื่องจากมองวา

คนวัยเกษียณยังมีประสิทธิภาพไมนอยไปกวาคนวัยทํางาน ซ่ึงความรอบครอบและประสบการณท่ีมีมา

อยางยาวนานถือเปนขอดีของผูสูงอายุหลังวัยเกษียณ และการท่ีสงเสริมใหผูสูงอายุหลังวัยเกษียณได

ออกมาทํางานยังเปนการชวยลดภาระในการดูแลผูสูงอายุของลูกหลานและเปนการหารายไดเสริมใหกับ

ผูสูงอายุหลังวัยเกษียณดวยเชนกัน โดยนอกจากเรื่องการสงเสริมใหทํางานตอแลวผูสูงอายุหลังวัยเกษียณ

ยังมีความตองการใหรัฐบาลออกนโยบายตางๆ ท่ีชวยสงเสริมใหผูสูงอายุหลังวัยเกษียณมีชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ัง

เรื่องท่ีอยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค และความปลอดภัยในชีวิตท่ีจะทําใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

โดยท่ีแตละนโยบายไมควรจะมีเง่ือนไขท่ียุงยากจนเกินไป 
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

แนวทางในการสงเสริมผูสูงอายุหลังวัยเกษียณรัฐบาลควรชวยสงเสริมในเรื่องของการทํางานท่ี

สามารถเปดโอกาสใหผูสูงอายุหลังวัยเกษียณไดทํางานตอ รวมท้ังการสนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือเปน

การสรางเสริมอาชีพของผูสูงอายุ นอกจากในเรื่องของการทํางานแลวยังมีเรื่องของการบริการ

สาธารณสุขท่ีตองการใหมีการบริการท่ีรวดเร็วรนระยะเวลาในการรอคอยเม่ือไปใชบริการสาธารณะสุข

ของหนวยงานรัฐ และมีการลดหยอนราคาในสินคาจําเปนสําหรับผูสูงอายุ  

การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาโดยใชขอมูลโดยใชขอมูลภาคตัดขวาง  จากการเก็บขอมูลของผู

ศึกษาซ่ึงเปนขอมูลปฐมภูมิ และเปนการเก็บขอมูลในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเทานั้น ผลของการศึกษา

จึงแสดงภาพของผูอายุหลังวัยเกษียณเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป

ควรท่ีจะขยายพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลไปในจังหวัดตางๆเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูสูงอายุใน

ชนบทและผูสูงอายุในสังคมเมือง นอกจากนี้อาจมีการเก็บขอมูลโดยการดวยวิธีการอ่ืน เชน การสนทนา

กลุม เพ่ือใหสามารถไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนภายในประเทศกับตางประเทศ ของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 

A Comparison of Return Rate, Risk and Performance of the Retirement 

Mutual Funds(RMF) with Local Investment and Foreign Investment 

Policies Managed by SCB Asset Management Co., Ltd 
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Thanchanok Cholvanich1 and Rewat Thamma-Apiroam2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีมีนโยบายการลงทุนภายในประเทศกับนโยบายการ

ลงทุนในตางประเทศ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ท้ังหมด 12 กองทุน โดยใช

แบบจําลอง CAPM แบบจําลอง APT และมาตรวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน ไดแก Sharpe Ratio, 

Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ โดยใชมูลคา

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (NAV) ของแตละกองทุน ณ วันทําการสุดทายของสัปดาห ตั้งแตเดือนมกราคม 

พ.ศ.2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 รวมท้ังสิ้น 10 ป ท้ังนี้หากกองทุนใดมีระยะเวลาการจัดตั้งกองทุน

ไมถึง 10 ป ผูศึกษาจะเริ่มทําการศึกษาตั้งแตวันเดือนปท่ีตั้งจัดกองทุน  

จากผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยใช

แบบจําลอง CAPM พบวากองทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงท่ีสุด คือ กองทุน SCBRM4 สวน

กองทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงต่ําท่ีสุด คือ กองทุน SCBGOLDHRMF หากพิจารณาความเสี่ยง

ท่ีเปนระบบจากคาเบตา พบวา กองทุน SCBRM4 มีความเสี่ยงสูงท่ีสุด สวนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ  
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(RMF) ท่ีมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบต่ําท่ีสุด คือ กองทุน SCBRM2 และผลการวัดประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) พบวา กองทุนท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงท่ีสุดและต่ํา

ท่ีสุด คือ กองทุน SCBRMS50 และ กองทุน SCBGOLDHRMF ตามลําดับ กองทุนท่ีมีคา Treynor Ratio 

สูงท่ีสุดและต่ําท่ีสุด คือ กองทุน SCBRM4 และ กองทุน SCBRM2 ตามลําดับ และกองทุนท่ีมีคา 

Jensen’s Alpha สูงท่ีสุดและต่ําท่ีสุด คือ กองทุน SCBRM4 และ กองทุน SCBGOLDHRMF ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาปจจัยมหภาคดวยแบบจําลอง APT พบวา ปจจัยโครงสรางอัตราดอกเบี้ยเพียงปจจัยเดียวท่ี

มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุน SCBRM1 ในทิศทางตรงกันขาม ท่ีระดับนัยสําคัญรอยละ 10 

 

คําสําคัญ: อัตราผลตอบแทน, ความเสี่ยง, กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  

 

Abstract 

The purpose of this study is to compare the return rate, risk, and performance of 

12 the Retirement Mutual Funds (RMF)  with local Investment and foreign Investment 

Policies managed by SCB Asset Management Co., Ltd using the CAPM model, APT model 

and Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen’ s Alpha.  The data used in this study were 

secondary data including Net Asset Value (NAV) of each fund at the last day of the week 

from January 2009 until December 2018, spanning 10 years.  However, if a fund have an 

established period of less than 10 years, the date of the establishment of the fund will 

be used as the start date for the analysis instead. 

According to the rate of return of Retirement Mutual Funds derived from CAPM 

model, the fund that has the highest realized return is SCBRM4.  The fund that has the 

lowest realized return is SCBGOLDHRMF. If considering the systematic risk from beta, 

SCBRM4 has the highest risk. The Retirement Mutual Funds (RMF) with the lowest risk is 

SCBRM2. The result of the performance analysis shows that The funds with highest and 

lowest Sharpe Ratio is SCBRMS50 and SCBGOLDHRMF, respectively. For Treynor Ratio, the 

maximum is SCBRM4, and the minimum is SCBRM2. Finally, for Jensen’ s Alpha, the 

maximum is SCBRM4 and the minimum is SCBGOLDHRMF. Consider macro factors from 
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APT, the interest rate factor only that affect the rate of return of SCBRM1 opposite 

direction at significant level 10 percent. 

 

Keywords: Rate of return, Risk, Retirement Mutual Funds (RMF) 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ในปจจุบันมีเครื่องมือทางการเงินเกิดข้ึนหลายประเภท เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูมีเงินออม

สามารถนําเงินมาลงทุนไดนอกเหนือจากการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยท่ีไดรับอัตราผลตอบแทนท่ี

คอนขางต่ํา ซ่ึงหนึ่งในทางเลือกท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ การลงทุนในกองทุนรวม รวมถึงการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ซ่ึงเปนโครงการลงทุนท่ีนําเงินของผูซ้ือหนวยลงทุนหลายๆ 

รายมารวมกันและมีผูบริหารกองทุนท่ีมีความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการการลงทุนอยางเปนระบบ

เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนดีท่ีสุดภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีกําหนดไว โดยกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ

(RMF) เปนกองทุนรวมประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะผสมระหวางการเปนกองทุนรวมกับการเปนเครื่องมือ

สะสมเงินไวใชจายเม่ือยามเกษียณอายุ อีกท้ังผูลงทุนยังไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกดวย ซ่ึงกองทุน

รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) มีนโยบายการลงทุนท่ีหลากหลาย โดยในชวงแรกนั้นจะมีเฉพาะนโยบาย

ลงทุนในสินทรัพยอางอิงภายในประเทศ แตในปจจุบันกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) มีนโยบายการ

ลงทุนในสินทรัพยอางอิงตางประเทศมากยิ่งข้ึน จึงทําใหมีจํานวนกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนใหมเพ่ิมข้ึนดวย

เชนกัน ตั้งแตระดับความเสี่ยงต่ําไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูง โดยระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนข้ึนอยู

กับสินทรัพยอางอิงท่ีไปลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ ถือวาเปนทางเลือกในการลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ใหกับนักลงทุนท่ีหลากหลาย โดยระดับความเสี่ยงท่ีนักลงทุนแตละบุคคล

ยอมรับไดมีผลตอการตัดสินใจลงทุนตามนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสม 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ กองทุนสวน

บุคคล จากความพรอม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนท่ี

ม่ันคงและอยูในเกณฑดีอยางตอเนือ่ง เนื่องจาก ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2562 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานการลงทุนผานกองทุนรวมท่ีมีสวนแบงการตลาด ซ่ึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 

จํากัด มีสวนสวนแบงการตลาดเปนอันดับท่ี 2 คือ 18.68% หากพิจารณาสวนแบงการตลาดเฉพาะ
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กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด มีสวนสวนแบง

การตลาดเปนอันดับท่ี 3 คือ 12% แสดงใหเห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด มี

จุดเดนทางดานความนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับแกนักลงทุน 

 จากท่ีกลาวมานั้น นักลงทุนหรือผูท่ีสนใจจะลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ควร

ศึกษานโยบายการลงทุน โดยดูผลการดําเนินงานในอดีตเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการลงทุน 

เก่ียวกับอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ เพ่ือใชในการประกอบการ

ตัดสินใจในการลงทุนเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับตนเอง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด กับอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง โดยใช

แบบจําลอง CAPM 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด ดวยมาตรวัด 3 แบบ ไดแก Sharpe Ratio, Treynor Ratio 

และ Jensen’s Alpha 

3. เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยใชแบบจําลอง APT 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พิชามณชุ เกียรติสิริรักษ (2551) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความ

เสี่ยง และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีนโยบายการจายเงินปนผล ชวง กรกฎาคม 

พ.ศ.2548 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2551 จํานวน 10 กองทุน โดยใชขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนรายเดือน

ของกองทุน ผลการศึกษาพบวา เม่ือใชมาตรวัด Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha 

พบวา ทุกกองทุนมีผลการดําเนินงานดีกวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงกองทุนท่ีมีความเสี่ยงสูง 

จะไดรับผลตอบแทนท่ีควรจะเปนสูงตามไปดวยเชนกัน 



 

2560 
 

เมลดา ไพรพิภัช (2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีสงผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุน ETF ท่ีอางอิงดัชนีราคาหุนในประเทศ (Equity ETF) ผลการศึกษาพบวา อัตรา

ผลตอบแทนของดัชนี S&P500 สวนตางดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนดัชนีนิเคอิมี

ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทางเดียวกัน สวนตางของโครงสราง

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย สวนตางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท

ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง

ตรงกันขาม และสวนตางของราคาน้ํามันดิบดูไบ เงินเฟอ ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ ไมมีความสัมพันธ

ตออัตราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 

จํากัด ประกอบดวยกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยอางอิง

ภายในประเทศ 4 กองทุนและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 8 กองทุน รวมท้ังสิ้น 12 

กองทุน ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ โดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย (NAV) ของแต

ละกองทุน ณ วันทําการสุดทายของสัปดาห ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 

รวมท้ังสิ้น 10 ป ท้ังนี้หากกองทุนใดมีระยะเวลาการจัดตั้งกองทุนไมถึง 10 ป ผูศึกษาจะเริ่มทําการศึกษา

ตั้งแตวันเดือนปท่ีตั้งจัดกองทุน โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. อัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนควรจะไดรับจากการชดเชยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจาก 

ความเสี่ยงของตลาด (Singly Factor Model) เนื่องจากเปนความเสี่ยงท่ีนักลงทุนไมสามารถจัดการหรือ

หลีกเลี่ยงได ซ่ึงสอดคลองกับแบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) (จิรัตน สังขแกว

,2547) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยงเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

 ทฤษฎี CAPM เปนแบบจําลองท่ีเ ก่ียวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน กลาวคือ ระดับ

ผลตอบแทนท่ีควรจะไดจากการลงทุนหนึ่งๆ ควรข้ึนอยูกับความเสี่ยงของการลงทุน ถาการลงทุนใดมี

ความเสี่ยงสูง การลงทุนนั้นควรจะไดรับผลตอบแทนสูงเชนกัน ดังนั้น การลงทุนท่ีมีความเสี่ยงใดๆ นัก

ลงทุนควรจะไดรับผลตอบแทนอยางนอยเทากับอัตราผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนท่ีไมเสี่ยง (Risk 
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Free Rate) บวกดวยสวนชดเชยความเสี่ยงซ่ึงเปนสัดสวนกับอัตราผลชดเชยความเสี่ยงของตลาด 

(Market Risk Premium) ผูศึกษาใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณ ดังสมการ 

E(Rcapmi) = Rf + βi (E(Rm)-Rf ) 

E(Rcapmi)   คือ อัตราผลตอบแทนท่ีควรจะเปนจากการลงทุนในหลักทรัพย i                                    

Rf           คือ อัตราผลตอบแทนในหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง (โดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทน

ของตั๋วเงินคลังอายุ 1 เดือนจาก http://www.thaibma.or.th/ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)                                 

E(Rm)      คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของตลาด (โดยใชดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (SET Index) จาก https://www.set.or.th/ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

βi          คือ คาท่ีแสดงถึงคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบของหลักทรัพย (หาคา β ของกองทุนไดโดยการหา

คาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Regression) ระหวางอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนใดๆ 

กับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในชวงเวลาเดียวกันในอดีต) 

เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (R it) ของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(RMF) โดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน (NAV Per Unit) ณ วันทําการสุดทายของสัปดาหโดย

เก็บขอมูลจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด คํานวณไดจาก สมการ 

R it = (Pit – Pit-1) / Pit-1 * 100 

  R it     คือ     อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ i ในระยะเวลา t 

  Pit         คือ     มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ i ในระยะเวลา t 

  Pit-1      คือ     มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ i ในระยะเวลา t-1 

2.  การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ตองมีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน

สวนเกินกับระดับความเสี่ยง 1 หนวยเทากัน (Risk-Adjusted Return) ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะใชมาตรวัด

ประสิทธิภาพการบริหารงานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ภายใตแนวคิด Risk-Adjusted 

Return มี 3 มาตรวัด โดยท่ีมาตรวัด Sharpe ratio แทนคาความเสี่ยงดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

มาตรวัด Treynor ratio แทนคาความเสี่ยงดวยคาเบตา (β) และมาตรวัด Jensen’s Alpha เปนมาตร

วัดท่ีเปรียบเทียบผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะเปนซ่ึง

คํานวณไดจากแบบจําลอง CAPM โดยผูศึกษาใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณ ดังนี้ 

https://www.set.or.th/
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    2.1  มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe ratio เปนการประเมินความสามารถการบริหาร

กองทุน โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีปรับดวยคาความ

เสี่ยงจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ กับอัตราผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ท่ีปรับดวยคาความเสี่ยงจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด

หลักทรัพย ตามสมการ ดังนี้ 

ดัชนี Sharpe ของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ        (͞R it - ͞R f) / σp   

  ดัชนี Sharpe ของตลาดหลักทรัพย   (͞R m - ͞R f) / σm   

    ͞R it คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

                     ͞R f   คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

  ͞Rm        คือ  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

                     σp คือ       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

  σm   คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กองทุนท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีนั้น ยอมมีคามาตรวัด Sharpe ratio ท่ีมากและมีคาเปนบวก 

    2.2  มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor ratio เปนการประเมินความสามารถการบริหาร

กองทุน และมีขอสมมติฐานท่ีสําคัญ คือ พอรตลงทุนของกองทุนนั้นๆไดมีการกระจายความเสี่ยงแลวเปน

อยางดี จึงไมมีความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ ดังนั้น มาตรวัด Treynor ratio เปนการพิจารณาเฉพาะความ

เสี่ยงของกองทุนท่ีมีผลมาจากความเสี่ยงตลาดเทานั้น โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

เพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีปรับดวยคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (β) กับอัตราผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ท่ีปรับดวยคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (β) ตามสมการ ดังนี้ 

ดัชนี Treynor ของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ      (͞R it - ͞R f) / βp    

ดัชนี Treynor ของตลาดหลักทรัพย           (͞R m - ͞R f) / βm         

          ͞R it    คือ  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

                     ͞R f       คือ        อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

                     ͞Rm        คือ  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

          βm     คือ        คาเบตาของตลาด  

βp   คือ        คาเบตาของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
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 กองทุนท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีนั้น ยอมมีคามาตรวัด Treynor ratio ท่ีมากและมีคาเปนบวก  

    2.3  มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen’s Alpha เปนมาตรวัดท่ีเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะเปน ซ่ึงคํานวณโดยใชแนวคิด

ของ Capital Asset Pricing Model (CAPM) หรือคาอัลฟา (Alpha) ของกองทุน ตามสมการ ดังนี้ 

αp = ͞R it  - E(Rcapmi) 

ถาคา αp มีคาเปนบวก แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนRMF สูงกวา อัตราผลตอบแทน

ท่ีตองการ ณ ระดับความเสี่ยงท่ีเปนระบบของกองทุนRMF หนึ่ง 

ถาคา αp มีคาเปนลบ แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนRMF ต่ํากวา อัตราผลตอบแทนท่ี

ตองการ ณ ระดับความเสี่ยงท่ีเปนระบบของกองทุนRMF หนึ่ง 

3. อัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้นอาจไดรับผลกระทบจากหลายๆปจจัย 

(Multiple Factor) ซ่ึงสอดคลองกับแบบจําลอง Arbitrage Price Theory (APT) 

แบบจําลอง APT เปนการวัดอัตราผลตอบแทนท่ีมีความสัมพันธโดยตรงตอความออนไหวของ

การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค โดยปจจัยดังกลาวเปนตัวแทนของคา

สัมประสิทธิ์ท่ีเฉพาะเจาะจง จากการศึกษา ผูศึกษายึดปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีสําคัญ 4 ปจจัยจาก 

Roll และ Ross (1984) เพ่ือพิจารณาวาปจจัยดังกลาว มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุน

อยางไร ผูศึกษาใชโปรแกรม Microsoft Excel รวมกับโปรแกรม EViews ในการคํานวณ ดังสมการ 

E(Ri)    =   b0 + b1UIt + b2MPt + b3URPt + b4UTSt 

E(Ri)          คือ    อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i 

b0             คือ    คาคงท่ี 

b1,b2,b3,….,bn  คือ   คาสัมประสิทธิ์อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย i กับปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ 

UIt    คือ    อัตราเงินเฟอท่ีไมคาดคิดในชวงเวลา t (Unexpected inflation) 

MPt    คือ    อัตราสวนการเติบโตในสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย ในชวงเวลา t 

URPt  คือ    การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของ Risk premium ในชวงเวลา t 

UTSt  คือ    การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย 
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สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และวัดประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน รวมถึงวิเคราะหปจจัยมหภาคท่ีมีอิทธิพลตอผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด โดยผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน 

ไดแก ใชแบบจําลอง CAPM, ใชมาตรวัด 3 แบบ คือ Sharpe ratio, Treynor ratio และ Jensen’s 

Alpha และใชแบบจําลอง APT   

สวนท่ี 1  การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(RMF) โดยใชแบบจําลอง CAPM 

 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยงจากแบบจําลอง CAPM กับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของกองทุนรวมท่ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

กองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) 

Beta (β) 

อัตราผลตอบแทนท่ี
ชดเชยความเสี่ยง 

อัตราผลตอบแทนท่ี
เกิดขึ้นจริง 

(เปอรเซนต / วัน) 

ลงทุนในสนิทรัพยอางอิงภายในประเทศ 

SCBRM1 0.0631 0.0212 0.0415 

SCBRM2 -0.0123 0.0020 0.0396 

SCBRM3 0.6282 0.1652 0.1935 

SCBRM4 1.0147 0.2638 0.6108 

ลงทุนในสนิทรัพยอางอิงตางประเทศ 

SCBRMGHC 0.5660 0.0424 0.0278 
SCBRMGIF 0.3680 0.0287 0.0310 
SCBRMJP 0.8041 0.0587 0.0531 
SCBRMEU 0.8130 0.0658 -0.0008 
SCBRMGW 0.8130 0.0638 -0.0094 
SCBRMGWP 0.3387 0.0294 0.0022 
SCBGOLDHRMF 0.0822 0.0181 -0.0583 
SCBRMS50 0.9151 0.1481 0.1902 

SET Index 1     

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีเปนระบบจากคาเบตา (β) จะเห็นวา กองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีมีความเสี่ยงมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET Index) และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

หลักทรัพยในชวงท่ีศึกษา คือ กองทุน SCBRM4 โดยมีคาเบตาเทากับ 1.0147 ซ่ึงเปนกองทุนท่ีมีความ

เสี่ยงท่ีเปนระบบสูงท่ีสุด สวนกองทุนท่ีมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบจากคาเบตา (β) ต่ําท่ีสุดอีกท้ังมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย คือ กองทุน SCBRM2 

โดยมีคาเบตาเทากับ -0.0123 

เม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยงท่ีคํานวณจากแบบจําลอง CAPM พบวา 

กองทุนท่ีมีความเสี่ยงจากคาเบตา (β) สูงจะมีคาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยงสูงเชนกัน อาทิ 

กองทุน SCBRM4 มีคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบจากเบตา (β) สูงสุด จึงมีอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความ

เสี่ยงสูงท่ีสุด ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความเสี่ยง คือ 

หากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง (High Return) ระดับความเสี่ยงท่ีผูลงทุนจะตองไดรับจากการ

ลงทุนก็จะสูง (High Risk) ดวย หรือท่ีนิยมเรียกทับศัพทกันวา “High Risk High Return”  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยงท่ีคํานวณจากแบบจําลอง CAPM 

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง พบวา กองทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง มีจํานวน 6 กองทุน ไดแก กองทุน SCBRM1, SCBRM2, SCBRM3, 

SCBRM4, SCBRMGIF และ SCBRMS50 และกองทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอยกวาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง มี ท้ังหมด 6 กองทุน ไดแก  กองทุน SCBRMGHC, SCBRMJP, 

SCBRMEU, SCBRMGW, SCBRMGWP และ SCBGOLDHRMF ซ่ึงนักลงทุนนั้นควรพิจารณาลงทุนใน

กองทุนท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง  

สวนท่ี 2  การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนเพ่ือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) โดยใชมาตรวัด Sharpe ratio, Treynor ratio และ Jensen’s Alpha  

 

 

 



 

2566 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการคํานวณในแตละมาตรวัดเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

กองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (RMF) 

Sharpe ratio Treynor ratio Jensen’s 

Alpha กองทุน RMF SET Index กองทุน RMF SET Index 

ลงทุนในสินทรัพยอางอิงภายในประเทศ 

SCBRM1 0.0261 0.1185 0.5752 0.2545 0.0202 

SCBRM2 0.0290 0.1185 -2.7985 0.2545 0.0376 

SCBRM3 0.0368 0.1185 0.2994 0.2545 0.0282 

SCBRM4 0.0476 0.1185 0.5958 0.2545 0.3463 

ลงทุนในสินทรัพยอางอิงตางประเทศ 

SCBRMGHC 0.0103 0.0464 0.0424 0.0680 -0.0145 

SCBRMGIF 0.0176 0.0465 0.0744 0.0678 0.0024 

SCBRMJP 0.0189 0.0464 0.0611 0.0680 -0.0056 

SCBRMEU -0.0024 0.0564 -0.0070 0.0823 -0.0571 

SCBRMGW -0.0119 0.0387 -0.0712 0.0723 -0.0287 

SCBRMGWP -0.0021 0.0387 -0.0079 0.0723 -0.0272 

SCBGOLDHRMF -0.0289 0.0825 -0.7713 0.1556 -0.0762 

SCBRMS50 0.0937 0.0826 0.2016 0.1556 0.0421 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ท่ีนํามาเปรียบเทียบกับแตละกองทุนมี

คาไมเทากัน เน่ืองจากกองทุนท่ีนํามาศึกษามีระยะเวลาการจัดตั้งกองทุนไมเทากัน จึงทําใหตองศึกษาผล

การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย ในชวงระยะเวลาเดียวกันกับในแตละกองทุน  

จากตารางท่ี 2 พบวา จากการศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

ดวยมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe ratio แสดงถึง อัตราผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเพ่ือการ

เลี้ยงชีพ (RMF) เม่ือเทียบกับความเสี่ยงจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 หนวย ซ่ึงกองทุนท่ีมีคา 

Sharpe ratio สูงกวาแสดงวามีผลการดําเนินงานท่ีดีกวา เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคา Sharpe ratio 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) พบวา กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีมีผล
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การดําเนินงานสูงกวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) มีเพียง 1 กองทุนเทานั้น อีกท้ังมี

ผลการดําเนินงานสูงท่ีสุดตามตัวแบบของ Sharpe Index นั่นคือ กองทุน SCBRMS50 มีคา Sharpe 

ratio เทากับ 0.0937 หมายความวา จากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน 1 หนวย กองทุน 

SCBRMS50 จะใหอัตราผลตอบแทน เทากับ 0.0937 หนวย กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ(RMF) ท่ีมีผล

การดําเนินงานท่ีมีคา Sharpe ratio ต่ํากวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) มากท่ีสุด คือ 

กองทุน SCBGOLDHRMF มีคา Sharpe ratio เทากับ -0.0289 หมายความวา จากคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของกองทุน 1 หนวย กองทุน SCBGOLDHRMF จะใหอัตราผลตอบแทน เทากับ -0.0289 

หนวย 

Treynor ratio แสดงถึง อัตราผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) เม่ือ

เทียบกับความเสี่ยงท่ีเปนระบบจากคาเบตา (β) 1 หนวย ซ่ึงกองทุนท่ีมีคา Treynor ratio สูงกวาแสดง

วามีผลการดําเนินงานท่ีดีกวา เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคา Treynor ratio ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET Index) พบวา กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีมีผลการดําเนินงานดีกวาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) มี 5 กองทุน ไดแก กองทุน SCBRM1, SCBRM3, SCBRM4, 

SCBRMGIF และ SCBRMS50 ซ่ึงกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีมีคา Traynor ratio สูงท่ีสุด คือ 

กองทุน SCBRM4 มีคา Treynor ratio เทากับ 0.5958 หมายความวา จากคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบจาก

คาเบตาของกองทุน (β) 1 หนวย กองทุน SCBRM4 จะใหอัตราผลตอบแทน เทากับ 0.5958 หนวย 

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีมีคา Treynor ratio ต่ํากวาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET Index) มากท่ีสุด คือ กองทุน SCBRM2 มีคา Treynor ratio เทากับ -2.7985 

หมายความวา จากคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบจากคาเบตาของกองทุน (β) 1 หนวย กองทุน SCBRM2 จะ

ใหอัตราผลตอบแทน เทากับ -2.7985 หนวย 

 Jensen’s Alpha แสดงการเปรียบเทียบผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจริงกับ

ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยงท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง CAPM ซ่ึงกองทุนท่ีมีคา Jensen’s Alpha 

สูงกวา แสดงวา กองทุนนั้นมีอัตราผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา จากผล

การศึกษาพบวา กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีมีคา Jensen’s Alpha สูงท่ีสุด คือ กองทุน 

SCBRM4 มีคาเทากับ 0.3463 สวนกองทุนท่ีมีคา Jensen’s Alpha ต่ําสุด คือ กองทุน SCBGOLDHRMF 

มีคาเทากับ -0.0762 
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สวนท่ี 3  การวิเคราะหปจจัยมหภาคท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือ

การเล้ียงชีพ (RMF) โดยใชแบบจําลอง APT 

 

ตารางท่ี 3 คา Coefficient ของปจจัยมหภาคท่ีทําการศึกษา โดยใชแบบจําลอง APT 

กองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (RMF) 

คา Coefficient 

UI MP URP UTS 

SCBRM1 -0.02971 -0.30392 0.003027 **-1.220711 

SCBRM2 -0.10213 -1.92206 0.011754 -0.009138 

SCBRM3 0.820772 -21.3605 0.735196 23.90467 

SCBRM4 0.975246 -38.9202 1.120884 36.65324 

SCBRMGHC 3.213454 4.98726 0.848177 75.10374 

SCBRMGIF -0.44414 11.24628 2.288893 37.24148 

SCBRMJP 0.27182 65.28805 1.04944 94.2069 

SCBRMEU 0.596426 64.67124 1.029969 118.1525 

SCBRMGW 0.281441 -12.3048 1.931065 60.58433 

SCBRMGWP 0.315601 -8.00632 2.227499 61.98271 

SCBGOLDHRMF 1.610132 -38.349 -0.81059 -12.71712 

SCBRMS50 1.016863 0.126679 0.023732 -51.69342 

หมายเหตุ : ***ระดับนัยสําคัญ0.01    **ระดับนัยสําคัญ0.05   *ระดับนัยสําคัญ0.10 

 การวิเคราะหปจจัยมหภาค 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของอัตราเงินเฟอ 

(UI) อัตราสวนการเติบโตในสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย (MP) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของ 

Risk Premium (URP) และปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (UTS) ดวย

แบบจําลอง APT พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (UTS) สงผล

กระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุน SCBRM1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุน เนื่องจากกองทุน SCBRM1 มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของ

รัฐบาลและ/หรือเงินฝากระยะสั้น เม่ืออัตราดอกเบี้ยสูงนักลงทุนจึงตองการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีสภาพ
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คลองมากกวา เชน นําเงินไปฝากธนาคาร ยอมสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนลดลง แตหากอัตรา

ดอกเบี้ยลดลง นักลงทุนจะมาลงทุนในกองทุนมากกวา เนื่องจาก กองทุนมีการกระจายความเสี่ยงการ

ลงทุนท่ีดีกวา จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนเพ่ิมข้ึน 

  

อภิปรายผล 

สวนท่ี 1 การศึกษาอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ความเสี่ยง ของกองทุนรวมท่ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(RMF) เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง โดยใชแบบจําลอง CAPM พบวา กองทุนท่ี

มีความเสี่ยงท่ีเปนระบบจากคาเบตา (β) สูงจะมีคาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยงสูง ซ่ึงสอดคลอง

กับการศึกษาการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตรา

สารทุนท่ีมีนโยบายการจายเงินปนผล (พิชามณชุ เกียรติสิริรักษ, 2551) จากผลการศึกษาพบวา การ

ลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงสูงกวา ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนจะไดรับก็สูงมากข้ึนดวยเชนกัน โดย

กองทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง มีจํานวน 6 

กองทุน ไดแก กองทุน SCBRM1, SCBRM2, SCBRM3, SCBRM4, SCBRMGIF และ SCBRMS50 และ

กองทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอยกวาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง มีจํานวน 6 

กอ ง ทุ น  ไ ด แ ก  ก อ ง ทุ น  SCBRMGHC, SCBRMJP, SCBRMEU, SCBRMGW, SCBRMGWP และ 

SCBGOLDHRMF ซ่ึงนักลงทุนควรพิจารณาลงทุนในกองทุนท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา

อัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง 

สวนท่ี 2 การศึกษาอัตราผลตอบแทนเพ่ือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ยงชีพ (RMF) โดยใช 3 มาตรวัด ไดแก Sharpe ratio, Treynor ratio และ Jensen’s Alpha 

พบวา กองทุนท่ีมีคา Sharpe ratio สูงกวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET Index) มีเพียง 1 

กองทุน นั่นคือ กองทุน SCBRMS50 กองทุนท่ีมีคา Treynor ratio สูงกวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย(SET Index) มีท้ังหมด 5 กองทุน ไดแก กองทุน SCBRM1, SCBRM3, SCBRM4, SCBRMGIF และ 

SCBRMS50 และกองทุนท่ีมีคา Jensen’s Alpha สูงท่ีสุด คือ กองทุน SCBRM4 

สวนท่ี 3 การศึกษาปจจัยมหภาคท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง

ชีพ (RMF) โดยใชแบบจําลอง APT พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตรา

ดอกเบี้ย (UTS) เพียงปจจัยเดียวท่ีสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุน SCBRM1 ซ่ึงสอดคลอง

กับการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุน ETF ท่ีอางอิง

ดัชนีราคาหุนในประเทศ (Equity ETF) (เมลดา ไพรพิภัช, 2557) ผลการศึกษาพบวา โครงสรางอัตรา
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ดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนในทิศทางตรงกันขาม และเงินเฟอไมมี

ความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนของกองทุนเชนกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

นักลงทุนควรพิจารณาลงทุนในกองทุนท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง นอกจากนี้ การศึกษาอัตราผลตอบแทนเพ่ือวัดประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยใช 3 มาตรวัด ไดแก Sharpe ratio, Treynor 

ratio และ Jensen’s Alpha นั้นใหผลการประเมินท่ีตางกัน แตมีบางกองทุนท่ีใหผลการประเมินออกมา

คลายคลึงกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับวานักลงทุนจะเลือกวัดอัตราผลตอบแทนจากประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เทียบกับหนึ่งหนวยความเสี่ยงประเภทใด รวมถึงนักลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุน และความเสี่ยง

ของกองทุนนั้นๆ โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยมหภาคท้ัง 4 ปจจัย เนื่องจากมีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุน SCBRM1 เพียงกองทุนเดียว 
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การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปจจัยที่มีอิทธิพลตอราคาหุน                  

กลุมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

An Analysis of Rate of Return, Risk, and Factors Affecting Stock Price of 

Real Estate Stocks in The Stock Exchange of Thailand 

 

อัมรินทร ปวนมาลัย0

1 และเรวัตร ธรรมาอภิรมย12  

Ammarin Puanmalai1 and Rewat Thamma-Apiroam2   

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง CAPM และ

แบบจําลอง APT ทําการวิเคราะหใชขอมูลทุติยภูมิ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลาการศึกษาแบบจําลอง CAPM พบวา หลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ี

เกิดข้ึนจริงสูงกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเปนไปได มีจํานวน 5 หลักทรัพย  เนื่องจากมีการขยายฐาน

การผลิตและซ้ือกิจการท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้หลักทรัพยท่ีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจริงต่ํากวาอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเปนไปได มีจํานวน 6 หลักทรัพย เนื่องจากบริษัทประสบปญหาทางการเงิน และ

ผลกระทบทางคดีความทางกฎหมาย นอกจากนี้ผลการศึกษาโดยใชแบบจําลอง APT พบวา ปจจัยเสี่ยงท่ี

มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนไดแก (1) อัตราเงินเฟอ  (2) ราคาน้ํามัน (3) Risk Premium และ(4) 

โครงสรางอัตราดอกเบี้ย สวนปจจัยผลผลิตในอุตสาหกรรม เปนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพย 
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Abstract 

The objective of this independent study is to analyze the rate of return, risk, and 

factors affecting the price of real estate stocks in the Stock Exchange of Thailand. By using 

the CAPM model and the APT model to analyze the secondary data from 1 January 2008 

to 31 December 2017.  The study of the CAPM model found that the securities with the 

actual average yields were higher than the possible average yields of 5 securities due to 

the expansion of production bases and related businesses.  In this regard, there are 6 

securities in which the actual average yield is lower than the possible average return due 

to the company having financial problems.  And the impact of legal cases.  In addition, 

the study using the APT model found that the risk factors that influence the rate of return 

include (1) Inflation rate (2) Oil price (3) Risk Premium and (4) Interest rate structure As 

for the production factors It is a factor that does not influence the rate of return of real 

estate securities. 

 

Keywords: Rate of return, The risk and Real estate 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือสนองความตองการของนัก

ลงทุนท่ีแตกตางกัน โดยนักลงทุนนั้นไดทําการเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของแต

ละคน การลงทุนในตลาดทุน นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยแบงตลาดเปน 4 ตลาดหลัก (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557) 

ประกอบดวย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสาร

หนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) และ ตลาดอนุพันธ (Thailand Futures Exchange: TFEX) 

ซ่ึงในป พ.ศ. 2557 มีมูลคาในตลาดทุนรวมกวา 47 ลานลานบาท หรือคิดเปน 5 เทา ของ GDP ป พ.ศ. 

2557 (สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557) และเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2556 

กวา 18 ลานลานบาท  
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ท้ังนี้ตลาดทุนนอกจากจะมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ  แลวยังเปนแหลงระดมทุนท่ีชวยให

ผูประกอบการสามารถเพ่ิมเงินทุนในกิจการจากประชาชนท่ัวไปไดเปนจํานวนมากอีกดวย ในป พ.ศ. 

2557 นักลงทุนสามารถระดมทุนจากตลาด SET โดยมีมูลคาการซ้ือขาย 10 ลานลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 21.61 ของมูลคาการซ้ือขายในตลาตทุน โดยตลาต SET เปนตลาดซ้ือขายหลัก แบงหุนตามกลุม

อุตสาหกรรมออกเปน 8 กลุมใหญ ไดแก SET, AGRO, CONSUMP, FINCIAL, INDUS, PROPCON, 

RESOURC, SERVICE และTECH เม่ือพิจารณามูลคาตลาดโดยเฉลี่ยตั้งแตป พ.ศ. 2548-2557 พบวา หุน

กลุมทรัพยากรมีสัดสวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 23.68 รองลงมา คือ หุนกลุมธนคารการเงินคิดเปนรอย

ละ 20.61 และ หุนกลุมอสังหาริมทรัพยมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 14.91 เปนอันดับสี่แตเม่ือดูมูลคาการซ้ือ

ขายจะพบวา หุนกลุมนี้มีสัดสวนเปนอันดับสาม คิดเปนรอยละ 16.86 รองมาจาก หุนกลุมธนาคาร

การเงิน และ กลุมทรัพยากร ซ่ึงมีการซ้ือขายมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาตลาด  

โดยจะพิจารณา 11 หลักทรัพย จาก 56 หลักทรัพยในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

ประเภท พัฒนาอสังหาริมทรัพย คือ AMATA, CPN, LH, SPALI, SIRI, GOLD, AP, QH, BLAND, ROJNA 

และ LPN เนื่องจากวาตองการนําเสนอผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆทางมหภาคตอหลักทรัพยในกลุมนี้ท่ีมี 

มูลคาตลาดมากกวา 10,000 ลานบาท และจะตองมีการลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตั้งแตสิบปข้ึนไป 

เพ่ือใหสอดคลองกับชวงเวลาท่ีผูศึกษาไดทําการกําหนดไว อีกท้ังยังเปนตัวแทนท่ีจะบอกถึงแนวโนมหรือ

ทิศทางของผลกระทบท่ีจะเกิดจากปจจัย ตาง ๆทางมหภาคของกลุมหลักทรัพยกลุมนี้ไดดวยเชนกัน 

ท้ังนี้ เม่ือนักลงทุนตองการลงทุนในหลักทรัพย ยอมมุงหวังผลตอบแทนท่ีสูงสุดภายใตเง่ือนไข

ตาง ๆโดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองการผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว การลงทุนในหุนนั้นเปนหลักทรัพยท่ี

ใหผลตอบแทนสูงสุด แตก็เปนหลักทรัพยท่ีมีความผันผวนจากอัตราผลตอบแทนสูงดวยเชนกัน เนื่องจาก

หุนเปนหลักทรัพยทีมีความออนไหวตอปจจัยตาง ๆ มากกวาสินทรัพยประเภทอ่ืน(วิธาน เจริญผล, 2549) 

ดังนั้นความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอหุนสงผลใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึนหรือลดลง สามารถ

แบงความเสี่ยงออกเปนความเสี่ยงท่ีเปนระบบ และ ความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ โดยผูศึกษาพิจารณา

เฉพาะความเสี่ยงท่ีมาจากระบบ เทานั้น เนื่องจากเปนความเสี่ยงท่ีไมสามารถบริหารจักการไดจากการ

กระจายความเสี่ยง  

การพิจารณาผลตอบแทนความเสี่ยงท่ีเปนระบบ สามารถอธิบายดวยแบบจําลอง CAPM ( 

Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน 

แตจะพิจารณาเพียงปจจัยเดียว และ แบบจําลอง APT (Arbitrage Pricing Theory) เปนแบบจําลอง
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แสดงความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพยกับความเสี่ยงท่ีเปนระบบ

ของหลักทรัพยท่ีมาจากหลายปจจัย จากสถานการณวิกฤตในตางประเทศ ในป พ.ศ. 2550 และ วิกฤต

มหาอุทกกภัยในประเทศไทย ป พ.ศ.2554 ทําใหผูศึกษาสนใจวิเคราะหอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงท่ี

เปนระบบและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอหุนกลุมอสังหาริมทรัพยในชวง ป พ.ศ. 2551-2560 ดวยแบบจําลอง

ขางตน เปนเครื่องมือในการชวยผูลงทุนในการตัดสินใจเลือกเพ่ิมหรือลดการลงทุนในหุนกลุมนี้ อีกท้ัง

พิจารณาวาปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนในหุนกลุมอสังหาริมทรัพย และสามารถนําไป

ประยุกตใชกับการลงทุนในหุนกลุมอ่ืน ๆได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง มีอิทธิพลตอราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง CAPM 

2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยโดยใชแบบจําลอง APT  

 

การทบวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โชติกา พญามงคล (2559)  ทําการศึกษาการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอราคาหุนกลุมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค ในการใช

แบบจําลอง CAPM และ แบบจําลอง APT เพ่ือทําการวิเคราะห ซ่ึงใชขอมูลทุติยภูมิ ตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการศึกษา แบบจําลอง CAPM พบวา 

หลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเปนไปได มีจํานวน 

11 หลักทรัพย ท้ังนี้อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงต่ํากวาอัตราผลตอบแทนท่ีเปนไปได 6 หลักทรัพย 

นอกจากนี้ผลการศึกษา โดยใชแบบจําลอง APT พบวา ปจจัยเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทน ไดแก 

อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามัน สวนโครงสรางอัตราดอกเบี้ยและผลผลิตในอุตสาหกรรม 

เปนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดทรัพยากร 

ชิงชัย ตันลิ่มสุน (2554)  ศึกษาการวิเคราะห อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงหลักทรัพยใน

กลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชแบบจําลอง CAPM ในการศึกษาหลักทรัพยกลุม
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พลังงานจํานวน 8 หลักทรัพย โดยศึกษาตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 

ผลการศึกษา พบวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมพลังงานสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพยและพบวา และจากการใชทฤษฎี CAPM ในการตั้งราคาหลักทรัพย พบวา มี 4 หลักทรัพย 

เปนหลักทรัพยท่ีนาลงทุน เนื่องจากเปนหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีนัก

ลงทุนตองการ 

 วีระ ชวลิต (2543) ศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลอง CAPM และ APT  เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการทํานายอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย รวมท้ังไดศึกษาอิทธิพลของปจจัย มหภาคท่ีมี

ผลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย ไดแก อัตราการคา ดัชนีเอมเอสซีไอ ดัชนีราคาผูบริโภค ราคาน้ํามัน 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระหวางธนาคาร ปริมานเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐ ซ่ึงแบง

การศึกษาออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลาระหวางเดือน มกราคม พ.ศ. 2537 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 

2539 และ ชวงเวลาระหวางเดือน มกราคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ผลการศึกษา 

พบวา แบบจําลอง CAPM  ไมสามารถอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญท้ังสองชวงเวลา 

สวนแบบจําลอง APT สามารถอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญในชวงเวลาหลัง ไดแก 

ปริมาณเงิน อัตราการคา และพบวาแบบจําลอง APT มีประสิทธิภาพการในทํานายอัตราผลตอบแทน

หลักทรัพยดีกวาแบบจําลอง CAPM 

 

วิธีการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูศึกษาไดใชขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) โดยรวบรวมมาจากแหลงตาง ๆดังนี้ 

1. ขอมูลท่ีเก่ียวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และขอมูลหลักทรัพยใน

กลุมอสังหาริมทรัพย โดยมีจํานวน 11 หลักทรัพย ไดแก  AMATA, CPN, LH, SPALI, SIRI, GOLD, AP, 

QH, BLAND, ROJNA และ LPN จาก 56 หลักทรัพยในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง ประเภท 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ใชราคาปด ณ วันทําการแบบรายวัน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บขอมูลจากเว็ปไซด Investing.com  

2. ขอมูลเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (Treasury-bill หรือ T-bill) ท่ีมีอายุ 1 เดือน

แบบรายวัน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บขอมูลจาก   
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3. ขอมูลเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคุณภาพต่ํา(BBB+) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บขอมูลจาก   

4. ขอมูลเก่ียวกับดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index: CPI) โดยรวมทุกรายการ ท้ัง

ประเทศแบบรายเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยป พ.ศ. 

2558 เปนปฐาน เก็บขอมูลจาก สํานักงานปลัดกระทรวงพานิชย  

5. ขอมูลเก่ียวกับดัชนีผลผลิตอุสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) โดย 53 

อุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิต (ถวงน้ําหนักมูลคาเพ่ิม) แบบรายเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยป พ.ศ. 2554 เปนปฐาน เก็บขอมูลจาก สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

6. ขอมูลเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (Long-term government 

bond :LGB) เก็บขอมูลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุไถถอนคงเหลือ มากกวา 10 ป ณ 

ราคา Bid แบบรายวันตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บขอมูล

จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association: ThaiBMA) 

7. ขอมูลเก่ียวกับราคาน้ํามันดิบ Spot Price ของ West Texas Intermediate (WTI) แบบ

รายวัน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บขอมูลจาก The U.S. 

Energy Information Administration (EIA) 

 โดยท่ีผูศึกษาปรับขอมูลท้ังหมดเปนรายไตรมาส โดยนําขอมูลมาเฉลี่ย 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

การพิจารณาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ท่ีมีอิทธิพลตอราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถพิจารณาได 2 รูปแบบ คือ   

1. แบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Brigham and Gapenski, 2014) 

เปนแบบจําลองท่ีแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย กับ

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในหลักทรัพยท่ีมาจากเพียงหนึ่งปจจัย (Singly Factor Model) คือการ ลงทุนท่ีมี

ความเสี่ยงใด ๆ ควรไดรับผลตอบแทนอยางนอยเทากับอัตราผลตอบแทนท่ีไดจากการ ลงทุนท่ีปราศจาก

ความเสี่ยง (Risk free rate) บวกดวยสวนชดเชยความเสี่ยง ซ่ึงเปนสัดสวนกับ อัตราชดเชยความเสี่ยง

ตลาด (Market Risk Premium) ผูศึกษาใชโปรแกรม Microsoft Excel ใน การคํานวณตามสูตร  
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E(RCAPMi) = Rf  + βi (E(Rm ) – Rf  )  

โดย  E(RCAPMi ) คือ อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการไดรับจากหลักทรัพย i     

       Rf          คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง (โดยใชขอมูลอัตรา 

ผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 1 เดือนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

       E(Rm)     คือ อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาดm  (โดย

ใชดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)  

       E(Rm) - Rf คือ สวนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย (Risk Premium)   

       βi        คือ คาท่ีแสดงถึงคาความเสี่ยงของหลักทรัพย  

เพ่ือนํามาเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง คือ เปนอัตราผลตอบแทนเพ่ือแสดงอัตรา 

ผลตอบแทนหลักทรัพยของแตละหลักทรัพยท่ีเกิดจริงในชวงเวลาท่ีผานมา วาไดรับผลตอบแทนจริง จาก

การลงทุนมากนอยเพียงใด 

                Rit  = (Pit – Pit-1) / Pit-1 * 100  

Rit     คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในระยะเวลา t                                                                           

Pit     คือ ระดับราคาปดของหุนสามัญ i ในระยะเวลา t                                                                     

Pit-1   คือ ระดับราคาปดของหุนสามัญ i ในระยะเวลา t-1 

 การสรางเสน SML จากการแทนคาในสมการขางตน มา plot กราฟ เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตราผลตอบแทนท่ีเปนไปไดตามทฤษฎี โดยท่ี แกนนอน คือ β และ

แกนตั้ง คือ E(Ri) ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 เสน SML (Security Market Line)     

ท่ีมา: Brigham and Gapenski (2014) 
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 2. แบบจําลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) (Roll and Ross, 1984)  เปนแบบจําลอง 

แสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนกับปจจัยเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงแสดงความออนไหว ระหวาง

ปจจัยกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยปจจัยดังกลาวเปนตัวแทนของคาสัมประสิทธิ์ ท่ี

เฉพาะเจาะจง ผูศึกษาใชโปรแกรม EViews ในการคํานวณ 

E(RAPTi) = b0 + b1UIt + b2MPt + b3URPt + b4UTSt + b5OGt  

E(Ri)            คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i                                                  

b0                       คือ คาคงท่ี                                                                                                                       

b1,b2,b3,….,bn  คือ คาท่ีแสดงถึงคาความเสี่ยงในหลักทรัพย i                                                    

UIt              คือ อัตราเงินเฟอท่ีไมคาดคิดในชวงเวลา t            

MPt             คือ อัตราการเติบโตของผลผลิตในอุตสาหกรรมรายเดือนในชวงเวลา t          

URPt           คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของ Risk premium ในชวงเวลา t                

UTSt           คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยในชวงเวลา t                                            

OGt            คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของราคาน้ํามันดิบในชวงเวลา t                

 

ผลการวิเคราะห 

การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ แบงออกเปน 2 สวนคือ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะห อัตราผลตอบแทน ความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจาํลอง CAPM ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

และวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแตละหลักทรัพยในหมวดอสังหาริมทรัพยจากสมการ

ขางตน สามารถแสดงไวดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง(β)ของหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพย   ป พ.ศ. 2551-

2560 

_____________________________________________________________________________ 

                                   Beta(β)                           

_____________________________________________________________________ 

AMATA        1.953           11                      4.001                       3.607 

CPN            1.194             1                      2.644                       5.823 

LH              1.355            2                       2.933                       2.452                 

SPALI          1.484            3                       3.163                       6.339 

SIRI             1.557            4                       3.294                       4.804 

GOLD          1.605            5                       3.379                       2.882 

ROJNA         1.675            6                       3.505                       0.702 

AP               1.751           7                       3.640                       3.514 

QH              1.752           8                       3.642                       3.894 

BLAND         1.784           9                       3.700                       4.253 

LPN             1.808         10                       3.743                       3.345 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

พิจารณาความเสี่ยงจากคาเบตา (β) จากตารางท่ี 1 พบวา หลักทรัพยในหมวดอสังหาริมทรัพย

ท้ังหมดมีความเสี่ยงมากกวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพยแหประเทศไทย (SET) ทุกหลักทรัพยท่ีนํามาพิจารณา 

ไดแก AMATA, CPN, LH, SPALI, SIRI, GOLD, AP, QH, BLAND, ROJNA และ LPN จากการพิจารณา

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช

แบบจําลอง CAPM พบวา หลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาอัตราผลตอบแทน

เฉลี่ยท่ีเปนไปได มีจํานวน 5 หลักทรัพย ไดแก CPN, SPALI, SIRI, QH และ BLAND  เนื่องจาก (1) 

ผูบริโภคมีความตองการท่ีอยูอาศัยเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเพราะวาผูบริโภคตองการ

ความม่ันคงมากยิ่งข้ึงสําหรับการสรางครอบครัว (2) บริษัทขยายการผลิต และซ้ือกิจการท่ีเก่ียงของ เชน 

QH  (3) มีการลงทุนในตางประเทศ เชน หลักทรัพย CPN เปนตน 

อัตราผลตอบแทน 

ท่ีเกิดข้ึนจริงตอไตมาส 

อัตราผลตอบแทน 

 ท่ีเปนไปไดตอไตรมาส ลําดับ คา 
หลักทรัพย 
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หลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจริงนอยกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเปนไปได มี

จํานวน 6 หลักทรัพย คือ ROJNA, AP, LH, GOLD, LPN และ AMATA เนื่องจากไดรับผลกระทบงจาก

การท่ีบริษัทประสบปญหาทางการเงินและผลกระทบทางคดีความทางกฎหมาย อีกท้ังยังไดรับผลกระทบ

ทาวออมจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2550 ซ่ึงสงผลใหเกิดความไมเชื่อม่ันของ

ผูบริโภคในการเปนเจาของอสังหาริมทรัพย และ ในปลายป พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยน้ําทวม นิคม

อุตสาหกรรมหลายแหง หนึ่งในนั้นก็คือนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทําใหเกิด

ความเสียหายแกบริษัท ทําใหตองใชงบประมาณในการฟนฟูเปนจํานวนมากและบางบริษัทก็ตองปด

กิจการลงอีกดวย  

การใชเครื่องมือแบบจําลอง CAPM มาชวยในการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน สามารถบอกไดวา 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเปนไปไดของแตละหลักทรัพยควรจะเปนเทาไร ควรเลือกลงทุนหลักทรัพยท่ีมี

คา (β) ต่ํากวาเม่ือเปรียบเทียบกับตลาด และใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเปนไปได สามารถสรุปไดดังภาพท่ี 2 เสน SML  

 

ภาพท่ี 2  เสน Security Market Line (SML) ของหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 - 2560 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

2.  การวิเคราะหเพ่ือพิจารณาราคาหลักทรัพยของแตละหลักทรัพยในหมวดอสังหาริมทรัพย

เปรียบเทียบกลับเสนตลาดหลักทรัพย หรือ SML (Security Market Line)  
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จากภาพท่ี 2 พบวา หลักทรัพยท่ีอยูเหนือเสน SML มีจํานวน 5 หลักทรัพย คือ SPALI, CPN, 

SIRI, BLAND และ QH เปนหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ี

เปนไปไดตามทฤษฎี หลักทรัพยเหลานี้มีราคาต่ํากวาท่ีควรจะเปน (Underprice Stock) และ หลักทรัพย

ท่ีอยู ใต เสน SML มีจํานวน 6 หลักทรัพย  คือ ROJNA, LPN, AMATA, GOLD, LH และ AP เปน

หลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงต่ํากวาอัตราผลตอบแทนท่ีเปนไปไดตามทฤษฎี หลักทรัพย

เหลานี้มีราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (Overprice Stock)  

สวนท่ี 2  การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจาํลอง APT  

จากการพิจารณาปจจัยมหภาคท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

รวมท้ัง 5 ปจจัยไดแก ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของอัตราเงินเฟอ (UI), การเติบโตของผลผลิต

ในอุตสาหกรรม (MP), ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของ Risk Premium (URP), ปจจัยการ

เปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (UTS) และการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของราคา

น้ํามัน (OG) ซ่ึงจากผลการคํานวณโดยใชแบบจําลอง APT จากสมการขางตน สามารถแสดงไวดังตาราง

ท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  การแสดงคาสัมประสิทธิ์(Coefficient) จากปจจัย มหภาคสงผลตอการเปลี่ยนแปลง อัตรา

ผลตอบแทนในหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพย ป พ.ศ. 2551-2560 แบบจําลอง APT 

__________________________________________________________________________ 

 

AMATA          4.887*       34.242           -8.909         -7.345              16.272 

CPN              8.049*         4.496          -11.295       -6.518*              13.349 

LH                5.712        11.452           -4.663        -7.705                 8.412 

SPALI            7.161*       17.010          -1.207          0.986               25.303 

SIRI              7.833         27.523         -28.636**     -18.065***          30.760      

GOLD           7.858         12.401           -6.273       -14.699                2.346  

ROJNA          6.942         13.482          -0.137         -0.382               29.695 

AP               6.641         13.955           -6.655        -5.229               35.417 

QH              3.796         24.233          -10.458        -4.763                2.217 

BLAND         7.043         12.367          -13.701        -6.289                9.751 

LPN             7.462*        19.367          -10.636        -2.582               37.369*               

_____________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : ***ระดับนัยสําคัญ0.01    **ระดับนัยสําคัญ0.05   *ระดับนัยสําคัญ0.10 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 2 พิจารณาคา p-value ของ F-stat ท่ีมีคาระดับนัยสําคัญท่ีรอยละ 10 พบวามี

ความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย 5 หลักทรัพย ไดแก AMATA, CPN, SPALI, SIRI  และ LPN ดังนี้ 

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของอัตราเงินเฟอ (UI) สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย LPN, AMATA, SPALI และ CPN  โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยเนื่องจากอัตราเงินเฟอสงผลกระทบตอราคาสินคา เม่ืออัตราเงินเฟอสูงข้ึน 

มูลคาสินทรัพยของบริษัทยอมสูงข้ึน ผลประกอบการของบริษัทสูงข้ึน สงผลใหอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยเพ่ิมข้ึนดวยในทางตรงกันขาม เม่ืออัตราเงินเฟอลดลงมูลคาสินทรัพยของบริษัทยอมลดลง ผล

ประกอบการของบริษัทลดลง สงผลใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยลดลง  

(0.078)       

(0.052)       (0.085)       

(0.083)       

ปจจัยเสี่ยง 
หลักทรัพย 

UI MP UPR   UTS   OG       
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ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของ Risk Premium (URP) สงผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย SIRI  โดยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย เนื่องจาก เม่ือหุนกูคุณภาพต่ํา(BBB+) ถามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีมีผลตอบแทนท่ีสูง

แลวหมายความวานักลงทุนตองการลงทุนกับหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงนอยกวา ยอมสงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยลดลง แตหากผลตอบแทนของหุนกูคุณภาพต่ํา(BBB+) ลดลง อัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยจึงเพ่ิมข้ึน 

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของราคาน้ํามัน (OG) สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย LPN โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ซ่ึงอาจ

เกิดจากากเกรงกําไรของราคาหลักทรัพยมากกวาการกระทบจากราคาน้ํามันโดยตรงท่ีมีผลตอตนทุนใน

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยหมวดนี้ 

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (UTS) สงผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย CPN และ SIRI  โดยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยเนื่องจาก พันธบัตรรัฐบาลนั้นมีความเสี่ยงท่ีต่ํากวาหลักทรัพย ถาพันธบัตร

รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีมีผลตอบแทนท่ีสูงแลวหมายความวานักลงทุนตองการลงทุนกับ

หลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงนอยกวา ยอมสงผลใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยลดลง แตหาก

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลลดลง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจึงเพ่ิมข้ึน  

สวนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนนของหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพย คือ ปจจัย

การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของผลผลิตในอุตสาหกรรม (MP) เนื่องจาก ในป พ.ศ. 2551-2560 ผลผลิต

ดานอุตสาหกรรม ประกอบดวย ผลผลิตของ 56 กลุมอุสาหกรรม หลักทรัพยในกลุมอสังหาริมทรัพย คิด

เปนรอยละ 10 ของกลุมอุสาหกรรม สํานักงานเศรษกิจอุสาหกรรม (สศอ) (2560) ดังนั้นเม่ือผลผลิต

อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จึงไมสงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุม

อสังหาริมทรัพยนี้ 

 

อภิปรายผลการคนควาอิสระ 

ผลการศึกษา เรื่องการศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอราคาหุน

กลุมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวงป (2551-2560) สามารถสรุปไดวา 
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สวนท่ี 1 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยโดย

ใชแบบจําลอง CAPM จากการวิเคราะหพบวา หลักทรัพยท่ีมีนโยบายการขยายการผลิต และซ้ือกิจการท่ี

เก่ียงของและมีการลงทุนในตางประเทศ โดยหลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ  

หลักทรัพย SPALI เปนหลักทรัพยท่ีจะเนนตลาดกลุมลูกคาผูมีรายไดปานกลางถึงผูมีรายไดระดับสูง โดย

มุงเนนท่ีจะพัฒนาโครงการปจจุบันและกอสรางบานท่ีอยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ และสงมอบ

ใหแกลูกคาตามกําหนด นอกจากนี้บริษัทยอยยังดําเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยรวมท้ัง

บริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศ อีกท้ังยังลงทุนตางประเทศท่ีออสเตรเลีย ฟลิปปนส อีก

ดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของโชติกา พญามงคล (2559) ท่ีศึกษาการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน 

ความเสี่ยง และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอราคาหุนกลุมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผล

การศึกษา พบวา หลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงเนื่องจาก การขยายฐานผลิต ซ้ือกิจการท่ี

เก่ียวของ และเพ่ิมการลงทุนในตางประเทศเชนกัน  

สวนท่ี 2  การวิเคราะหปจจัยมหภาคท่ีสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยใช

แบบจําลอง APT จากการพิจารณาพบวา ปจจัยเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนไดแก  ปจจัยการ

เปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของอัตราเงินเฟอ สงผลตอมูลคาสินทรัพยของบริษัท  ปจจัยท่ีไมคาดคิดของ

ราคาน้ํามันสงผลตอวัตถุดิบและราคาสินคาท่ีอางอิงจากตางประเทศ ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิด

ของ Risk Premium สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในทิศทางตรงกันขามและ ปจจัย

การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยในทิศทางตรงกันขาม สวนปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของผลผลิตในอุตสาหกรรม เปน

ปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดอสังหาริมทรัพยซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ โชติกา พญามงคล (2559) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

ทรัพยากร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทน คือ ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ี

ไมคาดคิดของอัตราเงินเฟอ ปจจัยท่ีไมคาดคิดของราคาน้ํามันสงผลตอวัตถุดิบและราคาสินคาท่ีอางอิง

จากตางประเทศ สวนปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของผลผลิตในอุตสาหกรรมและปจจัยการ

เปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (ปจจัยนี้ปจจัยเดียวท่ีใหผลแตกตางกัน)เปนปจจัยท่ี

ไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดทรัพยากร 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง CAMP (Capital 

Asset Pricing Model) และแบบจําลอง APT (Arbitrage Pricing Theory)ผูศึกษามีขอเสนอแนะจาก

ผลการศึกษาสําหรับนักลงทุนเพ่ือท่ีจะเปนขอมูล ประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนี้  

1. นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนหลักทรัพยท่ีมีคาเบตา(β) หรือความเสี่ยงต่ํา เม่ือเทียบกับตลาด

และใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีเปนไปไดตามทฤษฎี และควรศึกษา

หลักทรัพยนั้น ๆดวยวามีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบอยางไรบางท่ีสงผลกระทบตอ อัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย  

2. ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ซ่ึงนักลงทุนตองมีการ ติดตาม

สถานการณและพิจารณาปจจัยดานอ่ืนประกอบดวย  

ท้ังนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษาหรือทําการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาขอมูล โดยขยาย

ขอบเขตใหครอบคลุม เพ่ือนํามาเปนองคประกอบในการตัดสินใจ ลงทุนไดดียิ่งข้ึนและศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติม ท่ีอาจสงผลกระทบตอ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยรวมท่ีแตกตางกัน 
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http://www.nesdb.go.th/%20Portals/0/eco_datas/economic/eco_state/3_57/PPTdQ3-2014.pdf
http://www.acsu.buffalo.edu/%7Ekeechung/Collection%25
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย 

Factors Affecting the Decision to Use Central Bank Digital Currency 

 

จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง0

1 และพัฒน  พัฒนรังสรรค12 

Jirayut Tarathonrungreung1 and Pat Pattanarangsun2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของ

ธนาคารแหงประเทศไทย (CBDC) โดยใชขอท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลนจาก บุคคลท่ัวไป

ท่ีใชบริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารตโฟนจํานวน 400 ตัวอยาง นํามาวิเคราะหดวย

แบบจําลองโลจติ 

 ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศ

ไทย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก เพศ อายุ และการศึกษา ความถ่ีในการทําธุรกรรมผานแอป

พลิเคชันบนสมารตโฟน พฤติกรรมการชําระสินคาท่ัวไป อิทธิพลจากเครือขายผาน เพ่ือนหรือคนรูจัก 

ดานอิทธิพลจากชื่อเสียงไดแกชื่อเสียงของบริษัทหรือองคกรท่ีใชบริการเขาเปนสมาชิกรับชําระ รวมถึง

ปจจัยดานเงินเสมือน คือ การมีองคกรกํากับดูแล ท้ังนี้ผูใหบริการท่ีมีความสนใจในสกุลเงินดิจิทัล ท้ัง

ภาครัฐบาลและเอกชนสามารถใชผลการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตนเองได เชน 

การสรางความรูความเขาใจในสกุลเงินดิจิทัลใหกับประชาชนเพ่ือจูงใจใหเกิดการใชงานอยางจริงจัง 

 

คําสําคัญ: สกุลเงินดิจิทัล, ธนาคารแหงประเทศไทย, ซีบีดีซี 
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Abstract 

 This study aimed to determine the decision to use digital currency of the Bank of 

Thailand (CBDC). The primary data using online questionnaires were collected from 400 

respondents who used financial service on smartphone and were analyzed by Logit 

model. 

  The study result showed that factors affecting the decision to use digital currency 

of the Bank of Thailand, at the statically level of 0.10, were gender, age, education, 

frequency of using financial service through the application on smartphone, spending 

behavior,.The other factors were network through friends and acquaintances, influence 

from reputation in terms of reputation of companies that use the service accept to pay 

and being supervised by an independent organization including the factor regarding 

virtual money. 

  The service provider, from both public and private sectors, can apply this result 

to improve their own Cryptocurrency. such as providing knowledge and understanding in 

cryptocurrency to the public in order to motivate the intensive usage 

 

Keywords: Cryptocurrency, Bank of Thailand, CBDC 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ดวยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จนเปนการนํามาซ่ึงกระแสโลกาภิวัตน เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลในทุกภาคสวนของสังคม ภาคการเงินก็เชนกัน ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี

เปนไปอยางกาวกระโดดและทรงประสิทธิภาพ สงผลใหรูปแบบการใชสื่อแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงไป

จากท่ีเปนเหรียญโลหะ ธนบัตรท่ีเปนกระดาษ ไดตอยอดมาเปน เงินดิจิทัล(digital money) ท่ีมีเงินสกุล

ทองถ่ินหนุนหลัง เชน ตองนําเงินสกุลทองถ่ินมาชําระผูใหบริการ e-money กอนใชชําระ คาสินคา จึงมี

หนวยเปนเงินสกุลทองถ่ินและมีมูลคาแนนอน สามารถนําไปใชเปนสื่อแลกเปลี่ยนไดเหมือนปกติ เชน 

บัตรท่ีในศูนยอาหาร บัตรรถไฟฟา บัตรเงินสด หรือกระท้ังในรูปแบบแอฟพลิเคชั่นมือถือ ซ่ึงก็ไดมีผู

ใหบริการดานเงินดิจิทัลท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลจากภาครัฐเปนจํานวนมาก 
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แตในปจจุบันไดมีเงินดิจิทัลอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีกําลังเปนท่ีสนใจอยูในขณะนี้ นั้นคือ สกุลเงิน

ดิจิทัล (Digital Currency)”หรืออีกชื่อหนึ่งคือ คริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) เปนสกุลเงินใหม ท่ี

สรางข้ึนจากกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยใชเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ในการพัฒนา 

แนวคิดของเทคโนโลยีบล็อกเชน คือการรักษาขอมูล ใหเกิดความปลอดภัย ผานการใชกระบวนการ

เขารหัสท่ีซับซอน และการประมวลผลแบบไมมีศูนยกลาง (Decentralization) จึงทําใหไมสามารถ

บิดเบือนหรือแกไขขอมูลได ดวยคุณสมบัติดังกลาว ทําใหไดรับความสนใจจากหลายฝายท้ังภาครัฐและ

เอกชน จึงทําเกิดผูประกอบการดานสกุลเงินดิจิทัลข้ึนเปนจํามาก 

ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ระบุวาในปจจุบันมีสกุลเงินดิจิทัล

มากกวา 2,149 สกุลเงิน ท่ีมีการทําธุรกรรมอยูในตลาดซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล และมีมูลคาของตลาด

โดยรวมอยูท่ี  265,000 ลานดอลลาร  โดยสกุลเงินดิจิทัลท่ีมีการซ้ือขายมากท่ีสุด 5 อันดับแรกไดแก 

Bitcoin Ethereum Ripple Bitcoin Cash Eos  ในบรรดาสกุลเงินดิจิทัลท้ังหมดนี้ Bitcoin ถือวามีสวน

แบงในตลาดซ้ือขายสูงท่ีสุด โดยอางอิงขอมูลจากเว็ปไซต Tradingview.com เว็ปไซตขาวสารการซ้ือ

ขายสกุลเงินดิจิทัล ระบุวาชวงกันยายน ป 2562 ท่ีผานมา Bitcoin ทําสถิติมีสวนแบงตลาดสกุลเงิน

ดิจิทัลสูงสุดในรอบ 2 ป อยูท่ีรอยละ 72.5 ของท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 1 สกุลเงินดิจิทัล 5 อันดับแรกท่ีมีมูลคาสูงสุด  

(หนวย : ดอลลารสหรัฐ ) 

รายช่ือสกุลเงิน

ดิจิทัล 
มูลคาตามราคาตลาด ราคา ปริมาณซ้ือขายใน 24 ช่ัวโมง 

Bitcoin 111,750,624,610 6,490.00 3,447,311,298 

Ethereum 20,412,709,848 301.00 1,561,933,359 

Ripple 13,134,393,923 0.34 356,146,101 

Bitcoin Cash 4,858,933,911 566.20 411,553,358 

Eos 4,083,596,089 5.26 763,129,371 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2561) 
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อยางไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลเหลานี้ ไมมีสินทรัพยจริงหนุนหลัง ทําใหมูลคานั้นข้ึนอยูกับปจจัย

ดานอุปสงคและอุปทานของตลาดท่ีทําการซ้ือขาย ดวยเหตุนี้มูลคาของสกุลเงินดิจิทัลจึงมีความผันผวนท่ี

สูงและไมแนนอนอยูตลอดเวลา (สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2563) ยกตัวอยางเชน ในชวง 6 ปท่ี

ผานมา ราคาของบิตคอยนเกิดการตกลงอยางรุนแรงถึง 12 ครั้ง และนับต้ังแตเกิดการพัฒนาเงินสกุล

ดิจิทัล 

 

ภาพท่ี 1  การตกลงอยางรุนแรงของราคาบิตคอยนระหวางป 2012 ถึง 2018 

ท่ีมา: howmuch.net (2018) 

 

 จึงถือไดวาการถือครองหรือใชงานสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยงอยูมาก ซ่ึงถามีการใชงานท่ี

แพรหลายยอมตองสงผลท่ีรุนแรงตอระบบการเงินท่ัวโลก ถึงกระนั้น สกุลเงินดิจิทัลก็ยังคงมีอัตราการ

เติบโตอยางไมหยุดยั้ง ประเทศตางๆจึงมีการออกนโยบายหรือมาตรการการกํากับดูแลแตกตางกันไป 

เชน นโยบายแบบเปดรับ นโยบายแบบระมัดระวัง นโยบายแบบปดก้ัน นอกจากนี้บางประเทศยังไดมี

พัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตนเองข้ึนมาอยางเชน ประเทศจีนเปนตน ในสวนของประเทศไทย ก็ไดมีการ

พิจารณาออกสกุลเงินดิจิทัลของตนเองดวยเชนกัน โดยจะเปนสกุลเงินดิจิทัลท่ีจะออกโดยธนาคารแหง

ประเทศไทยหรือก็คือธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency) หรือเรียกวา CBDC 

CBDC จะอาศัยเทคโนโลยีของสกุลเงินดิจิทัลอ่ืนๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสม CBDC จะแตกตาง

จากสกุลเงินดิจิทัลอ่ืนท่ีกลาวไปขางตน เนื่องดวยจะมีสินทรัพยจริงใหอางอิงมูลคาเสมือนเงินท่ีใชใน
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ชีวิตประจําวัน ประกอบกับเปนสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดยหนวยงานของประเทศ จึงทําใหมีความนาเชื่อถือ

มากกวา ธนาคารแหงประเทศไทยไดวิเคราะหวา CBDC จะมีผลกับกลไกการสงผานนโยบายการเงินได

นั้น ข้ึนอยูกับ 2 ปจจัย ไดแก 1. การจายดอกเบี้ย หรือก็คือการจายผลตอบแทนจากการถือครอง CBDC 

ซ่ึงจะทําใหมูลคามีความออนไหวจากการปรับเปลี่ยนอัตรานโยบายดอกเบี้ยมากข้ึน 2. การกระจายการ

ถือครอง (Distribution) วา CBDC จะออกใชในวงกวางเพียงใด ถาประชาชนสามารถถือครองและใชงาน

ได ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินยอมเปนไปไดอยางรวดเร็ว(ธนาคารแหงประเทศ

ไทย, 2562) 

การท่ีจะผลัดดันใหเกิดการใชงานอยางแพรหลายไดนั้นมีความจําเปนอยางมากท่ีควรจะทราบวา

มีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอการเลือกใชสกุลเงินดิจิทัล จากการศึกษาท่ีผานมาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือ 

จะหาวามีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอการเลือกใชสกุลเงินดิจิทัล ซ่ึงผู ทําการศึกษาสวนใหญ ไดมี

องคประกอบของปจจัยในการศึกษาใกลเคียงกันดังนี้ปจจัยดานความไววางใจการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี อิทธิพลจากเครือขาย และทฤษฎีเงินเสมือน นอกจากจากนี้ยังไดมีการเพ่ิมเติมปจจัยอ่ืนๆ เชน 

พ้ืนท่ีอยูอาศัย ชวงอายุ บุคลิกภาพ และความรูทางการเงิน อยางไรก็ตาม การศึกษาสกุลเงินดิจิทัลท่ีผาน

มาสวนใหญลวนใชสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin เปนกรณีศึกษา ซ่ึงมีเพียงอุปสงคและอุปทานของตลาดซ้ือขาย

เทานั้นเปนตัวกําหนดมูลคาแตดวยสกุลเงินดิจิท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยนั้นแตกตางออกไป ท้ัง

ในแงของมูลคาและการกํากับดูแล จึงทําใหการศึกษาการเลือกใชสกุลเงินดิจิทัลท่ีผานมา อาจไมสามารถ

นํามาอธิบายอิทธิพลของแตละปจจัยไดอยางสมบูรณ ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของการทําการศึกษาในครั้งนี้ 

ภายใตหัวขอ ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือเปนขอมูล

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และกลุมธุรกิจตางๆ ใชเปนแนวทางในการวางแผนเตรียมความพรอม และ

ปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทยของ

ผูใชบริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารตโฟน 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

ลักษณะพ้ืนฐานของสกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัลนั้นเกิดจากแนวคิดความเปนเสรีในการทํา

ธุรกรรมซ่ึงทุกคนสามารถทําธุรกรรมระหวางกันไดโดยท่ีไมมีตัวกลางในการจัดการ การตรวจสอบจะถูก
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ทําโดยสมาชิกดวยกันเอง โดยเม่ือมีการสั่งโอนเงินเกิดข้ึนภายในระบบ สมาชิกท่ีอยูในระบบจะเห็นคําสั่ง

ดังกลาวดวยกันหมด และสามารถชวยกันตรวจสอบได เชน ตรวจสอบยอดเงินของผูโอนวามีเงินเพียงพอ

ตอการโอนใหปลายทางไดจริง และเบื้องหลังของการทําธุรกรรมท้ังหมดนี้ ไดอาศัยเทคโนโลยีท่ีมีชื่อวา 

บล็อกเชน (Block Chain) ทําหนาท่ีบันทึกและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆในเครือขาย 

บล็อกเชนเปนเทคโนโลยีเครือขายประมวลผลแบบไรศูนยกลาง โดยการประมวลผลจะกระจายไปตาม

คอมพิวเตอรท่ีเปนสมาชิกอยูในระบบ ซ่ึงกระจายตัวอยูในทุกมุมโลก และดวยคุณลักษณะเดนดังกลาวนี้

ของบล็อกเชน (Block Chain) ทําใหยากตอการขโมย เพราะขอมูลกระจายตัวอยูในสถานท่ีตางๆท่ัวโลก 

( Tapscott, D. and Tapscott, A., 2016) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามผานชองทางออนไลน โดย

กระจายผานสื่อสังคมออนไลนเชน Facebook Line Twitter เปนชองทางหลัก 

ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลและลักษณะท่ัวไปของการใชงานสกุลเงินดิจิทัล โดยรวบรวมจากเอกสาร 

บทความ บทวิเคราะหตางๆท่ีเก่ียวของ ท่ีเผยแพรจากหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชนเชน ธนาคาร

แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสเปนตน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางคือ บุคคลท่ัวไปท่ีใชบริการทาง

การเงินผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารตโฟน ทําใหไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

เนื่องจากมีจํานวนมาก จึงใชการคํานวณ โดยใชสูตรคํานวณของ Cochran (1977) ซ่ึงเปนการคํานวณ

ขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรท่ีไมสามารถนับจํานวนได (Infinite population) โดยกําหนดความ

เชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

n = 
0.5(1-0.5)(1.962)

0.052
 

n = 
0.9604

0.0025
 

n = 384 ราย หรือประมาณ 400 คน 
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ท้ังนี้เพ่ือปองกันความผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมขอมูล จึงไดทําการเพ่ิมจํานวนตัวอยาง

แบบสอบถามเปน 400 คน 

 

การสุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 

โดยกําหนดพ้ืนท่ีการสํารวจบนสื่อสังคมออนไลน โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) จากสื่อสังคมออนไลนเชน Facebook LINE เปนหลัก โดยกระจายจํานวน 400 ชุด ท้ังนี้ ได

มีการทดสอบความเชื่อม่ันโดยคา Cronbach’s Alpha ทุกหมวดหมูมีคาเฉลี่ยมากกวา 0.70 ดังนั้น

แบบสอบถามชุดนี้จึงมีความนาเชื่อถือในระดับยอมรับได 

การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยแบงคําถามออกเปน 4 สวน ไดแก  

สวนท่ี 1 เปนการสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ถ่ินท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

สวนท่ี 2 เปนการสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันบน

สมารตโฟน  และ ความรูเก่ียวกับสกุลเงินดิจิทัล เชน รูปแบบการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเค

ชันบนสมารตโฟน  ความถ่ีในการทําธุรกรรม พฤติกรรมการซ้ือสินคา Online และความรูจักสกุลเงิน

ดิจิทัล 

สวนท่ี 3 ไดมีการใชสื่อใหความรูอธิบายถึงลักษณะสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดยธนาคารแหง

ประเทศไทย เพ่ือเปนการปรับพ้ืนฐานความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงเริ่มการ

สอบถามถึงระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชงาน ไดแก ดานความไววางใจ ดาน

อิทธิพลจากเครือขาย ดานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานอิทธิพลจากชื่อเสียง และดานเงิน

เสมือน โดยใชรูปแบบคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย ได

อาศัยการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต (Logit Model) ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ีใชสําหรับกรณีท่ีตัวแปรตาม มี

ลักษณะเปนขอมูลเชิงคุณภาพท่ีใหคาออกมา 2 คา เชน 1 และ 0 โดยมีคาเปน 1 เม่ือใชงาน และมีคา

เปน 0 เม่ือไมใช ท่ีจะใชงานเปนตน นอกจากนี้ยังไดมีวิเคราะหผลกระทบดวยการพิจารณาคาสวนเพ่ิม 

(Marginal Effect)ของแตละปจจัย ท้ังนี้แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา สามารถกําหนดไดดังนี้ 

ln � p

1-p
�  =  β

0
+ ∑ β

1i
genderii + ∑ β

2j
agejj  + ∑ β

3k
edukk +∑ β

4m
salarymm  

+∑ β
5n

jopno +∑ β
6n

regionno  + β7etransfer + β8eadd + β9echeck + ∑ β
10o

frequencyop +   

β12cryptoknew + β13pay +  β14trust +  β15networkaf + β16accinnovation +  β17 influreputation+   

β18virtualmoney+ε   

โดยกําหนดตัวแปรความนาจะเปน ของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ดังตารางท่ี 2 

ตาราง 2 คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

P Prob(Y=1) คือ ความนาจะเปนของการ

ตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคาร

แหงประเทศไทย 

 

Y การตัดสินใจใชงานสกุลเงินดจิิทัลของธนาคาร

แหงประเทศไทย 

1 = ใช 

0 = ไมใช 

gender เพศ 1 = หญิง 

0 = ชาย 

age อาย ุ base group = ไมเกิน 30 ป 

age2 = 1 กรณีอายุ 31 – 40 ป 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

age3 = 1 กรณี 41 ปข้ึนไป 

0 = กรณีอ่ืนๆ 
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ตาราง 2 คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

edu วุฒิการศึกษา base group = ต่ํากวาหรือเทียบเทา 

ปวช. หรือ มัธยมศึกษาปท่ี6 

edu2 = 1 กรณี ปวส. และ ปริญญาตร ี

0 กรณีอ่ืนๆ 

edu3 = 1 กรณีปริญญาโท และสงูกวา

ปริญญาโท 

0 กรณีอ่ืนๆ 

salary รายไดตอเดือน เมื่อ m = 1,2,3 base group = 1 กรณีนอยกวา 

25,000 บาท 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

salary2 = 1 กรณี 25,001 – 45,000 

บาท 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

  salary3 = 1 กรณีสูงกวา 45,001 บาท

ข้ึนไป 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

jop อาชีพ base group = นักเรยีน/นักศึกษา 

jop1 = 1 กรณีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

และ พนักงานอัตราจางรัฐบาล 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

jop2 = 1 พนักงานบริษัทเอกชน 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

jop3 = 1 ธุรกิจสวนตัว 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

on พ้ืนท่ีอาศัยในปจจุบัน เมื่อ n = 1,2 base group = กรุงเทพ 

region2 = 1 กรณภีูมิภาคอ่ืน 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

etransfer การโอนเงินผานแอปพลิเคชันบน สมารตโฟน etransfer = 1 กรณีโอนเงินผานแอป

พลิเคชันบน สมารตโฟน บอย 

0 = กรณีอ่ืนๆ 
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ตาราง 2 คําอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

eadd การเตมิเงินผานแอปพลิเคชันบน สมารตโฟน eadd = 1 กรณีเติมเงินผานแอปพลิเค

ชันบน สมารตโฟน บอย 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

echeck การตรวจสอบยอดเงินผานแอปพลิเคชันบน 

สมารตโฟน 

echeck = 1 กรณตีรวจสอบยอดเงิน

ผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน บอย 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

frequency ความถ่ีในการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอป

พลิเคชันบน สมารตโฟน เมื่อ o = 1,2,3 

frequency1 = 1 กรณี นอยกวาหรือ

เทากับ 4 ครั้งตอเดือน 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

  base group = 5 – 10 ครั้งตอเดือน

Frequency3 = 1 กรณี มากกวา 10 

ครั้งตอเดือน 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

Pay พฤติกรรมการชําระสินคาท่ัวไป( ท่ีไมใช 

ออนไลน) 

Pay = 1 กรณีมีการชําระสินคาท่ัวไป 

(ท่ีไมใชออนไลน) 

0 = กรณีอ่ืนๆ 

cryptoknew การรูจักสกุลเงินดิจิทัล cryptoknew = 1 กรณีรูจัก 

0 = กรณีไมรูจัก 

trust สินทรัพยท่ีสกุลเงินดิจิทัลอางอิงมูลคา ตามระดับความสําคญั 1-5 

networkaf อิทธิพลจากเครือขายดานเพ่ือนหรอืคนรูจัก ตามระดับความสําคญั 1-5 

accinnovation การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน

ความรวดเร็วและเสถียรกวาสื่อแลกเปลี่ยน

อ่ืน 

ตามระดับความสําคญั 1-5 

influreputation ช่ือเสียงของบริษัทหรือองคกรท่ีใชบริการเขา

เปนสมาชิกกับสกุลเงินดจิิทัลของธนาคาร

แหงประเทศไทย 

ตามระดับความสําคญั 1-5 

virtualmoney ปจจัยดานเงินเสมือนดานมีองคกรท่ีกํากับ

ดูแล 

ตามระดับความสําคญั 1-5 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาขอมูลดานเพศของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยจําแนกตามเพศ สวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.3 มีชวงอายุ 21-30 ป มากท่ีสุดจํานวน 134 คน คิด

เปนรอยละ 33.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวนมากท่ีสุด มีจํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 

ดานอาชีพของกลุมตัวอยาง พบวาอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีจํานวนมากท่ีสุด มีจํานวน 148 คน 

คิดเปนรอยละ 37 รายไดตอเดือนพบวาชวงรายได 15,001 – 25,000 บาท มีจํานวนมากท่ีสุด มีจํานวน 

87 คน คิดเปนรอยละ 21.75 พ้ืนท่ีอาศัยในปจจุบันพบวาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 

216 คน คิดเปนรอยละ 54 ดานรูปแบบธุรกรรมผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน  พฤติกรรมดานการ

โอนเงินคิดเปนรอยละ 95.25 ดานการตรวจสอบยอดเงินคิดเปนรอยละ 67 ดานการเติมเงินคิดเปนรอย

ละ 46.5 ดานการลงทุนคิดเปนรอยละ 13 และดานอ่ืนๆคิดเปนรอยละ 1.25 ซ่ึงประกอบไปดวย การซ้ือ

ประกันและชําระใบแจงหนี้ ดานความถ่ีในการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน 

สวนใหญมีความถ่ีในการทําธุรกรรม  2 – 4 ครั้งตอเดือน มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 

รองลงมาคือมากกวา 10 ครั้งตอเดือน มีจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.5 ชวง 5 – 10 ครั้งตอเดือน 

มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.25 และนอยกวาหรือเทากับ 1 ครั้งตอเดือน มีจํานวน 23 คน คิด

เปนรอยละ 5.75 พฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกส  พบวาดานการชําระสินคาออนไลน คิดเปนรอยละ 

81.5 ดานการชําระสินคาท่ัวไป คิดเปนรอยละ 56 ดานการชําระคาอาหาร คิดเปนรอยละ 31.75 และ

ดานอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 4  ซ่ึงคือการชําระใบแจงหนี้  

ในสวนของการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหง

ประเทศไทย ไดผลการวิเคราะหแบบจําลอง โลจิตดังตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต 

ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ ์

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
P-Value Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

เพศ -1.083 0.290 0.000*** -3.730 -0.247 

อายุ 

ไมเกิน 30 ป (Base Group) 

31 – 40 ป 0.837 0.487 0.086* 1.720 0.201 

41 ปข้ึนไป 1.222 0.410 0.003*** 2.980 0.269 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ ์

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
P-Value Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

การศึกษา 

ต่ํากวาหรือ เทียบเทาประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศกึษาปท่ี 6 
(Base Group) 

ประกาศนียบัตร 

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ ปริญญาตร ี

0.756 0.425 0.075** 1.780 0.163 

ระดับปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโท 0.368 0.535 0.491 0.690 0.085 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 25,000 บาท (Base Group) 

25,001 – 45,000 บาท -0.419 0.381 0.271 -1.100 -0.092 

มากกวา 45,000 บาท 0.319 0.424 0.452 0.750 0.073 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา (Base Group) 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ พนักงาน

อัตราจางรัฐบาล 

-0.357 0.549 0.516 -0.650 -0.079 

พนักงานบริษัทเอกชน -0.508 0.510 0.319 -1.000 -0.110 

ธุรกิจสวนตัว -0.790 0.582 0.175 -1.360 -0.160 

พ้ืนท่ีอาศัยในปจจุบัน 

กรุงเทพ (Base Group) 

ภาคอ่ืนๆ 0.430 0.312 0.168 1.380 0.093 

การทําธุรกรรมผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน 

โอนเงิน 1.131 0.658 0.086* 1.720 0.203 

เติมเงิน 0.379 0.296 0.2 1.280 0.085 

ตรวจสอบยอดเงิน 1.065 0.316 0.001*** 3.370 0.221 

ความถี่ในการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน 

นอยกวาหรือเทากับ 4 ครั้งตอ

เดือน 

0.722 0.348 0.038** 2.070 0.164 

5 – 10 ครั้งตอเดือน (Base Group) 

มากกวา 10 ครั้งตอเดือน 0.074 0.346 0.829 0.220 0.017 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต (ตอ) 

ตัวแปร 
คาสัม 

ประสิทธิ ์

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
P-Value Z-Stat 

Marginal 

Effect 

(dy/dx) 

พฤติกรรม 

ชําระสินคาท่ัวไป( ท่ีไมใช 

ออนไลน) 

-0.535 0.273 0.050** -1.960 -0.121 

การรูจักสกุลเงินดิจิทัล 0.354 0.298 0.236 1.190 0.081 

ดานความไววางใจ 

สินทรัพยท่ีสกุลเงินดิจิทัลอางอิง

มูลคา 

-0.263 0.195 0.179 -1.350 -0.059 

ดานอิทธิพลจากเครือขาย 

เพ่ือนหรือคนรูจัก 0.420 0.166 0.011** 2.530 0.094 

ดานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

รวดเร็วและเสถียรกวาสื่อ

แลกเปลีย่นอ่ืน 

-0.084 0.220 0.702 -0.380 -0.019 

ดานอิทธิพลจากชื่อเสียง 

ช่ือเสียงของบริษัทหรือองคกรท่ี

ใชบริการเขาเปนสมาชิกรับชําระ 

0.618 0.222 0.005*** 2.780 0.139 

ดานเงินเสมือน 

มีองคกรท่ีกํากับดูแล 0.802 0.235 0.001*** 3.420 0.180 

LR chi2(23) = 151.37, Prob > chi2 =0.000, Overall Percentage Correct = 75.50% 

หมายเหตุ: *** ระดับนัยสําคัญ 0.01, ** ระดับนัยสําคัญ 0.05, * ระดับนัยสําคัญ 0.1 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

การอภิปรายผลจากจากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลอง โลจิต 

จะทําการอภิปราผานผลการวิเคราะหจาก P-Value และ Marginal Effect (dy/dx) เปนหลัก โดยคา

จาก P-Value จะระบุวาตัวแปรไหนบางท่ีมีนัยสําคัญเพียงพอท่ีจะอธิบายไดวาสงผลตอการตัดสินใจใช

สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงในตารางไดแสดงสัญลักษณเครื่องหมายดอกจัน (*) เพ่ือ

บงบอกวาตัวแปรนั้นมีระดับนัยสําคัญจริง สวน Marginal Effect จะแสดงใหเห็นทิศทางของตัวแปร วา

แตละตัวแปรมีทิศทางไปในดานไหน ถาดานหนาผลการวิเคราะหไมมีเครื่องหมายใดๆ สื่อไดถึงวาตัวแปร
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นั้นมีทิศทางท่ีเปนบวก (+) หรือก็คือตัวแปรนั้นจะสงผลใหเกิดการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของธนาคาร

แหงประเทศไทยในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน แตถาดานหนาของผลการวิเคราะหมีเครื่องหมายลบ (–) อยูสื่อไดถึง

ตัวแปรนั้นจะสงผลใหเกิดการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทยในทิศทางท่ีลดลง 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของแตละปจจัยท่ี พบวา ดานความไววางใจ กลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับกรณีท่ีเงินดิจิทัลสูญหาย จะมีการชดเชยกลับใหมากท่ีสุด ดานอิทธิพลจากเครือขาย กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับการท่ีมีรานคาและบริการยอมรับใหสกุลเงินดิจิทัลสามารถใชชําระไดมากท่ีสุด 

ดานอิทธิพลจากชื่อเสียง ใหความสําคัญกับกรณีท่ีบริษัทหรือองคกรท่ีใชบริการอยูไดเขารวมเปนสมาชิกท่ี

สามารถใชสกุลเงินดิจิทัลจากธนาคารแหงประเทศไทยในการชําระได ดานเงินเสมือน โดยกลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับกรณีท่ีสกุลเงินดิจิทัลไดรับการยอมรับและมีการใชงานท่ีแพรหลายท้ังในและตางประเทศ

มากท่ีสุด ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย โดยใช

การวิเคราะหแบบจําลองโลจิต ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.1 โดยตัวแปรท่ีสามารถอธิบายได มีดังนี้ ปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ และการศึกษา ปจจัยดานพฤติกรรมการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันบน

สมารตโฟน และความรูเก่ียวกับสกุลเงินดิจิทัล ไดแก การทําธุรกรรมผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน 

ดานการโอนเงินและตรวจสอบยอดเงิน 

ความถี่ในการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน อธิบายไดวาเม่ือ

ผูใชงานมีความถ่ีในการทําธุรกรรมตอเดือนเปนประจํา จึงทําใหเกิดเปนพฤติกรรมท่ีทําไปอยางเคยชิน 

การท่ีจะมีพฤติกรรมในลักษณะนี้อีก แตกับแอปพลิเคชันทางการเงินอ่ืนๆ จึงไมใชเรื่องผิดแปลกนัก ซ่ึง

การใชงานสกุลเงินดิจิทัลก็มีรูปแบบการใชงานท่ีเหมือนกับแอปพลิเคชันทางการเงินท่ัวไป สอดคลองกับ

งานศึกษาของ พิมพพรรณ สุวรรณศิริศิลป (2551) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานบริการ

พรอมเพยและการใชบริการทางการเงินในรูปแบบแอปพลิเคชัน โดยอธิบายปจจัยดานความเคยชินไววา 

ความเคยชินมีความสําคัญโดยเปนปจจัยหลักท้ังทางตรงและทางออมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชงานแบบ

ตั้งใจ 

ดานอิทธิพลจากเครือขาย คือ เพ่ือนหรือคนรูจัก การท่ีเพ่ือนหรือคนรูจักแนะนําใหใชงานสกุล

เงินดิจิทัลท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ก็จะทําใหมีการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดย

ธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับงานศึกษาของ สุทธิ์ธิดา จันทรโอกุล (2558) พบวามี
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ความสัมพันธระหวาง ระดับความผูกพันและใกลชิดของคูสนทนากับความนาเชื่อถือของกระบวนการ

บอกตอแบบปากตอปากไปในทิศทางท่ีเปนบวก 

ดานอิทธิพลจากช่ือเสียง คือ ชื่อเสียงของบริษัทหรือองคกรท่ีใชบริการอยูไดเขาเปนสมาชิกรับ

ชําระ กลาวคือถามีบริษัทหรือองคกรท่ีมีชื่อเสียง และประชาชนใชบริการอยูเขารวมกับธนาคารแหง

ประเทศไทย ใหสามารถใชสกุลเงินดิจทัิลในการชําระได ก็จะทําใหมีการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลท่ีออก

โดยธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับงานศึกษาของ สวินดา ถิรวงศจินาดา (2558) ท่ีศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานชื่อเสียงกับการตัดสินใจใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการทําธุรกรรมทางการ

เ งิน พบวา ชื่อเสียงมีความสัมพันธ ไปในทิศทางท่ี เปนบวกกับการตัดสินใจทําธุรกรรมผ าน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ท้ังนี้ผูใหบริการท่ีมีบริการและชื่อเสียงท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง จะทําใหเกิด

การตัดสินใจใชบริการอยางรวดเร็ว 

ดานเงินเสมือน คือการมีองคกรท่ีกํากับดูแล จะทําใหมีการตัดสินใจใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของ

ธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึน เพราะผูใชงานจะเกิดความไววางใจวาจะมีการกํากับดูแล และควบคุม

การทําธุรกรรมตางๆใหเปนไปอยางราบรื่น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเม่ือเกิดขอผิดพลาดข้ึน ผูใชงานก็ทราบได

วาตองติดตอกับองคกรใดเพ่ือแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับงานศึกษา อลิสา ธีรศักดาพงษ 

(2559) พบวาระดับความไววางใจในการเลือกสกุลเงินดิจิทัลนั้นข้ึนอยูกับปจจัยดานของผูใหบริการ ยิ่งผู

ใหบริการมีความนาเชื่อถือมากเทาไรก็จะยิ่งสงผลตอการเลือกใชงานสกุลเงินดิจิทัลไปในทิศทางท่ีเปน

บวกมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

1.จากผลการศึกษา ในปจจัยดานอิทธิพลจากเครือขาย พบวาการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัล

ของธนาคารแหงประเทศไทย  จะไดรับอิทธิพลเปนอยางมากจากเพ่ือนหรือคนรูจัก ดังนั้นจึงควรทํา

การตลาด โดยเริ่มจากการใชผูมีชื่อเสียงเชนดาราม มาเปนพรีเซ็นเตอร นอกจากนี้ ควรทําการตลาดเจาะ

ลงไปในกิจกรรมท่ีตองทําเปนกลุม อยางเชน รานอาหาร และตามสถานท่ีทองเท่ียว เพราะกิจกรรมใน

ลักษณะนี้มักทํากันเปนกลุมเพ่ือน ทําใหการสงตออิทธิพลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2.จากผลการศึกษา ในปจจัยดานอิทธิพลจากชื่อเสียง พบวา ชื่อเสียงของบริษัทหรือองคกรท่ี

ประชาชนใชบริการ มีผลตอการตัดสินใจใชงาน ดังนั้น ถาธนาคารแหงประเทศไทยตองการใหประชาชน

ตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของตนเองมาข้ึน จําเปนจะตองสรางความรวมมือกับบริษัทและองคกรเหลานั้น 
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ผานการใหสิทธิประโยชนตางๆ เชน อาจจะชดเชยสวนตางท่ีเกิดจากแผนการตลาดเชิญชวนใหใชงาน

ของบริษัทและองคกรเหลานั้นเปนตน 

3.จากผลการศึกษา ในปจจัยดานเงินเสมือน พบวาการมีองคกรกํากับดูแล จะทําใหการตัดสินใจ

ใชงานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเม่ือถาเกิดการใชงานสกุลเงินดิจิทัลข้ึน ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตองมีบทบาทในการ

กํากับดูแลอยูแลว แตอาจจะเพ่ิมความเดนชัดในการดําเนินงาน เพ่ือใหประชาชนไดเห็นการกํากับดูแลท่ี

ชัดเจน และเปนรูปธรรมมากข้ึน  
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การศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย กรณีศึกษากองทุนรวมหุน           

ในประเทศ และกองทุนรวมหุนตางประเทศ ชวงป (2552-2562) 

A Study Of Thai Mutual Funds Performance: The Comparison Between 

Thai Equity Funds And Global Equity Funds (2009-2019) 

 

ศรีวิไล หิรัญญาพร0

1* และเรวัตร ธรรมาอภิรมย12 

    Sriwilai Hiranyaporn1* and Rewat Thamma-Apiroam2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ท่ีมีอิทธิพลผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมหุนในประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ โดยใช(1)แบบจําลอง CAPM , 

(2)แบบจําลอง APT ,และ(3)มาตรวัดกองทุนโมเดล Treynor ,Sharpe และ Jensen ในการศึกษาครั้งนี้

ใชกองทุนเปดคือ กองทุนรวมหุนในประเทศ และกองทุนรวมหุนตางประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 11 กองทุน 

ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหเปนขอมูลทุติยภูมิซ่ึงเปนขอมูลรายสัปดาห โดยใชขอมูลตั้งแตสัปดาหแรกของ

เดือนตุลาคม พ.ศ 2552 ถึงสัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม พ.ศ 2562 จํานวนท้ังสิ้น 522 สัปดาห และ

วิเคราะหโดยการใช (1)แบบจําลอง CAPM ผลการศึกษาพบวากองทุนรวมท่ีมีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน 

(Underprice Stock)  มีท้ังหมด 4 กองทุนและกองทุนรวมท่ีมีราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (Overprice 

Stock) มีท้ังหมด 7 กองทุน ในสวนของการวิเคราะหโดยใช (2)แบบจําลอง APT พบวาปจจัยทางมหา

ภาคท้ัง 4 ปจจัยไมมีความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม เนื่องจากผล

จากการทดสอบพบวา คา P-value ของแตละปจจัยมากกวาคาระดับนัยสําคัญท่ีรอยละ 10 นั้นเอง และ

การวิเคราะหโดยใช (3)มาตรวัดกองทุนโมเดล Treynor ,Sharpe และJensen เม่ือนําผลการดําเนินงาน

ของแตละโมเดลมาเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยซ่ึงผลการศึกษาพบวากองทุนรวมท่ีมี

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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2 รองศาสตราจารย ดร. : ภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900  

  Associate Professor Ph.D.: Business Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900 
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คา Treynor Index สูงกวาตลาดมีท้ังหมด 5 กองทุน, กองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Index สูงกวาตลาดมี

ท้ังหมด 4 กองทุน และพบวากองทุนรวมท่ีศึกษาท้ังหมดมีคา Jensen Index สูงกวาตลาดท้ังหมด 

 

คําสําคัญ: อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง,ผลการดําเนินงาน 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to analyze rate of return and risk that influence 

Thai Equity Funds and Global Equity Funds Performance by using (1) Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), (2) Arbitrage pricing theory (APT), and (3) The measures of Sharpe, Treynor, 

and Jensen.  The study was focusing on 11 open-end funds consist of Thai Equity Funds 

and Global Equity Funds.  The funds’ net asset value per unit (NAV)  data was collected 

weekly from the first week of October 2009 to the last week of October 2019.  Base on 

the findings, by using CAPM, there were 4 funds which were underpriced and 7 funds 

which were overpriced. The second model, APT, found that the 4 macroeconomic factors 

were not related to change in mutual funds’  rate of return since P- value of each factor 

was higher than significant level at 10 percent. The third model, the measures of Sharpe, 

Treynor and Jensen by using the comparison between funds’ performance of each model 

and market’ s return found that 5 mutual funds with a higher Treynor Index, 4 mutual 

funds with higher Share Index. Moreover, 11 funds with higher Jensen Index than market.  

 

Keywords: Perceptions, Rate of Return and Risks 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหางานวิจัย 

กองทุนรวม (Mutual Fund) เปนแหลงของเงินจํานวนมากท่ีเปนการระดมเงินจากนักลงทุนราย

ยอย ท่ีจะนําเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แตขาดความสามารถในการลงทุน เนื่องจากขอจํากัด

หลายๆ ปจจัย จึงทําให “ กองทุนรวม ” เปนเครื่องมือในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ในการจัดการลงทุน
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อยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายใหการลงทุนไดรับผลตอบแทนท่ีดีสุด ภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีผูลงทุน

ยอมรับได (โครงการใหเงินทํางานผานกองทุนรวม,2562) 

กองทุนรวมโดยท่ัวไปในประเทศไทย ก.ล.ต. สามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือสวนแรก 

กองทุนรวมท่ีแบงตามลักษณะการจัดจําหนาย และการไถถอนคืนหนวยลงทุน จําแนกเปน กองทุนเปด 

(Opened - End Fund) และกองทุนปด (Closed - End Fund) และสวนท่ีสอง กองทุนรวมท่ีแบงตาม

นโยบายการลงทุนไว กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน  กองทุนรวม

ตางประเทศ ฯลฯ และจากภาพรวมของกองทุนรวมในป 2561 ท่ีผานมาเนื่องจากสถานการณตลาดหุน

ไทย หรือ SET Index ท่ีเริ่มมีการฟนตัวใน 3 เดือนท่ีผานมา เชนเดียวกับทิศทางการลงทุนตางประเทศ 

สงผลให SET Index กลับมามีการเคลื่อนไหวท่ีคอนขางดีข้ึน และในสวนของแตละประเภทสินทรัพยนั้น 

กองทุนตราสารหนี้มีมูลคาทรัพยเพ่ิมข้ึน 4.4% จากปท่ีแลว ทําใหยังคงมีสวนแบงตลาดสูงสุดท่ี 47.5% 

ตามมาดวยกองทุนประเภทตราสารทุนมีมูลคาทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 5.1% หรือคิดเปน 28.2% ของมูลคา

ตลาด ตามดวยกลุมตราสารตลาดเงินท่ีมูลคา 5.7 แสนลานบาท ลดลง -3.4% (Morningstar Thailand 

กองทุน, 2562) 

การศึกษานี้จึงตองการศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย  กรณีศึกษา : 

กองทุนรวมหุนในประเทศ และกองทุนรวมหุนตางประเทศ เนื่องจากความผันผวนของกองทุนรวมหุนใน

ประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศจะมีความแตกตางกันหากเปนราคาของกองทุนรวมหุนใน

ประเทศจะมีความผันผวนตามหุนของบริษัทท่ีกองทุนนั้นไดไปลงทุน และในสวนของราคาของกองทุน

รวมหุนตางประเทศจะมีความผันผวนตามเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ นั้น ๆ แตหาก

มีการกระจายความเสี่ยงไปแตละหลักทรัพยจะชวยลดความความเสี่ยงไดนั้นเอง 

อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ท่ีมีอิทธิพลผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมหุนในประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ โดยใช(1)แบบจําลอง CAPM, 

(2)แบบจําลอง APT, และ(3)มาตรวัดกองทุนโมเดล Treynor ,Sharpe และ Jensen ในการศึกษาครั้งนี้

ใชกองทุนเปด คือกองทุนรวมหุนในประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ จํานวน 11 กองทุน ซ่ึง

การศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนแกนักลงทุน เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนนั้น ๆ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนรวมหุน ประกอบดวยกองทุนรวมหุน

ในประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ โดยใชแบบจําลอง CAPM 

2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยมหภาคท่ีมีอิทธิพลตออิทธิพลผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุนใน

ประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ โดยใชแบบจําลอง APT 

3. เพ่ือวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุนใน

ประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ โดยใชมาตรวัดกองทุนโมเดล Treynor ,Sharpe และJensen 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

นักลงทุนและผูสนใจลงทุนสามารถประเมินอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงท่ีเปนระบบและปจจัย

อ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผลดําเนินงานของกองทุนรวมหุนในประเทศไทย และกองทุนรวมหุนตางประเทศ 

เพ่ือเปนแนวทางการตัดสินใจเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตัวนักลงทุนเอง 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ธัญลักษณ วิรยศิริ (2557) ไดศึกษาเรื่อง อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมท่ี

ลงทุนในตางประเทศ เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปดท่ีลงทุนใน

ตางประเทศ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเลือกกองทุน 18 กองทุนเพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพการ

บริหารกองทุนโดยใชมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe, Treynor และ Jensenผลการศึกษาพบวา จาก

การใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยเปนรายสัปดาห ของ 11 กองทุน ในชวง ก.ค. - 56 ถึง มิ.ย. - 57 รวม 

52 สัปดาห พบวามี 4 กองทุนท่ีมีคามาตรวัดตามตัวแบบสูงกวาตลาด 

พรเทพ ฤหษะสาร (2551) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง

กองทุนรวมเปด โดยศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน พบวา กองทุน

รวมท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดคือ กองทุนตราสารทุน กองทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ําสุดคือกองทุนรวมตราสารหนี้ 

สวนอัตราผลตอบแทนกองทุนรวามตราสารทุนมีผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด 
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โชติกา พญามงคล (2559) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอราคาหุนกลุมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค ในการใช

แบบจําลอง CAPM และ แบบจําลอง APT เพ่ือทําการวิเคราะห ผลการศึกษาแบบจําลอง CAPM พบวา 

หลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีควรจะเปน มีจํานวน 

11 หลักทรัพย , มีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงต่ํากวาอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะเปน 6 หลักทรัพย 

นอกจากนี้ผลการศึกษา โดยใชแบบจําลอง APT พบวา ปจจัยเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนมี

ท้ังหมด 4 ปจจัย 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูศึกษาจึงเลือกใชมาตรวัดของ Sharpe, Treynor และ 

Jensen ในการวิเคราะหกองทุนรวมและเพ่ือสรางความแตกตางจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผู

ศึกษาจึงนําแบบจําลอง CAPM และ แบบจําลองของ APT เพ่ือจะไดสามารถวิเคราะหอัตราผลตอบแทน 

ความเสี่ยง ท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุนในประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ 

เพ่ือจะสามารถอธิบายไดท้ังปจจัยจุลภาคและมหาภาคนั้นเอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษานี้ไดใชขอมูลเฉพาะกองทุนเปด 11 กองทุนจากกองทุนรวมท้ังหมด 1,790 กองทุน 

โดยการศึกษาครั้งนี้แบงเปนกองทุนรวมหุนในประเทศ 6 กองทุน และกองทุนรวมหุนตางประเทศ 5 

กองทุน ซ่ึงอยูภายใตการบริหารกองทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 8 แหง และท้ัง 11 กองทุน

ไดรับการจัดอันดับ Rating จาก Morningstar Thailand ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 และตองมี

ผลดําเนินงานท่ีระยะเวลาท่ีตอเนื่องกันของกองทุนเปนเวลา 10 ปตั้งแตป 2552-2562  เพ่ือท่ีจะเปน

กลุมตัวอยางท่ีไมมีความแตกตางกันและมีคุณลักษณะท่ีใกลเคียงกันมากท่ีสุดและสามารถเปรยีบเทียบผล

ดําเนินงานได ขอมูลท่ีใชขอมูลทุติยภูมิ โดยกองทุนรวมท่ีศึกษาครั้งนี้ คือกองทุนรวมหุนในประเทศ 6 

กองทุน ไดแก K-VALUE, SCBDA ,TSF, AGF, T-NFPLUS, TDEX และกองทุนรวมหุนตางประเทศ 5 

กองทุน ไดแก ASP-S&P500, TISCOUS, ABEG, ABWOOF, MGS  ในการวิเคราะหผานโมเดลซ่ึง

ประกอบดวย การวิเคราะหผาน (1)แบบจําลอง CAPM  (2)แบบจําลอง ATP และ (3)มาตรวัดกองทุน

โมเดล Treynor, Sharpe และ Jensen 

 การพิจารณาปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในกองทุนรวม

รวมหุนในประเทศไทย และกองทุนรวมหุนตางประเทศ สามารถพิจารณาได 3 รูปแบบ คือ 
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 1. แบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Brigham and Gapenski, 2014)

เปนแบบจําลองท่ีแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพยกับ

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในหลักทรัพยท่ีมาจากเพียงหนึ่งปจจัย (Singly Factor Model) คือการลงทุนท่ีมี

ความเสี่ยงใด ๆ ควรไดรับผลตอบแทนอยางนอยเทากับอัตราผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนท่ีปราศจาก

ความเสี่ยง (Risk free rate) บวกดวยสวนชดเชยความเสี่ยง ซ่ึงเปนสัดสวนกับอัตราชดเชยความเสี่ยง

ตลาด (Market Risk Premium) ผูศึกษาใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณตามสูตร 

E(RCAPMi ) = Rf + βi ( E(Rm) - Rf ) 

โดย E(RCAPMi ) คือ อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการไดรับจากหลักทรัพย i    

Rf  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง (โดยใชขอมูลอัตรา

ผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 1 เดือนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

E(Rm)  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาดm  

(โดยใชดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

E(Rm) - Rf คือ สวนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย (Risk Premium)  

βi คือ คาท่ีแสดงถึงคาความเสี่ยงของหลักทรัพย  

เพ่ือนํามาเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง คือ เปนอัตราผลตอบแทนเพ่ือแสดงอัตราผลตอบแทน

กองทุนรวมของแตละกองทุนท่ีเกิดจริงในชวงเวลาท่ีผานมา วาไดรับผลตอบแทนจริงจากการลงทุนมาก

นอยเพียงใด 

Rpt = (NAVt – NAVt-1) / NAVt-1* 100   

โดยท่ี    Rpt คือ อัตราผลตอบแทนกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t     

          NAVt  คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของหนวยลงทุน ณ เวลาท่ี t 

NAVt-1 คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t-1  

โดยใชขอมูลสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน (NAV Per Unit) ของแตละกองทุนเปนขอมูลราย

สัปดาห ขอมูลต้ังแตสัปดาหแรกของเดือนตุลาคม พ.ศ 2552 ถึงสัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม พ.ศ 

2556 จํานวนท้ังสิ้น 522 สัปดาห โดยใชขอมูลเปนรายสัปดาห (ใชขอมูลทุกวันศุกรหรือวันทําการกอน

หนา หากวันศุกรตรงกับวันหยุดของราชการ) 

  2. แบบจําลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) (Roll and Ross, 1984)  เปนแบบจําลอง

แสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนกับปจจัยเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงแสดงความออนไหวระหวาง
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ปจจัยกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยปจจัยดังกลาวเปนตัวแทนของคาสัมประสิทธิ์ ท่ี

เฉพาะเจาะจง ผูศึกษาใชโปรแกรม Microsoft Excel รวมกับโปรแกรม EViews ในการคํานวณ 

  E(RAPTi) = b0 + b1UIt + b2MPt + b3URPt + b4UTSt  

โดยท่ี    E(RAPTi )  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการจากหลักทรัพย i 

b0   คือ คาคงท่ี 

b1,b2,b3,….,bn  คือ สัมประสิทธิ์อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของ หลักทรัพย i 

กับปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ  

ตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา ผลตอบแทนของหลักทรัพย 

UIt คือ อัตราเงินเฟอท่ีไมคาดคิดในชวงเวลา t (Unexpected inflation) 

 MPt คือ อัตราสวนการเติบโตในสถาบันการเงินธนาคารพาณิชยรายเดือนในชวงเวลา t 

 URPt   คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของ Risk premium ในชวงเวลา t   

            UTSt   คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย 

 3.มาตรวัดกองทุนโมเดล Treynor ,Sharpe และ Jensen  คืออัตราผลตอบแทนคาดวาจะ

ไดรับจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุนในประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ เปนการวัดผล

ดําเนินงานของกองทุนรวม(Risk Adjusted Return and Mutual Fund Performance Measure) 

ผลตอบแทนท่ีปรับดวยความเสี่ยงแลว คือ อัตราผลตอบแทนหารดวยความผันผวน ก็จะไดสิ่งท่ีเรียกวา 

Risk-Adjusted Return ถาผลตอบแทนท่ีมีการปรับความเสี่ยงมากก็จะเปนผลดีตอนักลงทุนมากดวย

เชนกัน ตามหลักการลงทุนแลวการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงจะใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังสูง และการ

ลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ําจะใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังต่ํา โดยศึกษาใชโปรแกรม Microsoft Excel ใน

การคํานวณ 

3.1 มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor (Treynor Ratio)  

  Treynor (1965) จะพิจารณาการประเมินความสามารถการบริหารกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีปรับดวยคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดท่ี

ปรับดวยคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบ  

  Treynor' s Ratio (Tpt) = (͞Rpt - ͞Rf)  / βp  

โดยท่ี Tpt คือ  ดัชนีของ Treynor ท่ีวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

 ͞Rpt  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 
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͞Rf  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

βp  คือ คาเบตาของกองทุนรวม 

3.2 มาตรวัดตามตัวแบบ  Sharpe (Sharpe Ratio)  

  Sharpe (1996) จะพิจารณาอัตราผลตอบแทนของ หลักทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง (Risk 

Free Return) เทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดแลวปรับดวยคาความเสี่ยง โดยคาความเสี่ยงท่ีใชคือ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  Sharpe' s Ratio (Sp)= (͞Rp - ͞Rf)  / σp  

โดยท่ี     Sp  คือ  ดัชนีของ Sharpe ท่ีวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

͞Rp  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน 

͞Rf  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

σp  คือ  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม p 

3.3 มาตรวัดตามตัวแบบ  Jensen  (Jensen Ratio)  

Jensen (1968) เปนมาตรวัดท่ีอาศัยแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนท่ีเกิดข้ึนแลว

เปรียบเทียบกับเกณฑผลการดําเนินงานท่ีควรจะเปนซ่ึงคํานวณโดยใชแนวความคิดของ Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีควรจะเปนหรือคาอัลฟาของกองทุน 

αp = ͞Rp   - E(RCAPMp ) 

โดยท่ี αp  คือ คาอัลฟามาตรวัดตามตัวแบบ Jensen 

            ͞Rp    คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

E(RCAPMp ) คือ อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการไดรับจากกองทุน p 

ถาคา αp มีคาเปน + แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม สูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ี

ตองการ ณ ระดับความเสี่ยง (เบตา) หนึ่ง 

ถาคา αp มีคาเปน  - แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ต่ํากวาอัตราผลตอบแทนท่ี

ตองการ ณ ระดับความเสี่ยง (เบตา) หนึ่ง 
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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษานี้เปนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุนในประเทศ 

และกองทุนรวมหุนตางประเทศ โดยผลของการศึกษาแบงออกเปน 3 สวนคือ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเส่ียงของกองทุนรวมหุน ประกอบดวยกองทุนรวมหุน

ในประเทศ และกองทุนรวมหุนตางประเทศ โดยใชแบบจําลอง CAPM 

จากผลจากการคํานวนคาความเสี่ยง(β), อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง, อัตราผลตอบแทนท่ี

ชดเชย ท่ีไดจากสมการขางตนไปแสดงไวดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบคาความเสี่ยง(β), อัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยง และอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของกองทุนรวมหุนในประเทศ และกองทุนรวมหุนตางประเทศ 

กองทุนรวม 

 

Beta(β) อัตราผลตอบแทนท่ี 

ชดเชยความเสี่ยง 

อัตราผลตอบแทน 

ท่ีเกิดขึ้นจริง คา                    ลําดับ 

TSF 

SCBDA 

TDEX   

T-NFPLUS 

1.1237 

1.0466 

1.0383 

1.0143 

1 

2 

3 

4 

0.2034 

0.1898 

0.1883 

0.1841 

0.261 

0.1752 

0.1693 

0.2307 

SET50 Index 1 5   

K-VALUE 

AGF 

MGS  
ABEG 

ASP-S&P500 
TISCOUS 

ABWOOF 

0.9044 

0.6401 

0.4129 

0.3943 

0.3835 

0.2895 

0.2113 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0.1647 

0.1181 

0.0780 

0.0747 

0.0728 

0.0563 

0.1898 

0.0901 

0.0847 

-0.0413 

0.0686 

0.2139 

0.1934 

0.1752 

หมายเหตุ :1.ชวงเวลาท่ีศึกษาคือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ 2552 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ 2562 

   2. ลําดับท่ี 1 หมายถึงคาความเสี่ยงสูงท่ีสุดและลําดับท่ี 12 หมายถึงคาความเสี่ยงต่ําท่ีสุด 
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เม่ือพิจารณาความเสี่ยงจากคาเบตา(β) จะเห็นวากองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงมากกวาเม่ือ

เปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

การเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย ในชวงท่ีศึกษา พบวาคาความเสี่ยงจากคาเบตา(β) ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) อยูในลําดับท่ี 5 และกองทุนรวมท่ีคาความเสี่ยงจากคาเบตา(β) 

มากกวาตลาดพบวามี 4 กองทุน กองทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดคือ กองทุนรวม TSF  โดยมีความเสี่ยงจาก

คาเบตาเทากับ 1.1237 รองลงมาจะเปนกองทุน SCBDA , TDEX  และ T-NFPLUS ตามลําดับ ซ่ึงลวน

แตเปนกองทุนรวมหุนท่ีลงทุนตราสารทุนในประเทศ และอีก 7 กองทุนรวมเปนกองทุนท่ีมีเสี่ยงนอยกวา

เม่ือเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กองทุนรวมท่ีความเสี่ยงจากคาเบตาต่ํา คือกองทุน 

K-VALUE, AGF, MGS, ABEG, ASP-S&P500, TISCOUS และ ABWOOF  ตามลําดับ  

 หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสี่ยงพบวาจากจากความเสี่ยงจากคาเบตา(β) 

พบวากองทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงจะมีคาอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยท่ีสูงเชนกัน อาทิ กองทุนรวม TSF ท่ีมี

คาเบตาสูงสุดจึงมีความเสี่ยงสูงสุด จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยท่ีสูงท่ีสุด ดังนั้นการวัดความเสี่ยงใน

การลงทุนเพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบถึงความเสี่ยงของสินทรัพยท่ีไดลงทุนไปผลตอบแทนจากการลงทุน

ท่ีแทจริง (Actual Return) ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความ

เสี่ยง (จิรัตน สังขแกว,2547) คือ หากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง (High Return) ระดับความ

เสี่ยงท่ีผูลงทุนจะตองแบกรับจากการลงทุนก็จะสูง (High Risk) ดวยเสมอ หรือท่ีนิยมเรียกวาทับศัพทกัน

วา “High Risk High Return” ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนักลงทุนควรตระหนักไวเสมอกอนตัดสินใจลงทุนใด ๆ   
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เพ่ือพิจารณาราคาของแตละกองทุนเปรียบเทียบกลับเสนตลาดหลักทรัพย หรือ SML (Security 

Market Line) จากแบบจําลอง CAPM สามารถนํามาวาดกราฟดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 เสน SML (Security Market Line) จากการวิเคราะหพิจารณาราคาของแตละ

กองทุนเม่ือเปรียบเทียบกลับเสนตลาดหลักทรัพย 

จากการวิเคราะหพบวา กองทุนรวมท่ีอยูเหนือเสน SML มีจํานวน 4 กองทุน โดยเรียงลําดับ

กองทุนรวมท่ีอยูหางจากเสนมากท่ีสุด คือ ASP-S&P500, TISCOUS, T-NFPLUS และ TSF ซ่ึงเปน

กองทุนรวมท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะเปนตามทฤษฎีกลาวคือ 

กองทุนรวมเหลานี้มีราคาต่ํากวาท่ีควรจะเปน (Underprice)  

กองทุนรวมท่ีอยูใตเสน SML มีจํานวน 7 กองทุน คือ ABEG ,AGF ,K-VALUE, ABWOOF,TDEX, 

SCBDA และ MGS เปนกองทุนรวมท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงต่ํากวาอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะ

เปนตามทฤษฎี กลาวคือ กองทุนรวมเหลานี้มีราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (Overprice)  

การใชเครื่องมือแบบจําลอง CAPM มาชวยในการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ของ

กองทุนรวมหุนในประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ วามีความเสี่ยงเปนอยางไรเม่ือทําการ

เปรียบเทียบกับตลาด และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันขามกับการ

เปลี่ยนแปลงของตลาด อีกท้ังยังสามารถบอกไดวา อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีเปนไปไดของแตละกองทุน

TISCOUS
ASP-S&P500

ABEG

MGS

AGF
K-VALUEABWOOF

SET  INDEX

T-NFPLUS

TDEX SCBDA

TSF

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30 เสน SML (Security Market Line)

E(Ri)

SML
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รวมเปนเทาใด ควรเลือกกองทุนรวมท่ีมีคา (β) ต่ํา เม่ือเทียบกับตลาดและใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที

เกิดข้ึนจริงสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีเปนไปได 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเส่ียงของกองทุนรวมหุน ประกอบดวยกองทุนรวมหุน

ในประเทศและกองทุนรวมหุนตางประเทศ โดยใชแบบจําลอง APT 

จากการพิจารณาปจจัยมหภาคท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมท้ัง 

4 ปจจัยไดแก ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของอัตราเงินเฟอ (UI) , อัตราสวนการเติบโตในสถาบัน

การเงินธนาคารพาณิชย  (MP) ,ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของ Risk Premium (URP), และ

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (UTS)  

พบวาปจจัยทางมหาภาคท้ัง 4 ปจจัยไมมีความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวม เนื่องจากคา  P-value ของแตละปจจัยมากกวาคาระดับนัยสําคัญท่ีรอยละ 10 โดย

สามารถอธิบายปจจัยดังนี้ 

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของอัตราเงินเฟอ (UI) ไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมเนื่องจาก อัตราเงินเฟอไมสงผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ตอใหอัตราเงินเฟอ

สูงข้ึนจะไมสงผลกระทบตอกองทุนรวม(NAV) นักลงทุนยังคงเลือกลงทุนในกองทุนท่ีปริมาณเทาเดิม

เนื่องจากกองทุนรวมมีความเสี่ยงต่ําและมีความนาเชื่อถือจากผูเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุน 

อัตราสวนการเติบโตในสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย  (MP)  ไมไดสงผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวม เนื่องจากถาหากอัตราสวนการเติบโตในสถาบันการเงินธนาคารพาณิชยจะ

เติบโตมากนอยเพียงใดก็ไมไดสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม(NAV) ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากกองทุนเลือกลงทุนในกลุมของหลักทรัพยท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีรวมถึงมีการกระจายการ

ลงทุนไปยังหลายๆ กลุมหลักทรัพยนั้นเอง 

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของ Risk Premium (URP) ไมสงผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของหุนกูคุณภาพต่ํา(BBB+) หากมีผลตอบแทนท่ีสูง

แตอยางไรก็ตามนักลงทุนยังตองการเลือกลงทุนกับกองทุนรวมท่ีปริมาณเทาเดิมเนื่องจากกองทุนรวมมี

การกระจายความไดดีกวาเลือกลงทุนในหุนกูคุณภาพต่ําท่ีเพราะหุนกูท่ีมีเกรดตํ่าอาจมีความเสี่ยงท่ีจะ

ไมไดคืนเงินตนตามท่ีตกลงกันไวสงผลใหมีความนาเชื่อถือท่ีต่ํานั้นเอง  



 

2616 

 

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิดของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (UTS) ไมสงผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนเนนการลงในปจจัยพ้ืนฐาน ถึงแมวาโครงสรางอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีไมคาดคิดจะเปลี่ยนแปลงก็ไดสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมนั้นเอง  

ซ่ึงจากผลการคํานวณโดยใชแบบจําลอง APT จากสมการขางตน สามารถแสดงไวดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  การแสดงคาสัมประสิทธิ์(Coefficient) จากปจจัยมหภาคสงผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนในประเทศ และกองทุนรวมหุนตางประเทศ 

 

กองทุนรวม 

คา Coefficient 

          UI                    MP UPR UTS 

TSF 

SCBDA 

TDEX 

T-NFPLUS 

K-VALUE 

AGF 

MGS 

ABEG 

ASP-S&P500 

TISCOUS 

ABWOOF 

-2.007 

-1.563 

-2.333 

-1.501 

-0.303 

-1.545 

-1.109 

-0.607 

-0.845 

-0.410 

-0.161 

13.954 

11.625 

22.386 

23.471 

-4.477 

6.4921 

-5.951 

-37.527 

-2.645 

-18.328 

-23.790 

0.337 

-0.059 

0.643 

0.259 

0.186 

0.136 

0.223 

0.457 

0.398 

0.355 

0.667 

3.474 

-6.613 

9.948 

-14.871 

-7.019 

-0.143 

8.797 

13.328 

5.542 

6.895 

18.529 

หมายเหตุ : ***ระดับนัยสําคัญ0.01    **ระดับนัยสําคัญ0.05   *ระดับนัยสําคัญ0.10 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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สวนท่ี 3  การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนโดยใชมาตรวัดกองทุนโมเดล Treynor, Sharpe และ 

Jensen  

การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนดวยกลยุทธการลงทุน จึงตองประเมินผลจากอัตรา

ผลตอบแทนท่ีมีการปรับคาความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) ซ่ึงมีแนวทางในการคํานวณตาง ๆ คือ 

Treynor, Sharpe และคา Alpha ของ Jensen และผลการดําเนินงานของแตละโมเดลมาเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยซ่ึงผลการศึกษาพบวากองทุนรวมท่ีมีคาดังนี้ 

3.1. Treynor Index ของ SET50 Index คือ 0.176 ซ่ึงจากการศึกษากองทุนรวมท้ัง 11 

กองทุน พบวา มีกองทุนรวมจํานวน 5 กองทุนท่ีมีคา Treynor Index สูงกวาเกณฑคือ TISCOUS, ASP-

S&P500, ABWOOF, TSF ,T-NFPLUS กองทุนรวมท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี ท่ีสุด คือ กองทุนเปด

TISCOUS มีคา Treynor อยูท่ี 0.6487 หมายความวา เม่ือเทียบกับระดับความเสี่ยงท่ีเปนระบบ1 หนวย

กองทุน TISCOUS จะใหผลตอบแทน 0.6487 หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยของกองทุนเปรียบเทียบกับ 

Treynor Index จะเห็นไดวาผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุน

ตางประเทศท่ีมีคาเทากับ 0.33754 จะมีคาท่ีสูงกวาผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยของกองทุนรวมท่ีลงทุนใน

ตราสารทุนในประเทศท่ีมีคาเทากับ 0.1643 

 3.2. Sharpe Index ของ SET50 Index คือ 0.088 ซ่ึงจากการศึกษากองทุนรวมท้ัง 11 

กองทุน พบวามีกองทุนรวมจํานวน 4 กองทุนท่ีมีคา Sharpe Index สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ ASP-

S&P500, T-NFPLUS, TSF, TISCOUS โดยกองทุนรวมท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดคือ กองทุนเปด 

ASP-S&P500 มีคา Sharpe อยูท่ี 0.1102 หมายความวา เม่ือเทียบกับระดับความเสี่ยง 1 หนวยท่ีเทากัน

กองทุน ASP-S&P500 จะใหผลตอบแทน 0.1102 หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยของกองทุนเปรียบเทียบกับ 

Sharpe Index จะเห็นไดวาผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนในประเทศ

ท่ีมีคาเทากับ 0.0725 จะมีคาท่ีสูงกวาผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุน

ตางประเทศท่ีมีคาเทากับ 0.05034  

3.3. Jensen Index ของ SET50 Index คือ 0.1816 ซ่ึงจากการศึกษากองทุนรวมท้ัง 11 

กองทุน พบวามีกองทุนรวมท้ัง11 กองทุนท่ีมีคา Jensen Index สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว โดยกองทุน

รวมท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดคือ กองทุนเปด TSF มีคา Jensen อยู ท่ี 2.2454 หมายความวา 

ผลตอบแทนของกองทุน TSF  สูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ ณ ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ 1 หนวย  

หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยของกองทุนเปรียบเทียบกับ Jensen Index  จะเห็นไดวาผลการดําเนินงานโดย
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เฉลี่ยของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนในประเทศท่ีมีคาเทากับ 1.9217จะมีคาท่ีสูงกวาผลการ

ดําเนินงานโดยเฉลี่ยของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนตางประเทศท่ีมีคาเทากับ 0.6795  

ซ่ึงผลการคํานวณใชมาตรวัดกองทุน Treynor, Sharpe และคา Alpha ของ Jensen จาก

สมการขางตนสามารถแสดงไวดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบแสดงถึงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจากการศึกษาโดยใชมาตรวัด 

กองทุนรวม Treynor Sharpe Jensen 

ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ  

K-VALUE 

SCBDA 

TSF 

AGF 

T-NFPLUS 

TDEX 

 

0.0934 

0.162 

0.2273 

0.1236 

0.2219 

0.1577 

 

0.0393 

0.0783 

0.1034 

0.0319 

0.1058 

0.0765 

 

1.8084 

2.0919 

2.2454 

1.2816 

2.0275 

2.0753 

คาเฉลี่ยของกองทุนรวม 0.1643 0.0725 1.9217 

ลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ 

ABWOOF 

ASP-S&P500 

TISCOUS 

ABEG 

MGS 

 

0.4496 

0.5432 

0.6487 

0.1598 

-0.1136 

 

0.0336 

0.1102 

0.1014 

0.0298 

-0.0233 

 

0.4245 

0.7701 

0.5827 

0.7916 

0.8287 

คาเฉลี่ยของกองทุนรวม 0.33754 0.05034 0.6795 

SET50 Index 0.176 0.088 0.1816 

หมายเหตุ : 1.ชวงเวลาท่ีศึกษาคือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ 2552 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ 2562 

 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมพบวาท้ัง 3

วิธีการมีความแตกตางกันโดย Treynor Ratio จะเปนการวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยเทียบ
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กับผลตอบแทนของตลาด ในขณะท่ี Sharpe Ratio จะวัดผลตอบแทนเทียบกับสินทรัพยท่ีปราศจาก

ความเสี่ยง(Risk Free) พบวาวิธี Treynor และ Sharpe จะใหผลการจัดลําดับประสิทธิภาพการทํางาน

สอดคลองกันเนื่องจากท้ังสองวิธีใหความสําคัญกับคาความเสี่ยง สวนวิธีของ Jensen’s Alpha จะ

แตกตางเนื่องจากจะวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับดัชนีอางอิงเปนหลักเพ่ือดูวากองทุนรวม

สามารถจะทําผลตอบแทนไดดีกวาตลาด และจากกรณีศึกษาพบวาในชวงท่ีศึกษาเศรษฐกิจของโลก

อาจจะกําลังตกอยูในสภาวะท่ีตกต่ําจึงทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมเปนไปตามภาวะปกติ

นั้นเอง 

 

อภิปรายผลงานคนควาอิสระ 

 ผลการศึกษา เรื่องการศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย กรณีศึกษา

กองทุนรวมหุนในประเทศ และกองทุนรวมหุนตางประเทศ ชวงป (2552-2562) สามารถสรุปไดวา  

สวนท่ี 1 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม โดยใชแบบจําลอง 

CAPM จากการวิเคราะหพบวา กองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนตราสารทุนในประเทศมีอัตราผลตอบแทนท่ี

สูงกวากองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนตราสารทุนในตางประเทศ โดยกองทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด คือ กองทุนรวม TSF เปนกองทุนท่ีเนนลงทุนในตราสารทุนถึง 93.93 % ลงทุนในเงินสด/เงินฝาก 

5.38 % และ อ่ืน ๆ 0.69 % ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรรเทพ ฤกษะ-สาร (2551) ท่ีศึกษาเรื่องการ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนเปด ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนกองทุน

รวมตราสารทุนมีผลตอบแทนสูงท่ีสุด และกองทุนรวม TSF ยังมีคาเบตา หรือคาความเสี่ยงท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดเรื่องความเสี่ยงของ จิรัตน สังขแกว (2547) ท่ีวาดวย อัตราผลตอบแทนท่ีสูง จะมี

ความเสี่ยงท่ีสูงมากเชนกัน “High Risk High Return” 

สวนท่ี 2  การวิเคราะหปจจัยมหภาคท่ีสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม โดย

ใชแบบจําลอง APT จากการพิจารณาพบวาไมมีปจจัยมหาภาคใดท่ีนํามาทําการศึกษาสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของกองทุนเนื่องจากคา P-value ของแตละปจจัยมากกวาคาระดับ

นัยสําคัญท่ีรอยละ 10 ซ่ึงการใชแบบจําลองนี้ยังไมมีงานวิจัยใดท่ีนํามาวิเคราะหเก่ียวกับกองทุนรวม 

สวนท่ี 3  การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนโดยใชมาตรวัดกองทุนโมเดล Treynor ,Sharpe และ 

Jensen ผลการดําเนินงานของแตละโมเดลมาเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยซ่ึงผล

การศึกษาพบวากองทุนรวมท่ีมีคา Treynor และ Sharpe สูงท่ีสุดเปนกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนตรา
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สารทุนในตางประเทศซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ วิรยศิริ (2557) ท่ีไดศึกษาเรื่อง อัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ และเนื่องจาก Jensen จะสนใจใน

เรื่องอัตราผลตอบแทนสวนเกินปกติเพียงอยางเดียวทําใหผลการศึกษาพบวา กองทุนท่ีมีคา Jensen สูง

ท่ีสุดคือกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนตราสารทุนในประเทศนั้นเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมท่ีลงทุน

ตราสารทุนในประเทศและลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ โดยใชแบบจําลอง CAMP,แบบจําลอง APT 

และการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนโดยใชมาตรวัดกองทุนโมเดล Treynor, Sharpe และ Jensen ผู

ศึกษามีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาสําหรับนักลงทุนเพ่ือท่ีจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ดังนี้ 

1. นักลงทุน ควรมีการพิจารณาระดับการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนเองเพ่ือท่ีจะนําระดับ

การการยอมรับความเสี่ยงมาใชในการเลือกกองทุนท่ีเหมาะสมกับนักลงทุนเอง และควรศึกษานโยบาย

ของกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนมีนโยบาย และความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน  

2. ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ซ่ึงนักลงทุนตองมีการ

ติดตามสถานการณและตัดสินใจโดยพิจารณาปจจัยดานอ่ืนประกอบดวย 

ท้ังนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษาหรือทําการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาขอมูลโดย

ขยายขอบเขตใหครอบคลุมหลากหลายนโยบายการลงทุน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนไดดี

ยิ่งข้ึนและศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ท่ีอาจสงผลกระทบตอ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีแตกตาง

กัน  
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ความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง

กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยการวิเคราะหอยางเปนระบบ ผานท้ังตัวแปรสถานการณ

ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองตามหลักเกณฑการบงชี้ของสถานการณความไมมีเสถียรภาพ 

ทางการเมืองท่ีแตกตางกันออกไปตามบริบทและสภาพแวดลอมในชวงเวลานั้น ๆ และตัวแปร 

ทางเศรษฐศาสตรมหภาค การวิเคราะหผานทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) และการประมาณ 

ค าสัมประสิทธิ์ ด วยการใช วิ ธี กํ าลั งสองนอย ท่ีสุ ด  (Ordinary Least Squares Method:  OLS)  

ในการศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลแบบทุติยภูมิรายเดือนประเภทอนุกรมเวลา ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 

2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561    

 ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง โดยตัวแปรขาวความไมมี

เสถียรภาพทางการเมืองท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศ

ไทย ไดแก ขาวความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองดานท่ี 1 (เก่ียวของกับการชุมนุมท่ีเกิดความรุนแรง) 

และขาวความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองดานท่ี 4 (เ ก่ียวของกับการปฏิวัติหรือรัฐประหาร)  

อยางไรก็ตาม ตัวแปรขาวท่ีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย

ไดแก ขาวดานท่ี 5 (เก่ียวของกับการปฏิรูป และการแกไขรัฐธรรมนูญ) และขาวดานท่ี 3 (เก่ียวของกับ

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการสรรหานายกรัฐมนตรีผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) จาก

การศึกษาปจจัยดานเศรษฐศาสตรมหภาค พบท้ังความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันขาม

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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กันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ไดแก ดัชนี

หลักทรัพย  MSCI และราคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในขณะท่ี ตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ไดแก ดัชนีความเชื่อม่ัน

ทางธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

 

คําสําคัญ: ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง รัฐประหาร ปฏิรูปการเมือง และ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย  

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the relationship between political 

instability and the stock market index in Thailand.  The conceptual framework of this 

study is based on the Arbitrage Pricing Theory (APT)  and the study uses Ordinary Least 

Squares method (OLS) for estimation. This study uses secondary data from January 2006 

to December 2018. 

 This study found relationships between political instability and the stock market 

index in Thailand, both positive and negative.  Political instability factors that have 

negative stock market index in Thailand, are news 1 which with includes in protest, 

picketing and rioting in political events, and news 4 which with includes in coup d’etat 

and revolutionize.  On the other hand, news 3 of political instability factors which with 

includes in the election and news 5 which with include in political reform have positive 

stock market index in Thailand.  

 In terms of macroeconomic factors, this study found both affect relationship with 

positive and negative stock market index in Thailand. Macroeconomic factors that affect 

to the stock market index in Thailand, positively are MSCI index and WTI.  However, BSI 

index, Policy rate and exchange rate have negative relationship to the stock market index 

in Thailand. 

 

Keywords: Political instability, coup d’etat, Political reform and Stock market index in Thailand 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ (International Capital Flows) คือปรากฏการณหนึ่ง 

ท่ีเกิดข้ึนภายใตกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) สงผลใหนานาประเทศท่ัวโลกใชนโยบายการเปดเสรี 

(Liberalization) การเปดเสรีไดขยายวงกวางในทุกมิติของสังคมไมวาจะเปน มิติดานการเมือง มิติดาน

เศรษฐกิจ และมิติดานเทคโนโลยี สงผลใหรัฐบาลในหลายประเทศจึงนํานโยบายการเปดเสรีทางการเงิน

และการลงทุนมาใชในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในประเทศ

ตลาดหลักทรัพยเปนหนึ่งสิ่งท่ีจะสะทอนการเปนโลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจการเงิน  

 จากการศึกษาเชิ งประจักษ  (Empirical Study)  พบว าปจจัยหนึ่ ง ท่ีสํ า คัญและส งผล 

ตอการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง  

โดยเหตุการณทางการเมืองสงผลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศตรงกันขาม  

(จินดา ตียาคม, 2556) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความรุนแรงของสถานการณ

การเมืองกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุนของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2548 – 

2553 (แสงอรุณ ยูไล, 2553) ท่ีพบวาความรุนแรงของสถานการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงขามและทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบวาความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยสงผลตอการลงทุน 

จากนักลงทุนตางชาติในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกดวย ท้ังนี้ความผันผวนของการลงทุน 

จากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยศึกษาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดนโยบายการลงทุน

ของนักลงทุนตางชาติ พบวาปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญคือความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย  

(พีรพล ธีระตันติกุล, 2553) 

 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจและการเมืองมีปฏิสัมพันธไขวไปไขวมา ( Intertwine)                                

(ลิขิต ธีรเวคิน, 2557) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสามารถบงบอกถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

ท้ังดานบวกและดานลบตอเศรษฐกิจได ในทางกลับการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสามารถนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้ สภาพแวดลอมทางสังคมยังเปนตัวแปรสําคัญ

ของการเปลี่ยนแปลงท้ังการเมืองและเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณข้ึนในทางใดทางหนึ่ง

ยอมสงผลกระทบในแบบลูกโซตอมิติดานอ่ืน ๆ หากจะกลาวถึงเหตุการณการเมืองไทยในชวงป 

พ.ศ. 2549-2561 ขาว สามารถเปนสื่อท่ีสะทอนใหเห็นภาพเหตุการณเหลานั้นท่ีเกิดข้ึนแสดงใหเห็น 

ความไมแนนอนทางการเมือง (Political Instability) ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยตลอดหลายปท่ีผานมา 
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มิติของความสัมพันธของปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานการเมืองท่ีมีปฏิสัมพันธไขวไปไขว

มา (Intertwine) (ลิขิต ธีรเวคิน, 2557) เม่ือพิจารณาผลกระทบท่ีเห็นไดอยางชัดเจนผานความผันผวน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือแนวโนมของนักลงทุนท้ังนักลงทุนไทยและนักลงทุนตางชาติ 

ท่ีมีตอประเทศไทยมีมุมมองตอตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาท่ีมีเหตุการณความไมสงบทางการเมือง  

จะเห็นไดวาดัชนีผลราคาตลาดหลักทรัพยประเทศไทยมีความผันผวนมากในชวงปพ.ศ. 2548 เปนตนมา 

ซ่ึงเหตุการณความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองนี้ยังสงผลกระทบตอการพัฒนาและการเติบโตของ

เศรษฐกิจในระดับมหภาคและจุลภาคในกรอบเวลาระยะสั้นและระยะยาวท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็น

ถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุน 

 จึงเปนท่ีมาของการวิจัยในครั้งนี้ท่ีศึกษาความสัมพันธของความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง             

ผานการวิเคราะหตัวแปรหลักดานความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง และวิเคราะหตัวแปรทาง

เศรษฐศาสตรมหภาคอ่ืนรวม เชน ตัวแปรดัชนีผูบริโภค ตัวแปรราคาน้ํามัน WTI ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน 

ตัวแปรมูลคาการลงทุนหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ ตัวแปรราคาทองคําแทง ตัวแปรดัชนี

ความเชื่อม่ันทางธุรกิจและตัวแปรอัตราดอกเบี้ยนโยบาย กับความเปลี่ยนแปลงจากดัชนีราคาหลักทรัพย

ในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง

สะทอนจากบริบทของสถานการณท่ีแตกตางกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

    1.1. คํานิยาม ทฤษฎีและแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

 การใหคํานิยามความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง (Political Instability) นั้นมีการนิยาม 

ท่ีหลากหลายและแตกตางกันออกไปตามบริบทของประเทศท่ีศึกษาและสภาพแวดลอมทางการเมือง 

ในชวงเวลานั้น ๆ ไป คํานิยามของความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองในมุมมองดานเศรษฐศาสตร 

และรัฐศาสตรก็มีความแตกตางกันตามมุมมองของสาขาวิชาท่ีแตกตางกัน Xu (2011) ไดใหคํานิยาม 
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ของความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) ความถ่ีในการเปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐบาล และ (2) ระดับความรุนแรงของเหตุการณความเคลื่อนไหวกลุมคนใน Siermann (1998)  

ไดเสนอทางเลือกในการวัดความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองโดยการสังเกตความถ่ีท่ีสําคัญของเหตุการณ

ทางสังคมและการเมือง (Socio-Political) ท่ีเกิดข้ึนของรวมถึง Huntington (1968) ไดชี้ใหเห็นปญหา

การขาดเสถียรภาพของระบบการเมืองตาง ๆ ของประเทศแถบเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา  

วาเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็วและการระดมคนกลุมใหม ๆ หลายกลุมเขาสูระบบ

การเมืองอยางรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาท่ีเชื่องชาของสถาบันการเมืองตาง ๆ Araee (2016)  

ไดกลาววาจากการสํารวจแหลงท่ีมาของการไดมาซ่ึงแหลงขอมูลของความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง

นั้นมาจาก 2 แหลง คือ ดัชนีการคาดการณ (Predictive Indices) หรือ เหตุการณปจจุบัน (Current 

Situation) ในการนี้ไดเสนอ 3 แนวคิดท่ีแตกตางกันเพ่ือบงชี้ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง  

คือ (1) พฤติกรรมเชิงบังคับ (Coercive Behaviors) (2) การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล (Government 

Change) และ (3) การชุมนุมทางการเมือง (Political Protest) อีกท้ังยั ง มีนักวิจัยหลายทาน  

อาทิ Barro (1991)  ไดนําการปฏิวัติ การรัฐประหาร และการลอบสังหารมาใชเพ่ือเปนเกณฑบงชี้ 

ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง จากการศึกษาไดพบวาปจจัยเหลานั้นมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน

ขามกับการลงทุนและการเติมโตทางเศรษฐกิจ และ Alesina et al. (1996) ท่ีไดใชเกณฑในการบงชี้

ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองไว 2 ลักษณะ คือ (1) การใหความสนใจดานความไมมีเสถียรภาพของ

ฝายบริหารประเทศ และ (2) การใหความสนใจในดานสังคมและความรุนแรงทางการเมือง เพ่ืออธิบาย

ความสัมพันธของความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองผานการลงทุน 

 การศึกษาและการใหคํานิยามเก่ียวกับความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง (Political Instability) 

ในประเทศไทยมีนักวิจัยหลายทานไดใหแนวคิดจะสามารถสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

(สิทธิพันธ พุทธหนุน, 2541: 205-207) โดยยอไดดังนี้ (1) การสรางความทันสมัย ดวยเหตุท่ีกระบวนการ

สรางความทันสมัยเก่ียวเนี่องกับปจจัยตาง ๆ จํานวนมาก เชน การสรางชุมชน การสรางอุตสาหกรรม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหคนละท้ิงความเชื่อแบบดั้งเดิม กอเกิดพฤติกรรมแบบใหมและคนเหลานี้จะเขา

ไปมีสวนรวมทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน (2) สภาพจิตวิทยา เกิดจากความไมพึงพอใจระหวางสิ่งท่ีคาดหวัง

กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง และ (3) วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ระบบความเชื่อ สัญลักษณท่ีแสดงออก

รวมถึงคานิยมของท้ังผูนําและประชาชน นําไปสูพฤติกรรมทางการเมืองจึงแสดงออกมาในรูปของการเขา

รวมทางการเมืองท่ีรุนแรง ไมเคารพกฎกติกาทางสังคม นอกจากนี้ (วีรพงษ รามางกูร, 2553: 34)  

ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีรุนแรงในระยะแรก ประกอบดวย 5 ดาน (1) ประชาชนท่ัวไป
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เริ่มรูสึกถึงชนชั้นของตนเองในสังคม (2) รัฐบาลไมมีประสิทธิภาพในขณะเกิดความปนปวนของสภาพ

สังคม (3) ผูนํา ผูปกครอง ท่ีไมเหมาะสมกับสถานการณ (Inept Ruler) (4) ความขัดแยงระหวางผูนําใน

รัฐบาลและกลุมปญญาชน และ (5) การบังคับโดยกําลังประสบกับความลมเหลว (Failure to Forces) 

ท้ังนี้ (สิทธิพันธ พุทธหนุน, 2541: 208-209) ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงท่ีถูกนํามาปฏิบัติ

จนเปนเรื่องปกติทางการเมืองปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 4 วิธี  คือ (1)   การกอการราย  

(2) การจลาจล (3) การรัฐประหาร และ (4) การปฏิวัติ 

    1.2. ทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) 

 การศึกษาครั้งนี้ตองการแสดงใหเห็นอยางเปนระบบถึงความสัมพันธของความไมมีเสถียรภาพ

ทางการเมืองกับดัชนีตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ผานการวิเคราะหดวยทฤษฎี Arbitrage Pricing 

Theory (APT) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเปนโลกาภิวัตนในโลกปจจุบันท่ีทําใหนักลงทุนเกิดทางเลือกใน

การลงทุนมาก การลงทุนเกิดการเคลื่อนไหวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งอยางเปนอิสระ อีกท้ังการอธิบาย

ดวยทฤษฎี APT นั้นจะอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตนอิสระท่ีใชในการศึกษากับท้ัง Portfolio ในท่ีนี้

แทนดวยดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทย  

 แบบจําลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) เปนแบบจําลองการแสดงความสัมพันธระหวาง

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเสี่ยงในรูปของคาชดเชยความเสี่ยงท่ีมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจท่ี

เก่ียวของหลายปจจัย (Factor Risk Premium) แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบจําลองของ APT  

นี้เก่ียวของกับการแสวงหาโอกาสทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) และกฎราคาเดียว  

(Law of One Price) กลาวคือ การทํากําไรจากการลงทุนดวยการซ้ือหลักทรัพยจํานวนหนึ่งหลักทรัพย

พรอมกับการขายหลักทรัพยนั้นในราคาท่ีตางกันในตลาดสอง 

จะสามารถเขียนในรูปของสมการไดดังนี้  

 

  E(R) = Rf + b1F1 + b2F2 + ⋯+ bnFn 
 

โดยท่ี  E(R)  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการจากตลาดหลักทรัพย 

 Rf  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate)

 b1, … , bn คือ สัมประสิทธิ์อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของ

    หลักทรัพยกับปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ  
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 F1, … , Fn คือ ตัวแปรทางเศรษฐกิจตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

    ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

    1.1. ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง  

การเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลแบบทุติยภู มิ ตั้งแตเดือนมกราคม  

พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวนท้ังสิ้น 156 เดือน เปนการรวบรวมสถานการณ 

ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองโดยอางอิงการจําแนกสถานการณจากวิจัยการศึกษาเรื่องตนทุน 

ของความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศไทยท่ีเ กิดจากผลกระทบตอเศรษฐกิจมหภาค 

ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ การอางอิงและนํามาปรับใชในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย 

ใชการสืบคนระบบจัดการขอมูลขาวของบริษัท Infoquest ซ่ึงเปนฐานขอมูลออนไลน โดยใชฐานขอมูล

ออนไลนนิวสเซ็นเตอร (News Center) ท่ีมีขอมูลไมเพียงเฉพาะจากหนังสือพิมพแตรวมถึงสื่อสิ่งพิมพอ่ืน 

ๆ รวมถึงสื่อออนไลน ในการศึกษานี้  ผูวิจัยจะขอนําเสนอแนวคิดในการวิเคราะหสถานการณ 

ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองไทยและแนวคิดในการกําหนดคําสําคัญในการคนหาแบงออกเปนดาน

ตาง ๆ อาทิ  

 ดานท่ี 1 สถานการณความขัดแยงอันเกิดจากการชุมนุมท่ียกระดับของกลุมเคลื่อนไหว 

ทางการเมือง ท่ีมีความคิดเห็น แสดงออกทางการเมืองท่ีแตกตาง คําสําคัญท่ีใช เชน  

 "การเมืองไทย" และ "การชุมนุม" และ ("ชุมนุมท่ีรุนแรง" หรือ "ชุมนุมท่ียกระดับ" หรือ "ปะทะผู 

  ชุมนุม" หรือ "ปลุกระดม" หรือ "ลุกฮือ" หรือ "เคลื่อนพล" หรือ "ใชกําลัง") 

 "การเมืองไทย" และ "การชุมนุม" หรือ ("พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย" หรือ "นปช" 

  หรือ "กปปส" หรือ "คสช")  

 ดานท่ี 2 การใชมาตรการของทางการในการดูแล ควบคุม หรือยับยั้งปญหาความขัดแยงท่ีอาจ

ทวีความรุนแรงของสถานการณความไมสงบจากการชุมนุมประทวงท่ีบานปลาย คําสําคัญท่ีใช เชน

 “การเมืองไทย” และ “การชุมนุม” และ (“เขาจับกุมผูชุมนุม” หรือ “สลายม็อบ”) 
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 “การเมืองไทย” และ “การชุมนุม” และ (“พรบ.ความม่ันคง” หรือ “สถานการณฉุกเฉิน” หรือ  

  “กฎอัยการศึก” หรือ “เคอรฟว”) 

 ดานท่ี 3 ความไมแนนอนทางการเมืองอันเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย ท้ังเหตุการณการยุบสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คําสําคัญท่ีใช 

เชน  

 “การเมืองไทย” และ (“ยุบสภา” และ “รัฐบาลทักษิณฯ” ) 

 “การเมืองไทย” และ (“เลือกตั้ง”) 

 “การเมืองไทย” และ “แตงตั้งนายก” หรือ “สรรหานายก” และ (“สภาผูแทนราษฎร” หรือ 

  “มีมติแตงตั้งนายก”) 

 ดานท่ี 4 ความไมแนนอนทางการเมืองอันเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีรุนแรง 

ซ่ึงทําใหเกิดสุญญากาศทางการเมือง การยุติบทบาทการบริหารประเทศของฝายบริหาร คําสําคัญท่ีใช 

เชน  

 “การเมืองไทย” และ (“ปฏิวัติ” หรือ “รัฐประหาร 2549” หรือ “รัฐประหาร 2557” หรือ 

  “สุญญากาศทางการเมือง”) 

 “การเมืองไทย” และ (“คณะรักษาความสงบ” หรือ “คณะปฏิรูปการปกครองฯ” และ “การ

  รัฐประหาร”) 

 ดานท่ี 5 ความไมแนนอนทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับระบบและโครงสรางทางการเมือง คําสําคัญ

ท่ีใช เชน  

 “การเมืองไทย” และ “ปฏิรูปการเมือง” หรือ “แกไขรัฐธรรมนูญ” (“รฐน.40” หรือ “รฐน 50” 

  หรือ “รฐน 57” หรือ “ม.112”) 

    1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดัชนีตลาดหุนและตัวแปรเศรษฐศาสตรมหภาคอ่ืน  

 เปนการเก็บขอมมูลแบบทุติยภูมิ รายเดือนตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2561 จํานวนท้ังสิ้น 156 เดือน 
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ตาราง 1  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปร ความหมายตัวแปร ท่ีมาของขอมูล 

SET  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
MSCI  ดัชนีราคาหลักทรัพยบริษัท Morgan Stanley 

Capital International 
MSCI.com 

WTI ราคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate ธนาคารกลาง สหรัฐอเมริกา  
EX อัตราแลกเปลี่ยนตอดอลลารสหรัฐ ธนาคารแหงประเทศไทย 

F_INV มูลคาการลงทุนหลักทรัพยสุทธิของนัก

ลงทุนตางประเทศ 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

G ราคาทองคํา Goldprice.org 

BSI ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย 

INT อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารแหงประเทศไทย  

 

2. แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

การทดสอบความสัมพันธของดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยวิเคราะหผาน

แบบจําลอง APT  

 

RSET − Rf = b0 + b1(RMSCI − Rf
∗) + b2FNews1 + b3FNews2 + b4FNews3

+ b5FNews4 + b6FNews5 + b7FWTI + b8FEX + b9FFINV
+ b10FG + b11FBSI + b12FINT + ε 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองกับดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยในประเทศไทย สามารถกําหนดสมมติฐานของการศึกษาไดดังนี้ 

 

 

 

 



 

2631 
 

ตาราง 2  ทิศทางความสัมพันธของแตละตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปร ความสัมพันธ การศึกษาสนับสนุน 

News_1-5 ทิศทางตรงกันขาม พงศศักดิ์ เหลืองอรามและยุทธนา เศรษฐปราโมทย 

(2561) แสงอรุณ ยูไล (2553) และจินดา ตียาคม 

(2555) 
MSCI  ทิศทางเดียวกัน นัชชา ตั้งวิชิตฤกษ (2560) 
WTI ทิศทางเดียวกัน กสานติ์ ชนะชัย (2552) ดวงรัตน พิพิธพัฒนาปราปต 

(2553) และสุพิชชา ติรพัฑฒ (2557) 
EX ทิศทางตรงกันขาม เลิศลาภ เฉลยเกียรติฉายา (2553) สุพิชชา ติรพัฑฒ 

(2557) วิรัลพัชร ทองดี (2559) 
F_INV ทิศทางเดียวกัน กสานติ์ ชนะชัย (2552)  

และนัชชา ตั้งวิชิตฤกษ (2560) 
G ทิศทางตรงกันขาม วุฒิ สุทธิเสถียร (2555) และสุพิชชา ติรพัฑฒ (2557) 
BSI ทิศทางเดียวกัน นิธิภูมิ เดชะศาศวัต (2559) และสุพิชชา ติรพัฑฒ 

(2557) 
INT ทิศทางตรงกันขาม ดวงรัตน พิพิธพัฒนาปราปต (2553) และณัฐรินทร มาก

เขียนไป (2561) 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองและดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นจะวิเคราะหดวยทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) 

การประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยการใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares Method: 

OLS) ซ่ึงมีข้ันตอนในการทดสอบ 4 ข้ันตอน ดังนี้  

1. การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root) 

การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root) เพ่ือตรวจสอบขอมูลมีลักษณะความนิ่ง 

(Stationary) หรือขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) เนื่องจากความนิ่งของขอมูลมีผลอยางยิ่งตอ

การวิเคราะหการถดถอย ใชวิธีทดสอบ Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test หรือ ADF Test  

2. การทดสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
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การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาในเบื้องตน เพ่ือปองกัน

ไมไดใหปญหา Multicollinearity คือ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระหวางกันในความสัมพันธเชิงเสนท่ี

สูงเกินไป  

การทดสอบดวยวิธี Simple Correlation Coefficients ทดสอบตัวแปรอิสระท่ีมีคาสหสัมพันธ

สูง (High Simple Correlation Coefficients) โดยท่ีแทนคาตัวแปรอิสระท่ีไดจากการคํานวณดวย r 

แลวพิจารณาคา r ตาง ๆ ชวงคา r ท่ีพบปญหาคือ r > 0.80 ระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรมาก  

จากการทดสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ของการศึกษาครั้งนี้

ไมพบปญหาดังกลาวแตอยางใด 

3. การตรวจสอบปญหาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมคงท่ี (Heteroskedasticity) 

ปญหาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนท่ีไดจากสมการประมาณคามีคาไมคงท่ี ในการศึกษาครั้งนี้จะ

ใชวิธีการตรวจสอบปญหา Heteroscedasticity ดวยวิธี White’s Test และตรวจสอบเพ่ิมเติมวาตัวแปร

วาตัวแปรใดท่ีอาจจะมีความสัมพันธกับคาความแปรปรวนท่ีไมคงท่ีของสวนท่ีเหลือ (Residual2) สูง  

โดยพิจารณาจากคา P-Value เทียบกับคา α ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 จึงพบวาตัวแปร News_3 

News_5 และ WTI 

 วิธีการแกปญหาดวย การใชวิธี Weighted Least Square (WLS) ดวย News_3 ประกอบกับ

การพิจารณาคาสถิติอ่ืนเพ่ือการตัดสินใจท้ังคา Adjusted R2 พบวาตัวแปรท่ีใชในการศึกษาสามารถ

อธิบายความสัมพันธของแบบจําลองไดดี และคา AIC ท่ีแสดงคาความคลาดเคลื่อนนอยกวาการถวง

น้ําหนักดวยตัวแปรอ่ืน   

4. การตรวจสอบปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) 

ปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) เกิดข้ึนจากตัวคลาดเคลื่อน 

(Error/Residual: ε) มีสหสัมพันธระหวางกัน หรือไมเปนอิสระตอกัน ตัวแปร Xi และ Xj โดยท่ี (i ≠ j)  

มีความสัมพันธกันระหวางตัวคลาดเคลื่อน εi และ εj (i ≠ j) กลาวคือ ตัวคลาดเคลื่อน (Error Term)  

มีคาไมเทากับ 0 กลาวคือ วิธีการตรวจสอบปญหา Autocorrelation ดวยวิธีพิจารณา Durbin-Watson 

D Stat โดยคา D.W. Stat จากการทดสอบมีคาอยูในชวงท่ีพบปญหา Negative Autocorrelation 

การศึกษาครั้งนี้แกปญหาโดยการเพ่ิมตัวแปรคาบเวลาในอดีตของตัวแปรอิสระ (Lag Y:SET_RF)  

เพ่ือแกปญหา Autocorrelation โดยเปรียบเทียบผลการคํานวณคา D Stat กอนและหลังการแกปญหา 

Negative First-Order Autocorrelation  
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สรุปผลการวิจัย 

 เม่ือนําตัวแปรท้ังหมดทดสอบตามวิธีการวิจัยขางตน จะสามารถแสดงผลการศึกษาไดดังนี้ 

D(SET_RF) 

 (1) (2) (3) (4) 

C -0.119783 -0.125650 -0.135136 -0.160756 

 (0.332909) (0.330231) (0.328572) (0.327068) 

D(MSCI_RF) 0.343603*** 0.343603*** 0.316620*** 0.272165*** 

 (0.103049) (0.102297) (0.097086) (0.083214) 

D(NEWS_1) -2.467894*** 

(0.537379) 

-2.472879*** 

(0.534800) 

-2.581575*** 

(0.516685) 

-2.506625*** 

(0.509409) 

D(NEWS_2) -0.117309 

(0.631167) 
   

D(NEWS_3) 0.762409** 

(0.335049) 

0.772857** 

(0.329124) 

0.854152*** 

(0.313152) 

0.738728** 

(0.284873) 

D(NEWS_4) -1.009747*** 

(0.369845) 

-1.013418*** 

(0.368004) 

-1.080741*** 

(0.357675) 

-0.898988*** 

(0.293545) 

D(NEWS_5) 1.889167*** 

(0.498847) 

1.903182*** 

(0.491361) 

2.050929*** 

(0.456829) 

2.151821*** 

(0.442235) 

D(BSI) -0.281430 

(0.149629) 

-0.280565 

(0.149025) 

-0.306661** 

(0.145184) 

-0.328418** 

0.143008 

D(F_INV) -0.000264 

(0.000251) 

-0.000264 

(0.000250) 

-0.000215 

(0.000242) 
 

D(G) -0.011986 

(0.014196) 

-0.011658 

(0.014035) 
  

D(EX_USD) -2.16221 

(1.185690) 

-2.117284 

(1.156656) 

-1.484373 

(0.865390) 

-1.678424** 

(0.836897) 

D(INT) -8.272792** 

(3.714950) 

-8.333954** 

(3.687189) 

-9.322826*** 

(3.476174) 

-9.857789*** 

(3.421356) 
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D(WTI) 0.299807*** 

(0.050661) 

0.299721*** 

(0.050478) 

0.305412*** 

(0.049769) 

0.318341*** 

(0.047570) 

R-squared 0.697560 0.697483 0.695954 0.694206 

AIC 4.874172 4.861183 4.852258 4.844833 

Observations 156 156 156 156 

 

อภิปรายผล 

 จากการทดสอบครั้งท่ี (4) จะสามารถเขียนผลการทดสอบใหอยูในรูปของสมการไดดังนี้ 

RSET – Rf =  

- 0.135136 + 0.272165(RMSCI - Rf
*) - 2.506625(News_1) + 0.738728(News_3)  

- 0.898988(News_4) + 2.151821(News_5) - 0.328418(BSI) - 1.678424(EX_USD) 

- 9.857789(INT) + 0.318341(WTI) + ε 

  

จากการดําเนินการหาคาสัมประสิทธิ์เพ่ืออธิบายความสัมพันธของความสัมพันธระหวางความไม

มีเสถียรภาพทางการเมืองกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย โดยใชการประมาณคา

สัมประสิทธิ์ดวยวิธี Ordinary Least Squares: OLS พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี

รอยละ 99 มีตัวแปร 6 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายแบบจําลองได ซ่ึงอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 1. ดัชนีหลักทรัพย MSCI มีความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเทศไทยในทิศทาง

เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 99 จะสามารถอธิบายวาเม่ือดัชนีราคา

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 ดัชนีราคาหลักทรัพย MSCI จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย

เฉลี่ย 0.272165 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยนั้นจะรับอิทธิพล

จากการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับตลาดตางชาติท่ีมีขนาดใหญกวาซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

และสอดคลองกับงานศึกษาของนัชชา ตั้งวิชิตฤกษ (2560)  

2. ขาวความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองดานท่ี 1 ดานท่ี 4 และดานท่ี 5 จะแยกการอธิบายออก

ตามลักษณะของขาวดังนี้  
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ขาวความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองดานท่ี 1 คือ ขาวสถานการณความขัดแยงอันเกิดจากการ

ชุมนุมท่ียกระดับของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ขาวดังกลาวมีความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยประเทศไทยในทิศทางตรงกันขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 

99 จะสามารถอธิบายไดวาปจจัยขาวดานท่ี 1 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดัชนีราคา

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี 2.506625 ในทิศทางตรงกันขามกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพงศ

ศักดิ์ เหลืองอรามและยุทธนา เศรษฐปราโมทย (2561) แสงอรุณ ยูไล (2553)  

ขาวความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองดานท่ี 4 คือ ความไมแนนอนทางการเมืองอันเก่ียวเนื่อง

กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีรุนแรง ซ่ึงทําใหเกิดสุญญากาศทางการเมือง การยุติบทบาทการ

บริหารประเทศของฝายบริหาร ขาวดังกลาวมีความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเทศไทยใน

ทิศทางตรงกันขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 99 จะสามารถอธิบายได

วาปจจัยขาวดานท่ี 4 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี 

0.898988 ในทิศทางตรงกันขามกัน ซ่ึงจากการศึกษาของพงศศักดิ์ เหลืองอรามและยุทธนา เศรษฐ

ปราโมทย (2561) และแสงอรุณ ยูไล (2553) พบวาขาวในลักษณะท่ีคลายกันนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ขาวความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองดานท่ี 5 คือ ขาวความไมแนนอนทางการเมืองท่ีเก่ียวของ

กับระบบและโครงสรางทางการเมือง การปฏิรูป และการแกไขรัฐธรรมนูญ ขาวดังกลาวมีความสัมพันธ

กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความ

เชื่อม่ันท่ีรอยละ 99 จะสามารถอธิบายไดวาปจจัยขาวดานท่ี 5 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย

ของดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี 2.151821 ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจากการศึกษาของพงศศักดิ์ 

เหลืองอรามและยุทธนา เศรษฐปราโมทย (2561) และแสงอรุณ ยูไล (2553) พบวาขาวในลักษณะท่ี

คลายกันนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเทศไทยในทิศทาง

ตรงกันขาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 99 จะสามารถอธิบายวาเม่ือดัชนี

ราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 อัตราดอกเบี้ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย 

9.857789 ในทิศทางตรงกันขาม กลาวไดวานักลงทุนมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทุนลดลง สาเหตุ

จากคาดการณวาธุรกิจจะมีตนทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน จากอัตราดอกเบี้ยท่ีเพ่ิมข้ึน เปนผลใหราคา

หลักทรัพยลดลง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงรัตน พิพิธ

พัฒนาปราปต (2553) และการศึกษาของ ณัฐรินทร มากเขียนไป (2561) 
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4. ราคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) มีความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 99 

จะสามารถอธิบายวาเม่ือดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 ราคาน้ํามันดิบ West 

Texas Intermediate (WTI)  จะเ กิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย  0.318341 ในทิศทางเ ดียวกัน  

อาจจะกลาวไดวากลุมบริษัทพลังงานและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับพลังงานในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย

เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีสําคัญตอตลาดหลักทรัพยประเทศไทย เนื่องจากเม่ือราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนจะสงผลตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมดังกลาวในทางบวก ซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับ

การศึกษาของกสานติ์ ชนะชัย (2552) และการศึกษาของดวงรัตน พิพิธพัฒนาปราปต (2553) และ

การศึกษาของสุพิชชา ติรพัฑฒ (2557)  

 จากการดําเนินการหาคาสัมประสิทธิ์เพ่ืออธิบายความสัมพันธของความสัมพันธระหวางความไม

มีเสถียรภาพทางการเมืองกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย  โดยใชการประมาณคา

สัมประสิทธิ์ดวยวิธี Ordinary Least Squares: OLS พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี

รอยละ 95 มีตัวแปร 3 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายแบบจําลองได ซ่ึงอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 1. ขาวความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองดานท่ี 3 คือ ขาวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ท้ังเหตุการณการยุบสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร                     

การสรรหานายกรัฐมนตรีผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาวดังกลาวมีความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 

จะสามารถอธิบายไดวาปจจัยขาวดานท่ี 3 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดัชนีราคา

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี 0.738728 ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจากการศึกษาของพงศศักดิ์ เหลืองอราม

และยุทธนา เศรษฐปราโมทย (2561) และแสงอรุณ ยูไล (2553) พบวาขาวในลักษณะท่ีคลายกันนี้ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 2. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ มีความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเทศไทยใน

ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 จะสามารถอธิบายวาเม่ือ

ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย 0.328418 ในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ มีความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

ประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 จะสามารถ
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อธิบายวาเม่ือดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 อัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย 1.678424 ในทิศทางตรงกันขาม หากเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯแข็งคาข้ึน  

อาจคาดการณไดวามีนักลงทุนตองการแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินตางชาติมาเปนสกุลเงินไทยเพ่ือการลงทุน

เพ่ิมในตลาดหลักทรัพยไทย เม่ือเกิดอุปสงคในหลักทรัพยไทยยอมสงผลตอราคาหลักทรัพยตามไปดวย 

ซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เลิศลาภ เฉลยเกียรติฉายา (2553) สุพิชชา 

ติรพัฑฒ (2557) และวิรัลพัชร ทองดี (2559) 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองกับดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย จะสามารถแบงออกเปน 2 สวนดังนี้  

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้  

 1. ปจจัยท่ีศึกษาเก่ียวของความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง  

ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2548 เปนตนมา

กระทบตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยท้ังในท้ังสองทิศทาง ในมุมมองของนักลงทุนเม่ือมี

เหตุการณความไมสงบทางการเมืองในลักษณะท่ีคลายคลึงกับขาวความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองดาน

ท่ี 1 (ชุมนุมท่ียกระดับของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ท่ีมีความคิดเห็น แสดงออกทางการเมืองท่ี

แตกตาง) หรือ 4 (การเกิดสุญญากาศทางการเมือง การยุติบทบาทการบริหารประเทศของฝายบริหาร) 

นั้น นักลงทุนควรวางแผนการลงทุนใหรัดกุมและพิจารณาการลงทุนทางเลือกอ่ืน เพ่ือเปนการกระจาย

ความเสี่ยง นอกเหนือจากการลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพยเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามเม่ือสถานการณ

ทางการเมืองสงสัญญาณวาจะคลี่คลาย สะทอนจากการมีการเลือกต้ัง (ขาวดานท่ี 3) หรือการ

เปลี่ยนแปลงระบบและโครงสรางทางการเมือง การปฏิรูป และการแกไขรัฐธรรมนูญ (ขาวดานท่ี 5) 

อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาทางการเมืองท่ียืดเยื้อมาเปนระยะเวลานานนั้น ตองไดรับความรวมมือจาก

หลายฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือลดปญหาการพัฒนาท่ีไมพรอมกันของท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังความ

ไมมีเสถียรภาพทางการเมืองนี้รั้งแตจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในวงกวางตอไป ซ่ึงสะทอนใหเห็น

จากการศึกษาของ Barro (1991) และ Huntington (1968) 

 2. ปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคอ่ืน  
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นอกจากนักลงทุนจะพิจารณาปจจัยทางการเมืองแลวจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ปจจัยทาง

เศรษฐศาสตรมหภาคอ่ืนนั้น ยังสงผลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

อาทิ ดัชนีหลักทรัพย MSCI ราคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในขณะท่ี ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ไดแก ดัชนีความเชื่อม่ัน

ทางธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ฉะนั้นภาครัฐท่ีเก่ียวของ

ควรรักษาเสถียรภาพปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐ เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอนักลงทุนในอนาคต เพ่ือเปนการยับยั้งการไหลออกของนักลงทุนไทย  
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การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่มี

นโยบายบริหารแบบเชิงรุกและกองทุนรวมที่มีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ 

Comparison of Rate of Return and Risk of Investment in Active Fund and 

Passive Fund 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความ

เสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบ

เชิงรับ แบบลงทุนเพียงครั้งเดียวและแบบลงทุนสะสมเปนรายเดือน ตามระยะเวลาการลงทุน 1 ป 5 ป 

10 ป และ 20 ป โดยใชขอมูลทุติยภูมิราคาหนวยลงทุนยอนหลังจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทย

พาณิชย จํากัด ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2539 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 เพ่ือนํามาใชในการคํานวณและ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ผลการศึกษาพบวากองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ สามารถ

สรางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปไดสูงกวากองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุกในทุกชวงระยะเวลา

การลงทุน ท้ังรูปแบบการลงทุนเพียงครั้งเดียวและการลงทุนสะสมรายเดือน แตอยางไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาถึงความเสี่ยงจะพบวากองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีสูง

กวากองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก และเม่ือพิจารณาในเรื่องระยะเวลาการลงทุนจะพบวาการ

ลงทุนในระยะยาวจะทําใหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงในรูปแบบการลงทุนแบบเดียวกัน และเม่ือ

ทําการศึกษาเปรียบเทียบความนาจะเปนของโอกาสในการสรางอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาระหวาง
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กองทุนสองแบบ พบวากองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ มีความนาจะเปนท่ีมีโอกาสสราง

ผลตอบแทนไดมากกวากองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก ในรูปแบบการลงทุนแบบเดียวกัน 

 

คําสําคัญ: กองทุนเชิงรุก, กองทุนเชิงรับ 

 

Abstract 

This study aimed to studies and compare rate of return and risk of investment in 

active fund and passive fund.  The research studied active fund and passive fund in one 

time investment type and monthly accumulative investment type according to period of 

investment 1 year, 5 years, 10 years and 20 years.  The secondary data of retroactive 

investment unit price from SCB Asset Management Co. ,Ltd.  on 1 September 1996 –  31 

August 2019 was used to calculate and compare rate of return. The result of study found 

that passive fund was able to generate higher yearly average rate of return than active 

fund in every period of investment for both one- time investment type and monthly 

accumulative investment types.  However, considering the risks, it is found that passive 

fund has higher standard deviations than active fund.  And considering the investment 

period, long-term investment will reduce the standard deviation in the same investment. 

The comparison of possibility of opportunity to create higher rate of return was studied, 

it was found that passive fund had possibility of opportunity to create higher rate of 

return more than active fund in the same investment 

 

Keywords: Active Fund, Passive Fund 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจถือเปนแนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญของเศรษฐกิจ กลาวคือ 

ระบบเศรษฐกิจโดยท่ัวไปจะมีการใชปจจัยการผลิตในการผลิตสินคาและบริการ มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยน

สินคาและบริการ โดยท่ัวไปโครงสรางระบบเศรษฐกิจมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ ภาคครัวเรือน ในฐานะ
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ท่ีเปนเจาของปจจัยการผลิตท่ีสําคัญอันไดแก แรงงาน ท่ีดิน ทุน และผูประกอบการ กอใหเกิดการพ่ึงพา

กันจนนําไปสูการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ท้ังนี้หลังจากท่ีภาคครัวเรือนไดรับรายไดมาแลว จะมี

รายไดท่ีครัวเรือนสามารถนําไปจับจายใชสอยได ครัวเรือนจะนํารายไดสวนนี้ไปใชเพ่ือการบริโภคใน

ชีวิตประจําวัน สวนท่ีเหลือจึงเก็บไวเปนเงินสะสม เรียกวาการออมทรัพย การออมทรัพยมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ เปนการสรางหลักประกันความม่ันคงแกผูออม และเปนการการสรางความม่ันคง 

กอใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในแงตางๆ ผูคนจึงพยายามหาวิธีการตางๆ เพ่ือนําเงินท่ีมีอยูมาเปน

ทุนในการสรางผลกําไรหรือทําใหเงินนั้นงอกเงยเพ่ิมมากข้ึนดวยการลงทุน 

 การลงทุน หมายถึงการนําเอาทรัพยสินท่ีมีอยูไปดําเนินการในทางท่ีกอใหเกิดประโยชน เพ่ือให

ไดผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต การลงทุนสามารถแบงเปนประเภทใหญได 3 ประเภท คือ การ

ลงทุนเพ่ือการบริโภค การลงทุนในธุรกิจ และการลงทุนในหลักทรัพยไมวาจะเปน พันธบัตร หุนกู หรือ

หุนสามัญ จะมีความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนท่ีตางกัน ในการลงทุนกับผลิตภัณฑทางการเงินอาจตอง

ใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมไปถึงปจจัยดานอ่ืน อาทิ ระยะเวลาการลงทุน ความรู ประสบการณ ความ

ชํานาญในการลงทุน สําหรับนักลงทุนท่ีไมชอบความเสี่ยงอาจเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยง

ต่ํา แตก็ยังมีนักลงทุนจํานวนมากท่ีมีความสนใจลงทุนในตราสารทุน เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนใน

อัตราท่ีสูงกวา สําหรับผูท่ีตองการลงทุนโดยตรงในตราสารทุนประเภทตางๆ แตติดปญหาดานความ

เชี่ยวชาญในการลงทุน ความรูความเขาใจในหลักทรัพยท่ีตองการลงทุน รวมถึงจํานวนเงินลงทุนท่ี

คอนขางสูง อาจใชกองทุนรวมเปนตัวแทนในการลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมนั้นจะทําการรวบรวม

เงินทุนจากนักลงทุนหลายๆรายรวมกัน และนําเงินไปลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซ่ึงสามารถกระจาย

การลงทุนและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไดดีกวาการลงทุนในหุนสามัญทางตรง  

 กองทุนรวมมีนโยบายบริหารจัดการกองทุนท่ีหลากหลาย โดยสามารถแบงเปน กองทุนรวมท่ีมี

นโยบายบริหารแบบเชิงรุก (Active Fund) และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ (Passive 

Fund) โดยกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุกเปนกองทุนท่ีผูจัดการกองทุนพยายามบริหารการ

ลงทุนโดยการคนหาหุนท่ีดีและลงทุนในจังหวะท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดอัตราผลตอบแทนสูงกวาดัชนีอางอิง 

หรือพยายามท่ีจะทําผลกําไรใหมากท่ีสุด โดยกองทุนประเภทนี้ผูจัดการกองทุนสามารถปรับกลุม

หลักทรัพยการลงทุนใหเหมาะกับสมกับสภาวะของตลาดในขณะนั้นได แตสําหรับกองทุนรวมท่ีมีนโยบาย

บริหารแบบเชิงรับเปนการลงทุนท่ีเนนลงทุนเพ่ือสรางอัตราผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของ

ดัชนีอางอิงมากท่ีสุด ผูจัดการกองทุนจะสามารถปรับสัดสวนของกลุมหลักทรัพยท่ีลงทุนไดไมมากนัก 

ตองลงทุนใหใกลเคียงกับสัดสวนของดัชนีอางอิง  



 

2643 

 

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ 

นอกจากจะมีนโยบายการบริหารการลงทุนท่ีแตกตางกันแลว กองทุนรวมท้ังสองประเภทยังมีขอแตกตาง

ท่ีสําคัญในดานคาใชจายหรือธรรมเนียม ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีนักลงทุนนํามาพิจารณาเลือกกองทุนท่ี

สนใจลงทุนนั้น โดยกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก จะตองอาศัยความสามารถของผูจัดการ

กองทุนเปนหลัก ซ่ึงผูจัดการกองทุนตองใชทักษะและความสามารถในการคัดเลือกกลุมหลักทรัพยและ

ปรับสัดสวนในการลงทุน เพ่ือทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนชนะดัชนีอางอิง ทําใหการลงทุนใน

ลักษณะนี้มีคาธรรมเนียมการจัดการท่ีสูง แตอยางไรก็ตามยังมีนักลงทุนจํานวนไมนอยท่ีชื่นชอบการ

ลงทุนในกองทุนประเภทนี้ เพราะเชื่อวาจะสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีกวาแมจะตองเสียคาธรรมเนียม

ท่ีสูงข้ึนก็ตาม สวนกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ เนื่องจากเปนกองทุนท่ีเนนลงทุนใหได

ผลตอบแทนลอไปตามดัชนีอางอิง ดังนั้นผูจัดการกองทุนจึงไมตองใชทักษะมาก ทําใหการลงทุนใน

ลักษณะนี้มีคาธรรมเนียมท่ีถูกกวากองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก นักลงทุนท่ีเลือกลงทุนใน

กองทุนประเภทนี้อาจไมชอบความเสี่ยง และไมตองการจายคาธรรมเนียมท่ีคอนขางสูง อีกท้ังยังอาจเชื่อ

วาในระยะยาวไมมีใครท่ีจะสามารถเอาชนะตลาดได ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงจะทําการศึกษา

เปรียบเทียบความนาจะเปนในการสรางผลตอบแทนท่ีสูงกวา ระหวางการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมี

นโยบายบริหารแบบเชิงรุกและกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ โดยศึกษาการลงทุนท้ังแบบ

ลงทุนเพียงครั้งเดียวกับการลงทุนสะสมรายเดือนตามระยะเวลาการลงทุนตางๆ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิง

รุกและกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ แบบลงทุนเพียงครั้งเดียวและแบบลงทุนสะสมเปนรายเดือน

ตามระยะเวลาการลงทุนตางๆ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความนาจะเปนในการสรางอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา ระหวาง

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุกและกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ แบบลงทุนเพียงครั้ง

เดียวแบบลงทุนสะสมเปนรายเดอืนตามระยะเวลาการลงทุนตางๆ 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดดานการลงทุน 

จิรัตน สังขแกว, (2544) ไดมีแนวคิดเก่ียวกับการลงทุนไววา เปนการสะสมเงินไวจํานวนหนึ่ง

และนําเงินท่ีเก็บสะสมไปสรางผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงข้ึน เพ่ือกอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต โดย

หวังผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปนผล แลวแตประเภทของหลักทรัพยท่ีลงทุน นอกจากนี้ผู

ลงทุนอาจไดผลตอบแทนอีกลักษณะหนึ่ง คือกําไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย โดยผูลงทุนจะ

ไดรับกําไรหรือขาดทุนมากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับความเสี่ยงของหลักทรัพยลงทุนนั้นๆ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

กองทุนรวม คือ กองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือระดมทุนจากนักลงทุนจํานวนมาก โดยมีการจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลเพ่ือบริหารจัดการกองทุน แลวนําเงินท่ีไดมาจากการระดมทุนนั้นมาลงทุนในสินทรัพยตางๆ 

ตามนโยบายของกองทุน เพ่ือใหเงินงอกเงยข้ึนและนําผลกําไรท่ีไดมาเฉลี่ยคืนใหกับนักลงทุนตามหนวย

ลงทุนท่ีถือไว กองทุนรวมสามารถแบงตามนโยบายการลงทุนได 2 ประเภท ดังนี้ 

 2.1 กองทุนท่ีมีนโยบายบริหารเชิงรุก (Active Fund) เปนกองทุนท่ีผูจัดการกองทุนพยายาม

บริหารการลงทุนโดยการคนหาหุนท่ีดีและลงทุนในจังหวะท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดอัตราผลตอบแทนสูงกวา

ดัชนีอางอิง หรือพยายามท่ีจะทําผลกําไรใหมากท่ีสุด โดยกองทุนประเภทนี้ผูจัดการกองทุนสามารถปรับ

กลุมหลักทรัพยการลงทุนใหเหมาะกับสมกับสภาวะของตลาดในขณะนั้นได 

 2.2 กองทุนท่ีมีนโยบายบริหารเชิงรับ (Passive Fund) เปนกองทุนท่ีเนนลงทุนใหได

ผลตอบแทนใกลเคียงกับดัชนีอางอิงมากท่ีสุด ผูจัดการกองทุนจะสามารถปรับสัดสวนของกลุมหลักทรัพย

ท่ีลงทุนไดไมมากนัก เพราะตองลงทุนใหใกลเคียงกับสัดสวนของดัชนีอางอิง 

3. แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน มี 2 ประเภท คือเงินปนผล (Dividend) เปนเงินสวน

แบงกําไรจากการดําเนินงานรายปของกิจการ ซ่ึงจะมีเฉพราะกรณีท่ีกองทุนนั้นมีนโยบายการจายเงินปน

ผล และ กําไรสวนเกินทุน (Capital Gain) เปนเงินท่ีจะไดรับเม่ือผูลงทุนขายหนวยลงทุนท่ีเกิดจากผลตาง

ระหวางราคาขายหลักทรัพยท่ีสูงกวาราคาทุน  
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 3.1 การวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว สามารถทําได 2 วิธีคือ การ

คํานวนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเลขคณิตและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเรขาคณิต ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะใช

การคํานวณอัตราผลตอบแทนแบบเรขาคณิต เนื่องจากการคิดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด

การเงินจะเปนการคิดอัตราผลตอบแทนแบบทบตนตามฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไป คํานวณจากสูตรดังนี้ 

Rt,t+n  =  ��1 + Rt,t+1�x�1 + Rt+1,t+2�x … x�1 + Rt+n−1,t+n� − 1
n

 

 

โดยท่ี R_(1,t+n) =  อัตราผลตอบแทนท่ีไดระหวางชวงเวลา t ถึง t+n 

R_(1,t+1) =  อัตราผลตอบแทนท่ีไดระหวางชวงเวลา t ถึง t+1 

  R_(t+1,t+2) = อัตราผลตอบแทนท่ีไดระหวางชวงเวลา t ถึง t+2  

  R_(t+n-1,t+n) = อัตราผลตอบแทนท่ีไดระหวางชวงเวลา t+n-1 ถึง t+n 

 

 3.2 การวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมรายงวด เม่ือการลงทุนมีลักษณะทะยอย

ลงทุนสะสมเปนรายงวด จะตองมีวิธีการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนแบบรายงวด ซ่ึงจะตองใชวิธีลองสุม

ตัวเลขคาอัตราผลตอบแทนท่ีทําใหสมการเปนจริง 

 

FVAn = PMT × �
(1 + r)n − 1

r �× (1 + r) 

 

โดยท่ี  FVA    =  มูลคาอนาคตของเงินรายงวด 

  PMT   =   เงินรายงวด ณ ตนงวด 

  r     =   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตองวด 

n    =   จํานวนงวด 

 ในกรณีท่ีมีการคิดอัตราผลตอบแทนแบบทบตนมากกวา 1 ครั้ง ตอป จะสงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรับจริงนั้นมีคามากกวาผลตอบแทนท่ีปกติ เนื่องจากการไดรับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

จํานวนของเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลตอบแทนท่ีไดรับในงวดกอนหนา โดยการคํานวนอัตราผลตอบแทนท่ี

แทจริง สามารถคํานวนไดจากสูตรตอไปนี้ 

EAR  = �1 + r
n
�
n
− 1 
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 โดยท่ี  EAR   =  อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  r   =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตองวด 

  n  =  จํานวนงวด 

 

ความเส่ียงจากการลงทุน 

 ความเสี่ยง คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีสงผลใหอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจริงเบี่ยงเบนไปจาก

อัตราผลตอบแทนท่ีไดคาดหวังไว หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไม

แนนอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการลงทุนไมเปนไปตามท่ีคาดไว  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนวิธีทางสถิติในการวัดความเสี่ยงของราคาหลักทรัพย โดยการวัดการ

กระจายตัวของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังไวโดยสะทอนโอกาสของอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงวา

เปนไปตามท่ีคาดหวังไวหรือไม หากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง ก็หมายถึงระดับความผันผวนหรือการ

กระจายตัวของผลตอบแทนท่ีคาดไวสูง หรือมีความเสี่ยงสูงท่ีจะไมไดรับผลตอบแทนไดตามท่ีคาดหวัง 

การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวนจากสูตร ดังนี้ 

 

σA = ��pi[RAi−E(RA)]2
n

i=1

 

 

โดย  σ   =   คาความเสี่ยงของหลักททรัพย A 

E(RA)   =  คืออัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของหลักทรัพย A 

  E(RA)   =  คืออัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของหลักทรัพย A 

RAi  =  อัตราผลตอบแทนท่ีเปนไปไดตามเหตุการณท่ี i 

pi   =  ความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณท่ี i โดยมีเหตุการณ 

ท้ังสิ้น n เหตุการณ ท่ี เปนอิสระตอกัน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้จะทําการคัดเลือกกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก และกองทุนรวมท่ีมี

นโยบายบริหารแบบเชิงรับ มาเปนตัวแทนในการศึกษาประเภทละหนึ่งกองทุน โดยจะคัดเลือกกองทุนท่ี

เหมาะสมและผานเง่ือนไขตางๆ ดังนี้ 

1. การคัดเลือกกองทุนตัวแทนในการศึกษากองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก  

ในการพิจารณาคัดเลือกกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก จะทําการคัดเลือกกองทุน

รวมตราสารทุนท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยเปนกองทุนรวมตราสารทุนท่ีไมจายเงินปนผล 

เนื่องจากการท่ีกองทุนไมจายเงินปนผลจะทําใหผูลงทุนสามารถลงทุนไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงหากผูลงทุน

ตองการใชเงินระหวางทางอาจใชวิธีขายคืนหนวยลงทุนบางสวน และหากมีกําไรจากการขายคืนหนวย

ลงทุนจะไมตองเสียภาษี การเลือกกองทุนเชิงรุกจะพิจารณาอายุของกองทุน โดยจะเลือกกองทุนท่ีจัดต้ัง

มาแลวไมต่ํากวา 20 ป เนื่องจากการใชกองทุนท่ีจัดตั้งมาระยะยาวจะสามารถศึกษาการลงทุนไดหลาย

รูปแบบระยะเวลาการลงทุน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของผูลงทุนท่ีแตกตางกัน อีกท้ังกองทุนท่ีจัดต้ัง

มาเปนระยะเวลานาน จะสามารถดูผลการดําเนินงานยอนหลังในชวงเวลาตางๆไดมากกวา สามารถ

พิจารณาความสามารถในการบริหารกองทุนในชวงท่ีตลาดหุนเปนขาข้ึนและขาลง รวมถึงชวงท่ีเศรษฐกิจ

ดี และเศรษฐกิจตกต่ําอีกดวย นอกจากนี้ทางผูศึกษายังพิจารณาจากนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีไม

ลงทุนแบบกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพ่ือท่ีจะสามารถดูภาพรวมการลงทุนได และ

ตองเปนกองทุนท่ีมีผลการดําเนินงานยอนหลังดี มีคาความผันผวนจากการดําเนินงานนอย ดังนั้นในการ

คัดเลือกกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุกจึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 1.1 กองทุนรวมตราสารทุนท่ีไมจายเงินปนผล จากการคัดเลือกกองทุนรวมจากบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมท้ังหมด 23 บริษัท ในประเทศไทย พบวามีกองทุนรวมหุนท่ีไมจายปน

ผลรวม 119 กอง  

 1.2 กองทุนท่ีจัดตั้งมาแลวไมต่ํากวา 20 ป ลงทุนไมกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม

หนึ่ง จากการคัดเลือกกองทุนรวมหุนท้ังหมด 119 กอง พบวามีกองทุนจากบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนท่ีผานเง่ือนไขนี้ท้ังหมด 10 กองทุน ดังนี้ 

 - กองทุนเปดเอกทวีคูณ (ONE-G) บลจ.วรรณ  

 - กองทุนเปด ทิสโก ทวีทุน (TISCOEGF) บลจ.ทิสโก  
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 - กองทุนเปดบัวแกว (BKA) บลจ.บัวหลวง  

 - กองทุนเปดบัวแกว 2 (BKA2) บลจ.บัวหลวง  

 - กองทุนเปดยูไนเต็ดฟนด (UNF) บลจ. เอ็มเอฟซี  

 - กองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต(SCBDA) บลจ.ไทยพาณิชย  

 - กองทุนเปดบัวหลวงทศพล (BTP) บลจ.บัวหลวง  

 - กองทุนเปดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุนทุน(K-STEQ) บลจ.กสิกรไทย  

 - กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท (ABG) บลจ.อเบอรดีน  

 - กองทุนเปดสินภิญโญหา (SF5) บลจ. เอ็มเอฟซี  

 1.3 กองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป ดีท่ีสุด 3 ลําดับแรก ดังแสดง

รายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 กองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีผลการดําเนินงานดีท่ีสุด (ยอนหลัง 5 ป) 

ช่ือกองทุน รหัสกองทุน 
ผลดําเนินงาน

ยอนหลัง 5 ป 

คาความผัน

ผวน(SD) 

กองทุนเปด ทิสโก ทวีทุน TISCOEGF 4.85% 12.55% 

กองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต SCBDA 4.90% 12.14% 

กองทุนเปดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุนทุน K-STEQ 4.73% 12.55% 

จากเกณฑการพิจารณาจึงคัดเลือกกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก ไดคัดเลือกกองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันต (SCBDA) จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด มาเปน

ตัวแทนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุกในการศึกษาครั้งนี้ 

2. การคัดเลือกกองทุนตัวแทนในการศึกษากองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ  

ในการพิจารณาคัดเลือกกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ จะทําการคัดเลือกกองทุน

รวมตราสารทุนท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ท่ีลงทุนทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จัดต้ังมาไมต่ํากวา 23 ป ไมมีนโยบายจายเงินปนผล และมีคาความผันผวนของสวนตาง
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ระหวางผลการดําเนินงานกับดัชนีอางอิง (Tracking Error : TE) ต่ําท่ีสุด จากการคัดเลือกกองทุนผาน

เง่ือนไขดังกลาว พบวามีกองทุนจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท้ังหมด 1 กอง คือ กองทุนเปดไทย

พาณิชย เซ็ท อินเด็กซ ฟนด (SCBSET)  

จากเกณฑการพิจารณาจึงคัดเลือกกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ โดยไดคัดเลือก

กองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟน (SCBSET) จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย 

จํากัด มาเปนตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ 

เม่ือไดกองทุนท่ีเปนตัวในการศึกษาคือ กองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต (SCBDA) เปนตัวแทน

ของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก และกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด (SCBSET) 

เปนตัวแทนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับ

นโยบายการบริหารกองทุน ขอมูลท่ัวไปของกองทุน และราคาหนวยลงทุนยอนหลังประมาณ 23 ป ตั้งแต

วันท่ี 1 กันยายน 2539 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 แลวทําการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง

จากการลงทุนในกองทุนท้ังสองแบบ หลังจากท่ีคํานวนหาอัตราผลตอบแทนแลวทําการเปรียบเทียบ

จํานวนครั้งของแตละกองทุนท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดดีกวา โดยแบงระยะเวลาการลงทุนเปน 2 

รูปแบบ คือ การลงทุนครั้งเดียว และการลงทุนสะสมเปนรายเดือน โดยกําหนดระยะเวลาการลงทุนเปน 

4 กรณี คือระยะเวลาการลงทุน 1 ป, 5 ป, 10 ป และ 20 ป เพ่ือหาผลลัพทจากการคํานวณแลวนําขอมูล

มาวิเคราะหตอไป 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบ

เชิงรุก และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ ไดคัดเลือกกองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต 

(SCBDA) มาเปนตัวแทนในการศึกษากองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก และ กองทุนเปดไทย

พาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟน (SCBSET) มาเปนตัวแทนในการศึกษากองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิง

รับ ผลการศึกษาดังนี้ 
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1.อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนเพียงครั้งเดียวตามระยะเวลาการลงทุนตางๆ 

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนครั้งเดียว ในระยะเวลา 1 ป 5 ป 10 ป และ 20 

ป พบวากองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด ซ่ึงเปนตัวแทนของกองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบ

เชิงรับ มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต ท่ีเปนตัวแทนของกองทุนท่ี

มีนโยบายบริหารแบบเชิงรุกในทุกชวงระยะเวลาลงทุน ในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงจะ

พบวากองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีสูงกวากองทุนท่ีมีนโยบาย

บริหารแบบเชิงรุก และเม่ือพิจารณาในเรื่องระยะเวลาการลงทุนจะพบวาการลงทุนในกองทุนท้ังสอง

ประเภท ระยะเวลาการลงทุน 1 ป จะมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงท่ีสุด ซ่ึงหมายความวาเม่ือลงทุนใน

ระยะเวลา 1 ป จะทําใหมีการกระจายตัวของขอมูลหางจากคาเฉลี่ยหรือมีความผันผวนมากกวาลงทุนใน

ระยะเวลาลงทุนอ่ืน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนครั้งเดียว 

  กองทุน 1 ป 5 ป 10 ป 20 ป 

คาเฉลี่ย 
SCBDA 6.76% 6.26% 8.48% 5.43% 

SCBSET 9.66% 6.75% 10.29% 7.89% 

คาสูงสุด 
SCBDA 120.39% 11.17% 18.50% 9.15% 

SCBSET 118.61% 13.94% 18.80% 12.73% 

คาต่ําสุด 
SCBDA -62.16% 2.68% -7.26% 0.23% 

SCBSET -62.90% 2.62% -4.20% 2.85% 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SCBDA 28.43% 1.42% 1.90% 2.45% 

SCBSET 30.27% 2.03% 2.55% 2.38% 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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2.การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงครั้งเดียวตามระยะเวลาการลงทุน

ตางๆ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอปของกองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตและ

กองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด ในรูปแบบการลงทุนเพียงครั้งเดียว ในระยะเวลา 1 ป 5 ป 

10 ป และ 20 ป  ผลการศึกษาพบวา เม่ือลงทุนในระยะเวลา 1 ป มีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทย

พาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.56 

และมีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวากองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.44 เม่ือลงทุนในระยะเวลา 5 ป มีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทย

พาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.59 

และมีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวากองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.41 เม่ือลงทุนในระยะเวลา 10 ป มีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทย

พาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.82 

และมีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวากองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.18 และเม่ือลงทุนในระยะเวลา 20 ป มีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปด

ไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตเปน 1 

และมีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวากองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันตเปน 0 ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความนาจะเปนในการสรางอัตราผลตอบแทนแบบลงทุนเพียงครั้งเดียว 

ระยะเวลาลงทุน 
จํานวนครั้งท่ี

ลงทุน 

จํานวนครั้ง ความนาจะเปน 

ท่ีอัตราผลตอบแทนสูงกวา ท่ีอัตราผลตอบแทนสูงกวา 

SCBDA SCBSET SCBDA SCBSET 

ระยะเวลาลงทุน 1 ป 5,386 2,353 3,033 0.44 0.56 

ระยะเวลาลงทุน 5 ป 4,406 1,804 2,602 0.41 0.59 

ระยะเวลาลงทุน 10 ป 3,186 584 2,602 0.18 0.82 

ระยะเวลาลงทุน 20 ป 734 - 734 0.00 1.00 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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3.อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนสะสมรายเดือนตามระยะเวลาการลงทุนตางๆ 

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนรายเดือนในระยะเวลา 1 ป 5 ป 10 ป และ 20 

ป พบวากองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด ซ่ึงเปนตัวแทนของกองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบ

เชิงรับ มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต ท่ีเปนตัวแทนของกองทุนท่ี

มีนโยบายบริหารแบบเชิงในทุกชวงระยะเวลาลงทุน ในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงจะพบวา

กองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีสูงกวากองทุนท่ีมีนโยบายบริหาร

แบบเชิงรุก และเม่ือพิจารณาในเรื่องระยะเวลาการลงทุนจะพบวาการลงทุนในระยะยาวจะทําใหคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงในรูปแบบการลงทุนแบบเดียวกัน ซ่ึงหมายความวาเม่ือลงทุนในระยะยาวข้ึน จะ

ทําใหการกระจายตัวของขอมูลหางจากคาเฉลี่ยนอยลง หรือมีความผันผวนนอยลง ดังแสดงรายละเอียด

ในตารางท่ี 3 

การลงทุนแบบสะสมรายเดือนยังใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาการลงทุนเพียงครั้งเดียว จากการ

ลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต และกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด ทุกระยะเวลา

การลงทุน ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดจากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 สรุปอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงรายเดือนตามระยะเวลาลงทุนตางๆ 

  กองทุน 1 ป 5 ป 10 ป 20 ป 

คาเฉลี่ย SCBDA 8.61% 10.19% 9.88% 9.25% 

 SCBSET 11.85% 11.42% 11.61% 10.76% 

คาสูงสุด SCBDA 161.33% 32.45% 16.31% 10.45% 

 SCBSET 151.65% 30.41% 17.43% 11.76% 

คาต่ําสุด SCBDA -69.45% -19.63% 2.15% 8.32% 

 SCBSET -71.98% -18.77% -1.50% 10.01% 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SCBDA 31.40% 9.62% 2.86% 0.56% 

  SCBSET 33.62% 9.85% 3.43% 0.47% 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมรายเดือนตามระยะเวลาการลงทุนตางๆ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอปของกองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตและ

กองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด ในรูปแบบการลงทุนสะสมรายเดือน ในระยะเวลา 1 ป 5 ป 

10 ป และ 20 ป  ผลการศึกษาพบวา เม่ือลงทุนในระยะเวลา 1 ป มีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทย

พาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.58 

และมีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวากองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.42 เม่ือลงทุนในระยะเวลา 5 ป มีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทย

พาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.50 

และมีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวากองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.50 เม่ือลงทุนในระยะเวลา 10 ป มีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทย

พาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.74 

และมีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวากองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันตอยูท่ี 0.26 และเม่ือลงทุนในระยะเวลา 20 ป มีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปด

ไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวากองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันตเปน 1 

และมีความนาจะเปนท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวากองทุน

เปดไทยพาณิชยธนอนันตเปน 0 ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความนาจะเปนในการสรางอัตราผลตอบแทนแบบลงทุนสะสมรายเดือน 

รูปแบการลงทุน 
จํานวนครั้งท่ี

ลงทุน 

จํานวนครั้ง ความนาจะเปน 

ท่ีอัตราผลตอบแทนสูงกวา ท่ีอัตราผลตอบแทนสูงกวา 

SCBDA SCBSET SCBDA SCBSET 

ระยะเวลาลงทุน 1 ป 264 110 154 0.42 0.58 

ระยะเวลาลงทุน 5 ป 216 108 108 0.50 0.50 

ระยะเวลาลงทุน 10 ป 156 40 116 0.26 0.74 

ระยะเวลาลงทุน 20 ป 36 - 36 0.00 1.00 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษางานวิจัยของ กรพงษ จันทรศิริรัตน และ รศ.ดร.ไพบูลย เสรีวิวัฒนา (2557) ท่ี

ทําการศึกษาเรื่องผลตอบแทนเปรียบเทียบในระยะยาวหลังปรับความเสี่ยงของกองทุนแบบ Active และ 

Passive ในประเทศไทย ผลการทําวิจัยพบวา ผลตอบแทนตามชวงระยะเวลาการถือครอง กองทุนแบบ 

Active นั้นใหผลตอบแทนท่ีสูงกวากองทุนแบบ Passive จากนั้นปรับผลตอบแทนดวยความเสี่ยงโดยการใช

คา Standard Deviation แลวพบวาในระยะเวลาการถือครองตั้งแต 5 ปข้ึนไป กองทุนประเภท Passive นั้น

ใหผลตอบแทนท่ีดีกวากองทุน แบบ Active และจากการศึกษาในครั้งนี้ท่ีไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความ

นาจะเปนในการสรางผลตอบแทนท่ีสูงกวา ระหวางการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิง

รุก และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ โดยใชกองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต และกองทุน

เปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด มาเปนตัวแทนในการศึกษา ในรูปแบบการลงทุนเพียงครั้งเดียวและ

ลงทุนสะสมเปนรายเดือน ตามระยะเวลาการลงทุน 1 ป ,5 ป ,10 ป และ 20 ป ผลการศึกษาพบวา การ

ลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยธนอนันต ท่ีเปนตัวแทนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก มี

อัตราผลของแทนเฉลี่ยตอปนอยกวากองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฟนด ท่ีเปนตัวแทนของ

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ ในทุกกรณีศึกษา โดยผลของการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัย

ขางตน ของ กรพงษ จันทรศิริรัตน และ รศ.ดร.ไพบูลย เสรีวิวัฒนา (2557) ท่ีหลังจากปรับผลตอบแทน

ดวยความเสี่ยงโดยการใชคา Standard Deviation แลวพบวาในระยะเวลาการถือครองต้ังแต 5 ปข้ึนไป 

กองทุนประเภท Passive นั้นใหผลตอบแทนท่ีดีกวากองทุน แบบ Active ซ่ึงอาจเปนผลมาจากตลาด

หลักทรัพยของประเทศมีศักยภาพ การหาหลักทรัพยอ่ืนท่ีมีผลตอบแทนดีกวาในระยะยาวจึงคอนขางยาก 

ประกอบกับกองทุนเชิงรับมีคาธรรมเนียมท่ีตองจายถูกกวา จึงทําใหโดยรวมกองทุนท่ีมีนโยบายยบริหาร

แบบเชิงรับมีอัตราผลตอบแทนท่ีดีกวากองทุนท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก และเม่ือพิจารณาถึงความ

เสี่ยง โดยปกติแลวกองทุนเชิงรุกจะมีการดําเนินนโยบายท่ีมีความเสี่ยงมากกวากองทุนเชิงรับ แตจาก

การศึกษาพบวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนเชิงรับสูงกวากองทุนเชิงรุก ท้ังนี้เปนผลมาจากในภาวะท่ี

ตลาดหลักทรัพยมีความผันผวนมาก กองทุนเชิงรุกจะมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนการลงทุนมากกวา จึง

ทําใหกองทุนเชิงรุกมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีต่ํากวา 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ มีอัตรา

ผลตอบแทนมากกวาการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก ท้ังรูปแบบการลงทุนครั้ง

เดียวและลงทุนสะสมรายเดือน และพบวาการลงทุนสะสมรายเดือนสามารถสรางอัตราผลตอบแทนได

มากกวาการลงทุนเพียงครั้งเดียวจากการลงทุนในกองทุนท้ังสองประเภท และเม่ือพิจารณาความสามารถ

ในการสรางอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาจากจํานวนครั้งท่ีลงทุนในทุกระยะเวลา ยังพบวากองทุนท่ีมี

นโยบายบริหารแบบเชิงรับ มีความนาจะเปนท่ีจะสามารถสรางอัตราผลตอบแทนไดมากกวากองทุนรวม

ท่ีมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุกอีกดวย  
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันภาครัฐบาลไดมีการสนับสนุนเกษตรกรใหปลูกขาวพันธุกข 43 มากยิ่งข้ึนเนื่องจากเปน

ขาวท่ีมีโภชนาการท่ีดีมีคาดัชนีน้ําตาลต่ําและมีราคาสงออกท่ีสูงกวาขาวพันธุอ่ืน ๆ สงผลใหมีนายทุนจาก

ภาคเอกชนใหความสนใจขาวพันธุกข 43 จึงเขามาลงทุนในรูปแบบการทําพันธสัญญากับเกษตรกร แต

ยังคงมีเกษตรกรบางรายท่ียังขาดขอมูลในการตัดสินใจในการเขารวมหรือไมเขารวมพันธสัญญา จึงจัดทํา

วิจัยนี้ข้ึนเพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวพันธ กข 43 แบบมีกับไมมีเกษตรพันธ

สัญญาของเกษตรกรในจังหวัด สุพรรณบุรี จํานวน 30 ราย โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

พรรณนา ดวยสถิติพ้ืนฐาน คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหตนทุน อัตรากําไรสุทธิและ

เปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูกขาวพันธ กข 43 แบบมีพันธ

สัญญามีตนทุนตอไร 9,514.99 บาท/ไร กําไรสุทธิ 595.58 บาท/ไร คิดเปนรอยละ 6.26  เกษตรกรผูปลูก 
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ขาวพันธ กข 43 แบบเกษตรพันธสัญญามีตนทุนตอไร 9,085.42 บาท/ไร กําไรสุทธิ -3,651.41 บาท/ไร 

คิดเปนรอยละ -40.19 สรุปไดวา ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวพันธ กข 43 แบบเกษตรพันธ

สัญญา ถึงจะมีตนทุนท่ีสูงกวาแบบไมมีพันธสัญญา แตไดผลผลิตและราคาท่ีสูงกวาอยางชัดเจน  

 

คําสําคัญ: ตนทุนและผลตอบแทน,ขาวพันธุกข43,เกษตรพันธสัญญา 

 

Abstract 

Currently, the government has encouraged farmers to grow RD43 rice varieties 

because they are good nutrition, have a low glycemic index and have higher export prices 

than other varieties of rice.  The private sector is interested in rice, RD 43.  Therefore, 

investing in the form of making promises with farmers but there are still some farmers 

who still lack information to decide to join and not join the covenant.  Therefore, this 

research was conducted to compare the costs and rewards of the RD43 rice cultivation, 

with and without agriculture, the commitment of farmers Suphanburi Province.  by using 

quantitative and descriptive data analysis methods.  With basic statistics such as 

frequency, percentage, average and cost analysis Net profit margin and comparison of 

return on investment.  The study found that.  The farmers in the RD 43 rice group with 

contract farming have a cost per rai 9,514.99 baht / farm, a net profit of 595.58 baht / 

farm, 6.26% .  RD 43 rice farmers with a contract farming have a cost of 9 ,085.42 baht / 

farm net profit -3,651.41 baht / farm -40.19 percent. In conclusion, the cost and return of 

rice cultivation, RD43, the contract farming model.  Although there is a higher cost than 

without commitment. But clearly yields and higher prices. 

 

Keywords: Costs and Returns, Rice RD43, Contract farming 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ขาวพันธุกข 43 เปนขาวท่ีมีลักษณะเดดทางโภชนาการคือ มีคา ดัชนีน้ําตาลอยูท่ี 57.5 GIเทานั้น 

โดยขาวท่ัวไปจะมีคาดัชนีน้ําตาลอยูท่ี 59-69 GI  นอกจากนี้ยังมีคาอมิโลสต่ํา(ระดับความนุม)อยูท่ี 

18.2% (ระดับท่ีเหมาะสมคือ 10-19) ทําใหขาว กข 43 มีความออนนุม รับประทานงาย และยังมี

ระยะเวลาในการปลูกจนกระท่ังเก็บเก่ียวเพียง 90 วัน(ขาวท่ัวไปใชเวลาปลูกเฉลี่ย 120-130 วัน)และ

เนื่องดวยปจจุบันการสงออกขาวท่ีมีมูลคาราคาสูงสวนใหญจะเปนขาวท่ีมีคุณภาพท่ีดีหรือมีลักษณะเดน 

ขาวพันธุกข 43 เปนหนึ่งในขาวท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีและโดดเดนอยางมาก รัฐบาลจึงมีการสนับสนุนให

เกษตรกรหันมาปลูกขาวพันธุกข 43 มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรมากยิ่งข้ึน ตอมาขาวพันธุกข 

43 ไดรับความสนใจจากบริษัทเอกชนดวยเชนกัน โดยตองการรับซ้ือขาวพันธุดังกลาวเพ่ือทําการแปรรูป

เพ่ือจําหนายภายในประเทศรวมถึงสงออกตางประเทศจํานวนมาก เกษตรพันธสัญญาจึงเปนเครื่องมือ

หนึ่งท่ีใชกําหนดเง่ือนไขระหวางบริษัทเอกชนกับเกษตรกรโดยเง่ือนไขในสัญญาคราว ๆ มีดังนี้ 1. มีการ

กําหนดราคารับซ้ือขาวท่ีสูงกวาโรงสีขาวท่ัวไป 2. มีการลงทุนเมล็ดพันธุขาวและปุยเคมีใหเกษตรกรกอน 

3. มีการใหความรูอยางละเอียดเก่ียวกับขาวพันธุกข 43 อยางตอเนื่อง แตขอจํากัดของเง่ือนไขบริษัทจะ

รับซ้ือผลผลิตเพียง 2 รอบตอปเทานั้น(นาปรังท่ัวไปปลูกได 3 รอบ/ป)และยังมีเง่ือนไขบังคับซ้ือปุยเคมี

กับทางบริษัทอีกดวย และเปนท่ีรูดีวาการปลูกขาวตองการพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณท้ังดินและน้ํา สุพรรณบุรี

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีเขตชลประทานแหลงน้ํา เหมาะแกการทําการเกษตรเปนอยางมาก 

บริษัทเอกชนจึงเลือกใหโควตากับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีในการทําพันธสัญญา อยางไรก็ตาม

ยังคงมีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแบบมีพันธสัญญาจํานวน 90 ราย เทานั้น อาจเพราะยังขาดขอมูลใน

การตัดสินใจวาควรเขารวมหรือไม ผูวิจัยจัดทํางานวิจัยนี้เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการ

ปลูกขาวพันธ กข 43 แบบมีกับไมมีพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัด สุพรรณบุรี เพ่ือชวยในการ

ตัดสินใจของเกษตรกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. ศึกษาความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคของเกษตรท่ีตัดสินใจเขารวมและไมเขารวมพันธสัญญา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวพันธุ กข 43 แบบเกษตรพันธสัญญา 

กับ ไมมีเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัด สุพรรณบุรี 
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แนวคิดทฤษฎี เครื่องมือท่ีใชวิเคราะห และบทความงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

หลักการและแนวคิดตนทุน 

คือ นําเอาคาใชจายในการดําเนินงานในการการผลิตสินคาเกษตรขาวตั้งแตข้ันตอนแรกจนกระ

ท้ังถึงข้ันตอนการขนสงผลผลิตขาวเพ่ือจําหนาย ท้ังนี้ประกอบดวย (1) คาปจจัยการผลิต (2) คาจาง

แรงงาน (คน เครื่องจักรกลเกษตร) (3) คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ การผลิตขาว ตนทุนการผลิตขาว 

มาจําแนกและวิเคราะหมูลหาตนทุนของการปลูกขาวพันธุกข 43 ท้ังแบบมีหรือแบบไมมี มีตนทุนมีมูลคา

เทาไร และนําขอมูลมาเปรียบเทียบตนทุนของการปลูกขาวพันธุกข 43 ท้ังแบบมีกับไมพันธสัญญา เพ่ือ

เปนแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรในดานตัวเลข (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2540) 

1 ตนทุนท้ังหมด หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายท้ังหมดท้ังตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร (ท้ังท่ี

เปนตนทุนเงินสดและไมใชตนทุนเงินสด) 

ตนทุนท้ังหมด = ตนทุนคงท่ีท้ังหมด (บาท) + ตนทุนผันแปรท้ังหมด (บาท)  

และสามารถคํานวณหาตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไร ไดจากสูตรตอไปนี้  

ตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไร = ตนทุนท้ังหมด (บาท) / ขนาดพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด (ไร) 

2 ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายในการผลิตขาวท่ีใชจายดวยเงินสด

ท้ังหมด ดังนี้ (1) คาจางแรงงาน (คน และเครื่องจักรกลเกษตร) สําหรับเตรียมดินปลูกพืชสด เตรียมดิน

ปลูกขาว ดูแลรักษา เก็บเก่ียว/นวด การขนยายไปเก็บ/ตากแดด/ การจําหนาย (2) คาเมล็ดพันธุ

ขาวเปลือกและเมล็ดพืชสด (3) คาปุยเคมีคาปุยหมักอินทรีย  (4) คาน้ําหมักบํารุง/ฮอรโมน (5) คาสาร

สกัดชีวภาพ กําจัดศัตรูพืช/วัชพืช (6) คาน้ํามันเชื้อเพลิง (7) คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก คา

ซอมแซมอุปกรณ/ เครื่องจักรกลเกษตร เปนตน 

3 ตนทุนคงท่ีท่ีเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนท่ีใชจายในข้ันตอนการผลิตขาวท่ีใชจายเปนเงินสด

ท้ังหมด ประกอบดวย (1) คาเชาท่ีนา (ตามอัตราคาเชาใน พ้ืนท่ี) (2) คาเชาเครื่องจักรกลเกษตร (3) คา

ภาษีท่ีดิน ดังนั้น ตนทุนคงท่ีท่ีเปนเงินสดโดยเฉลี่ยตอไร มี สูตรการคํานวณดังนี้ ตนทุนคงท่ีท่ีเปนเงินสด

เฉลี่ยตอไร = 1+2+3 (บาท) / ขนาดพ้ืนท่ีปลูก(ไร) 

4 กําไรสุทธิ หรือ ผลตอบแทนสุทธิ(Net return) มีสูตรการคํานวณดังนี้  
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กําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร = ผลตอบแทนท้ังหมด (บาท) – ตนทุนท้ังหมด (บาท) / ขนาดพ้ืนท่ีปลูก

ท้ังหมด (ไร) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. งานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทน 

พิรานันท ยาวิชัย จุฑามาศ วงษแกว ฐิติมา ทรงคํา และ ธีราลักษณ สัจจะวาที (2561) ไดทํา

เรื่องตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขาวพันธุ กข15 ของเกษตรกรในเขต หมูบานโปงศรีนคร ตําบล

โรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

วันธะนา สานุสิทธิ์ (2553) ไดศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบของ 

การปลูกขาวโดยใชสารเคมีและสารชีวภาพของเกษตรกรผูปลูกขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในตําบลไร

ออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

สวน สุขใจ ตอนปญญา (2554) ไดศึกษาเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกขาวของ 

เกษตรกรหมู 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

ทรงศักดา ปาใจ และคณะ (2559) ไดศึกษาการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขาว

หอมมะล ิ105 ของเกษตรกรหมูท่ี 6 ตําบลคือเวียง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

เกรียงไกร มายประเสริฐ. 2545. การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการ 

ปลูกขาวหอมมะลิกับขาวสุพรรณบุรีในอําเภอขาณุลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

แดน ฟูแสง. 2544. ศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของเกษตรกรผูปลูก ขาว

อินทรียในจังหวัดพะเยาและเชียงราย 

 ไดเนื้อหาดังนี้ ตนทุนยังคงเปนปญหาหลักของเกษตรกร โดยมีตนทุนคาวัตถุดิบทรงตรงตนทุน

คาแรงงานทางตรง และตนทุนคาใชจายในการผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรผูใชสารเคมีท่ีมีราคาท่ีสูงข้ึนทุกป 

ซ้ึงสวนใหญจะไดกําไรสุทธินอยถึงขาดทุนเปนสวนใหญเม่ือเทียบกับราคาขาว ในปท่ีทําการปลูก มีเพียง

บางปเทานั้นท่ีขาวมีราคารับซ้ือท่ีสูง สงผลใหกําไรสุทธิเพ่ิมมากข้ึนตามยอดขายสุทธิ ปญหาตอมาท่ีพบ 

คือ ราคาคาเชายังคงมีเกษตรกรบางสวนท่ีไมมีท่ีดินเปนของตัวเองในการทําเกษตรจึงตองใชวิธีเชาซ่ึงมี

ราคาท่ีสูง รอยละ 21.09 ของตนทุนการผลิต และคาเชาอ่ืน ๆ อีกรอยละ 13.81 ทําใหมีตนทุนท่ีสูง

มากกวาเกษตรกรกรท่ีมีท่ีดินเปนของตนเองมาก  
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2. งานวิจัยเกี่ยวของกับพันธสัญญา 

นายอมรชัย บานเมือง ความทาทายในการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา ระบบเกษตร

พันธสัญญา พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติ 

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล 2 พฤกษยิบมันตะสิริชอผกา มวงสุข และ ประทานทิพย กระมล เกษตร

พันธะสัญญากับโอกาสการพัฒนาของเกษตรกรรายยอย 

กลาววา เกษตรพันธสัญญาไดกลายเปนนโยบายของรัฐท่ีสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีบทบาท

ในการจัดการ ดานการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการ โดยบริษัทเอกชนสนับสนุนปจจัยการผลิต 

การตลาดและการประกัน ราคา โดยสวนใหญคิดตรงกันวาหากเกษตรกรทําพันธสัญญาแลวมักจะมี

สถานะเปนแรงงานรับจางโดยท่ีบริษัทไมจําเปนตองรับผิดชอบดานสวัสดิการและไมตองลงทุนดาน ท่ีดิน

เกษตรกรรายยอยท่ีทําเกษตรพันธสัญญาอาจตกเปนสภาพเบี้ยลางท่ีขาดการตอรองกับบริษัทได

นอกจากนี้ซ่ึงภายใตขอจํากัดเหลานี้ แตหากมองอีกมุมพันธสัญญาจากบริษัทเอกชน จะเปนการนํา

เทคโนโลยีใหมๆ เขามาพัฒนาใหเกษตรกรไทยมากยิ่งข้ึน อยางท่ีกลาวมาขางตนพันธสัญญามีท้ังขอดี

ขอเสีย เกษตรกรควรทําความเขาใจอยางชัดเจนกอนทําหรือไมทําพันธสัญญา พิจารณาใหแนชัดวาพันธ

สัญญานั้น ๆ เหมาะสมกับตัวเกษตรกรเองหรือม้ัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.  การเก็บรวบรวมขอมูลประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มีสองกลุม ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลเก่ียวกับตนทุนการปลูกขาว ความคิดเห็น

เก่ียวกับโครงการเกษตรพันธสัญญาท่ีไดรับจากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 ในจังหวัด

สุพรรณบุรี ในงานวิจัยนี้เก็บขอมูลท้ังหมด 30 ราย แบงเปนเกษตรกรท่ีเขารวมพันธสัญญา จํานวน 15 

ราย และจํานวนเกษตรกรท่ีไมเขารวมพันธสัญญา 15 ราย โดยในแตละกลุมจะประกอบดวยเกษตรกรท่ี

มีพ้ืนท่ีปลูก 1-10 ไร จํานวน  5 ราย พ้ืนท่ีปลูก 11-20 ไรจํานวน 5 ราย และพ้ืนท่ี 21-30 ไร จํานวน 5 

ราย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษารายงานการวิจัยท่ี

เก่ียวของ จากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเอกสาร

ท่ีเก่ียวของจากหนวยงานราชการตาง ๆ เชน กระทรวงเกษตร  
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2. เครื่องมือท่ีใชวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบบสัมภาษณผูศึกษาเปนผูสรางข้ึน โดยจะใชคําถาม

เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับตนทุนและผลตอบแทนเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุ กข 43 แบบมีกับไมมีพันธสัญญา  

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

3.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษา

เก่ียวกับผูบริโภค เพื่ออธิบายภาพรวมพฤติกรรมการบริโภค ตามปจจัยสวนบุคคลและการรับรูขอมูล

ของผูบริโภคท่ีเก่ียวกับสุขภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ แบบงาย เชน รอยละ ความถ่ีดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป  

3.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการวิเคราะหโดยนําขอมูลที่ได 

จากแบบสอบถามมาคํานวณหา รายไดและตนทุนเฉลี่ยตอไรและนําตนทุนเฉลี่ยตอไรที่ไดมา คํานวณ

ตนทุน สําหรับการลงทุนปลูกในพื้นที่เพาะปลูกขาว ซึ่งจะประกอบดวย การศึกษาดานตนทุน รายได

และผลตอบแทนของโครงการ ซึ่งใชเปนเกณฑการเปรียบเทียบการ ตัดสินใจลงทุนเพื่อใหทราบวา 

ควรลงทุนแบบมีหรือไมมีพันธสัญญา  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการเก็บขอมูลเกษตรกรท้ังหมด 30 ราย จําแนกเปน เกษตรกรท่ีมีพันธสัญญา 15 ราย และ

เกษตรกรท่ีไมมีพันธสัญญา 15 ราย พบวา เกษตรกรท่ีมีพันธสัญญาเปนเพศชายรอยละ 60 เพศหญิงรอย

ละ 40 มีอายุสวนใหญอยูในชวง 31-50 ป รอยละ 80 มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในชวง ประถม-

ปวส./ปวช. รอยละ 80 เกษตรกรท่ีมีพันธสัญญาสวนใหญมีประสบการณในการทําเกษตร 10-20 ป รอย

ละ 80 ท่ีมีพันธสัญญาสวนใหญมีประสบการณในการปลูกขาวพันธุกข 43 1-2 ป รอยละ 90 มีอาชีพอ่ืน 

ๆ สวนใหญมีอาชีพรับจางสวนใหญรอยละ 60  มีจํานวนแรงงานครอบครัว 1-2 คน รอยละ 80 มีสมดุล

ของรายไดกับรายจายรอยละ 50 เกษตรกรท่ีไมมีพันธสัญญาเปนเพศชายรอยละ 80 เปนเพศหญิงรอยละ 

20 มีอายุสวนใหญอยูในชวง 41-50 ป รอยละ 60 มีการศึกษาสวนใหญระดับมัธยมศึกษารอยละ 60 มี

ประสบการณในการทําเกษตร 10-20 ป รอยละ 80 มีประสบการณในการปลูกขาวพันธุกข 43 1-2 ป 
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รอยละ 80 มีอาชีพรับจางสวนใหญรอยละ 60  มีจํานวนแรงงานครอบครัว 1-2 คน รอยละ 80 มีสมดุล

ของรายไดกับรายจายรอยละ 50 

จากตาราง 1 แสดงสรุปตนทุนของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบมีกับไมมีพันธสัญญา

พบวาโครงสรางตนทุนการปลูกขาวพันธุ กข 43 แบบมีพันธสัญญาเฉลี่ย 9,514.99 บาท/ไร คิดเปนคา

เมล็ดพันธุ 525 บาท/ไร รอยละ 5.52 คาหวานเมล็ดพันธุ 50 บาท รอยละ 0.53 คาเตรียมดิน 450 บาท/

ไร รอยละ 4.73 คาจางในการใสยา 250 บาท/ไร  รอยละ 2.63 คาจางในการใสปุย 150 บาท/ไร รอย

ละ 1.58 คาปุยเคมี 3,022.50 บาท/ไร รอยละ 31.77 คายาฆาแมลง 489.23 รอยละ 5.14 คาอุปกรณ/

คาอ่ืน ๆ 2,713.59 บาท/ไร รอยละ 28.52 คาน้ํามันท้ังหมด 264.90 บาท/ไร รอยละ 2.78 คาเก็บเก่ียว 

450 บาท/ไร คิดเปน 4.73 คาเสื่อมอุปกรณ 149.77 บาท/ไร รอยละ 1.57 คาเชาท่ีดิน 1,000 บาท/ไร 

รอยละ 10.51 โครงสรางตนทุนการปลูกขาวพันธุ กข 43 แบบไมมีพันธสัญญาเฉลี่ย 9,085.42 บาท/ไร 

คิดเปนคาเมล็ดพันธุ 460 บาท/ไร รอยละ 4.95 คาหวานเมล็ดพันธุ 50 บาท รอยละ 0.55 คาเตรียมดิน 

450 บาท/ไร รอยละ 4.95 คาจางในการใสยา 250 บาท/ไร  รอยละ 2.75 คาจางในการใสปุย 150 

บาท/ไร รอยละ 1.65 คาปุยเคมี 2,857.50 บาท/ไร รอยละ 31.45 คายาฆาแมลง 480.26 รอยละ 5.29 

คาอุปกรณ/คาอ่ืน ๆ 2,543.12 บาท/ไร รอยละ 27.99 คาน้ํามันท้ังหมด 264.90 บาท/ไร รอยละ 2.92 

คาเก็บเก่ียว 450 บาท/ไร คิดเปน 4.95 คาเสื่อมอุปกรณ 139.63 บาท/ไร รอยละ 1.54 คาเชาท่ีดิน 

1,000 บาท/ไร รอยละ 11.01 โดยท่ีราคาวัตถุดิบท่ีใชขางตนนั้น ไดจากการสัมภาษณเกษตรกร ราน

จําหนายอุปกรณการเกษตร เจาหนาท่ีบริษัทผูทําสัญญา 

เกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบมีพันธสัญญา มีตนทุนท้ังดานตนทุนทางตรง และคาแรง

ทางตรง ท่ีสูงกวาเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบไมมีพันธสัญญา (ตารางท่ี 1) แตมีผลผลิตและกําไร

สุทธิมากกวาอยางชัดเจน ซ่ึงราคาตนทุนท่ีแตงตางกันระหวางมีกับไมมีพันธสัญญาท่ีหลีกเลี่ยงไมไดนั้น 

คือ ตนทุนของเมล็ดพันธุขาวและปุยเคมี อาจเปนไปไดวาคุณภาพท้ังของเมล็ดพันธุขาวกับปุยเคมี   มี

ราคาสูงกวาแตมีคุณภาพกวาเมล็ดพันธุขาวและปุยเคมีท่ัวไป สวนผลกําไรสุทธิท่ีไดมากกวาเปนเพราะ

จํานวนผลผลิตท่ีมากกวาและไดรับราคาซ้ือผลผลิตในเง่ือนไขสัญญาท่ีสูงกวา บริษัทเอกชนยังมีการจัด

ประชุมอบรมเกษตรกรอยูเปนระยะ ๆ ระหวางการปลูกขาวและมีเง่ือนไขปรับตกหรือไมรับซ้ือขาว

คุณภาพท่ีไมผานเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนั้นเง่ือนไขสัญญาอาจเปนเหตุผลท่ีทําใหไดจํานวนผลผลิตท่ีดีกวา  
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ตารางท่ี 1 ตนทุนของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบมีกับไมมีพันธสัญญา 

ตนทุนการปลูกขาว  
 แบบมีพันธสัญญา   แบบไมมีพันธสัญญา  

 (บาท/ไร)   รอยละ   (บาท/ไร)   รอยละ  

 คาเมล็ดพันธุ       525.00        5.52      450.00       4.95  

 คาหวานเมล็ดพันธุ         50.00        0.53        50.00       0.55  

 คาเตรียมดิน       450.00        4.73      450.00       4.95  

 คาจางในการใสยา       250.00        2.63      250.00       2.75  

 คาจางในการใสปุย       150.00        1.58      150.00       1.65  

 คาปุยอินทรีย             -             -              -           -    

 คาปุยเคมี     3,022.50       31.77   2,857.50     31.45  

 คาปุยคอก             -             -              -           -    

 คายาฆาแมลง       489.23        5.14      480.26       5.29  

 คาอุปกรณ/คาอ่ืนๆ     2,713.59       28.52   2,543.12     27.99  

 คาน้ํามันท้ังหมด       264.90        2.78      264.90       2.92  

 คาเก็บเก่ียวขาว       450.00        4.73      450.00       4.95  

 คาเสื่อมอุปกรณ       149.77        1.57      139.63       1.54  

 คาเชาท่ีดิน     1,000.00       10.51   1,000.00     11.01  

 รวม     9,514.99     100.00   9,085.42   100.00  

 

จากตารางท่ี 2 ตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบมีกับไมมีพันธ

สัญญา พบวาวัตถุดิบทางตรงของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบมีพันธสัญญา 525 บาท/ไร 

คาใชจายในการผลิต 8,089.99 บาท/ไร คาแรงทางตรง 900 บาท/ไร รวมเปนตนทุนในการผลิต 

9,514.99 บาท/ไร สวนตนทุนในการผลิตขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบไมมีพันธสัญญา 

พบวาวัตถุดิบทางตรงของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบมีพันธสัญญา 450 บาท/ไร คาใชจายใน

การผลิต 7,735.42 บาท/ไร คาแรงทางตรง 900 บาท/ไรมีตนทุนท้ังหมด 9,085.42 บาท/ไร เม่ือ

พิจารณาถึงรายรับจากการจําหนายขาวพบวาเกษตรกรผูปลูกขาว กข 43 แบบมีพันธสัญญามีรายรับจาก

การจําหนายอยูท่ี 10,110.57 บาท/ไร ทําใหมีกําไรสุทธิเทากับ 595.58 บาท/ไร ในขณะท่ีเกษตรกรแบบ

ไมมีพันธสัญญามีรายรับจากการจําหนายขาว 5,434.01 บาท/ไร เม่ือหักตนทุนแลวเกษตรกรกลุมนี้จึง
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ขาดทุน 3,651.41 บาท/ไร โดยราคาผลผลิตท่ีนํามาใชคํานวนไดมาจากการสอบถามจากเกษตรกรและ

พอคาคนกลาง (โรงสี) และจากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายรับจากการจําหนายโดยใชคา 

สถิติ t พบวา รายรับมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ตารางท่ี 2 ตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบมีกับไมมีพันธสัญญา 

  

แบบมีพันธสัญญา 

(บาท/ไร) 

แบบไมมีพันธสัญญา 

(บาท/ไร) 
 

รายไดจากการขายสุทธ ิ   10,110.57      5,434.01   

ตนทุนขาย     
 

    วัตถุดิบทางตรง 

    

525.00   

    

450.00   

 

    คาแรงทางตรง 

    

900.00   

    

900.00   

 

คาใชจายในการผลิต 

  

8,089.99   

  

7,735.42   

 

รวมตนทุน     9,514.99      9,085.42   

          

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ         595.58    - 3,651.41   

 

จากตารางท่ี 3 เกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมพันธสัญญาพบปญหามากท่ีสุดคือ ปญหา

สภาพอากาศ ความอุดมสมบูรณของน้ําและดิน และปญหาตนทุนการผลิตทุกราย โดยเกษตรกรไดรับ

ผลกระทบใหเหตุผลวา อากาศรอน น้ําท่ีใชทํานาไมเพียงพอ ปลูกขาวอยูไกลพ้ืนท่ีชลประทานแตรัฐบาล

ไมปลอยน้ํามาทําใหตองสูบน้ําจากบาดาลมาใช สงผลใหตนทุนเพ่ิมข้ึนตามมาท้ังคาน้ํามัน คาแรง สวน

ปญหาท่ีตางกันของเกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมพันธสัญญา คือ ราคาผลผลิตท่ีต่ํา และขาดความรู

ความเขาใจในขาวพันธุ กข 43 เกษตรกลาววารัฐบาลใหการสนับสนุนใหปลูกขาวพันธุดังกลาวแตไมไดรับ

การสนับสนุนทางดานราคาและความรูความเขาใจท่ีเพียงพอ 
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ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับปญหาดานการผลิต 

ปญหา 

เกษตรกรท่ีมีพันธ

สัญญา 

เกษตรกรท่ีไมมีพันธ

สัญญา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปญหาสภาพอากาศ 15 100 15 100 

ปญหาความอุดมสมบูรณของน้ํา 15 100 15 100 

ปญหาวัชพืช 3 20 9 60 

ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ 15 100 15 100 

ไดรับความชวยเหลือจากนายทุน 15 100 0 0 

ปญหาราคาผลผลิต 0 0 15 100 

ปญหาตนทุนการผลิต 15 100 15 100 

ขาดความรูความเขาใจตอขาวพันธุ กข43 3 20 15 100 

ครั้งตอไปจะเขารวมหรือไม 9 60 15 100 

ครั้งตอไปจะปลูกขาวพันธุกข43 หรือไม 12 80 15 100 

 

อภิปรายผล 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา เกษตรกรท่ีมีพันธสัญญามีตนทุนทางดานเมล็ดพันธุและปุยเคมีท่ี

สูงกวานั้น เนื่องจากบริษัทนายทุนไดออกเง่ือนไขสัญญาบังคับซ้ือเมล็ดพันธุและปุยเคมีท่ีมีราคาสูงกวา

ราคาตลาดท่ัวไป โดยจะหักคาใชจายสวนดังกลาวหลังเก็บเก่ียวผลผลิตทันที คาจางใสปุยยาหวานเมล็ด

พันธุและคาเก็บเก่ียว จะมีราคาท่ีใกลเคียงกันเนื่องจากเปนแรงงานจางทําเกษตรกลุมเดียวกัน คาอุปกรณ

และคาอ่ืน ๆ เกษตรกรผูมีพันธสัญญามีตนทุนท่ีสูงกวาเนื่องจากมีการเจาะบาดาลเพ่ือสูบน้ํามาใชเพ่ือทํา

การเกษตรจึงทําใหมีตนทุนท่ีสูงกวา  คายากําจัดวัชพืชเกษตรกรท่ีมีพันธสัญญาไดมีการใสยากําจัดวัชพืช
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ในปริมาณท่ีมากกวา แสดงใหเห็นวาความใสใจในการผลิตท้ัง 2 แบบ มีความแตกตางกันอาจเปนสาเหตุ

ทําใหผลผลิตออกมามีความตางกัน อาจจะเปนไปไดวาในเง่ือนไขพันธสัญญาของบริษัทเอกชนระบุไว

ชัดเจนเรื่องการปรับตกหรือไมรับซ้ือขาวพันธุกข 43 ท่ีไมไดคุณภาพ สงผลทําใหเกษตรกรผูมีพันธสัญญา

มีการเอาใจใสในดานตนทุนท่ีมากกวา 

จะเห็นไดวาเกษตรกรผูมีพันธสัญญามีรายรับและกําไรมากกวาเกษตรกรผูท่ีไมมีพันธสัญญา อาจ

เปนเพราะการเอาใจใสของบริษัทนายทุนท่ีมีการนําคัดเมล็ดพันธุและปุยเคมีอยางดีมาใหเกษตรกรท่ีมี

พันธสัญญาใชในการเพาะปลูก รวมถึงมีการจัดการท่ีดีเชน การประชุมและติดตามแปลงนาของเกษตรกร

อยูสมํ่าเสมอ และมีการระบุเง่ือนไขราคาท่ีสูงกวาราคาตลาดอยูท่ี 10,000-12,500 บาท โดยราคาตลาด

ท่ัวไปอยูท่ี 8,000-9,000 บาท เพ่ือจูงใจเกษตรกรและยังมีการระบุเง่ือนไขสัญญาปรับตกหรือไมรับซ้ือ

ขาวท่ีไมไดคุณภาพอยางไวชัดเจน จึงใหเกษตรกรมีการเอาใจใสการปลูกขาวพันธุกข 43 อยางตั้งใจมาก

ข้ึน จึงทําใหไดจํานวนผลผลิตท่ีมากกวาสงผลใหไดกําไรสิทธิท่ีมากกวา 

เกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกขพันธุกข 43 พบเจอปญหาท่ีคลายกัน มีขอแตกตางอยากชัดเจนคือ

ความรูความเขาใจเก่ียวกับขาวพันธุกข 43 จํานวนผลผลิตและราคาผลผลิต จึงไดขอสรุปทัศนคติท่ีจะ

ตัดสินใจการทําเกษตรในครั้งตอไป ดังนี้ เกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบมีพันธสัญญา 9 คน จาก 

15 คนยืนยันเขารวมพันธสัญญาตอกับบริษัทเอกชนในครั้งตอไปแนนอน โดยมี 3 รายจะพิจารณาจาก

เง่ือนไขสัญญากอนตัดสินใจเขารวม และมี 3 ราย จะไมเขารวมพันธสัญญาแนนอนและยังคงยืนยันวาจะ

เปลี่ยนพันธุขาวท่ีปลูก สวนของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบไมมีพันธสัญญาจะขอพิจารณาจาก

เง่ือนไขในฤดูกาลถัดไปจากบริษัทเอกชนอีกครั้ง ท้ังหมด 15 ราย หากไมไดเขารวมพันธสัญญาในครั้ง

ตอไปยืนยันวาจะไมปลูกขาวพันธุกข 43 อีกแนนอน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เกษตรกรผูปลูกขาวพันธุกข 43 แบบไมมีพันธสัญญาควรเขารวมเกษตรพันธสัญญามากข้ึน

เนื่องจากมีการประกันราคาขาวท่ีมีราคาสูงกวาราคาตลาดอยูมากเพ่ือลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ

ราคา และยังไดรับการดูแลการจัดการผลิตจากบริษัทนายทุนเพ่ือทําการแกไขหากผลผลิตเกิดความ

เสียหายระหวางการผลิตจนกระท่ังเก็บเก่ียว 

2. ภาครัฐควรมีการจัดอบรบใหความรูเก่ียวกับการปลูกขาวพันธุกข 43 และใหความรูดานการ

ควบคุมวัชพืชแกเกษตรกรท่ีตองการปลูกพันธุกข 43 
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คุณลักษณะดานความปลอดภัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเนื้อไกสด 

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Safety Attributes Affecting Consumer’s Buying Decision  

on Fresh Chicken Meat in Bangkok 

 

เกษมพงศ พงศสุพัฒน0 1* , อภิชาต ดะลุณเพธย2 และเออวดี เปรมัษเฐียร3 

Kasemphong Phongsupat1 , Apichart Daloonpate2 and Aerwadee Premashthira3 

 

บทคัดยอ 

 ผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อไก บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ

วิเคราะหคุณลักษณะของเนื้อไกท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยใชเทคนิคการวิเคราะห

องคประกอบรวมขอมูลท่ีใชวิเคราะหเปนขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามจาก

กลุมตัวอยางผูบริโภคเนื้อไกในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ราย ในชวงเดือนธันวาคม 2562 ผล

การศึกษาพบวา คุณลักษณะดานความปลอดภัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือมีตรารับรองFood 

Safety รองลงมาคือตรารับรองปศุสัตวOK สถานท่ีจัดจําหนาย และสามารถตรวจสอบยอนกลับได 

ตามลําดับ ตรารับรองอาหารปลอดภัย Food safety ใหความพึงพอใจกับผูบริโภคและความเชื่อม่ันใน

ดานความปลอดภัยมากท่ีสุด ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้คือ ผูผลิตควรปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการผลิตเนื้อไกเพ่ือใหไดมาตรฐาน สถานท่ีจัดจําหนายใหมีความเหมาะสมและปลอดภัย ควร

ประชาสัมพันธถึงตรารับรองและความปลอดจากสารปนเปอนในเนื้อไก เพ่ือสรางความม่ันใจและความ

พึงพอใจแกผูบริโภค  

 

คําสําคัญ: คุณลักษณะความปลอดภัย, เนื้อไก, การตัดสินใจซ้ือ 
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Abstract 

 Consumers are beginning to be aware of the safety attributes in consuming 

chicken meat. This article aims to analyze attributes of Chicken meat that affects buying 

decision of consumers in Bangkok by using Conjoint Analysis method.  The primary data 

of 400 consumers were collected in December 2019.  The research found that the most 

important safety attribute of chicken meat was its food safety brand, followed by place, 

livestock OK brand and QR code brand and, respectively.   Food safety gives consumers 

the most satisfaction and security.  This research suggests that producers should produce 

This research shows that producers should produce, manufacturers should improve and 

develop the chicken production process.  The brand of safety and absence of 

contaminants in the chicken meat should be promoted to assure and enhance consumer 

satisfaction. 

 

Keywords: Safety attributes, Chicken meat, Buying decision  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทย มีประชากรท่ีบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว มากกวารอย

ละ 86 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561)และมีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกป 

โดยคนไทยท่ีมีชวงอายุประมาณ 13 – 65 ป มีการบริโภคเนื้อไกท่ีมีคาเฉลี่ย 13 กรัมตอคนตอวัน (กรม

ปศุสัตว, 2560) ในปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญดานความปลอดภัยในอาหารมากข้ึนโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเนื้อไกท่ีเปนท่ีนิยมบริโภคอันดับตนๆของคนไทย ซ่ึงเนื้อไกท่ีมีความปลอดภัยในการบริโภคนั้นเกิดจาก

สถานท่ีจัดจําหนาย สารปนเปอนท่ีมีอยูในอาหาร ความสะอาดของโรงงานแปรรูปในการดูแลควบคุมการ

ผลิต 

จากปจจัยเรื่องของสารเคมีท่ีตกคางเปนอันตรายนั้น ทําใหมีการรับรองความปลอดภัยของ

ผูบริโภคจากหนวยงานตางๆท่ีจะทําการรับรองการและตรวจสอบควบคุมการผลิต ตลอดจนกระบวนการ

ควบคุมใหเกิดมาตราฐานและความปลอดภัยสูงสุด ซ่ึงเห็นไดจากตรารับรองมาตรฐานเชน ตรารับรอง

อาหารปลอดภัย ปศุสัตวโอเค เปนตน ซ่ึงตรารับรองท่ีมีความสําคัญท่ีแตกตางกัน โดยท่ี1)ตราFood 
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safety (ความปลอดภัยทางอาหาร) คือ การจัดการใหอาหารและสินคาเกษตรท่ีนํามาอาหารบริโภค มี

ความปลอดภัยโดยไมมีลักษณะเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามกฎหมายวาดวยอาหารเพ่ือใหผูบริโภคปลอดภัย

จากอันตรายท่ีมาจากอาหาร ควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2)

ตราปศุสัตว OK คือ การรับรองสถานท่ีจัดจําหนายเนื้อสัตวโดยท่ีสัตวท่ีนํามาขาย ตองมาจากฟารม

มาตรฐาน โรงฆาสัตวท่ีถูกกฎหมาย และขายในสถานท่ีจําหนายท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะควบคุมโดยกรม

ปศุสัตว 3)เครื่องหมายการตรวจสอบยอนกลับ(Traceability) คือ ความสามารถในการตรวจสอบและติ

ตดตามแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑหรือสวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีจุดประสงคสําหรับการบริโภค หรือใช

ในข้ันตอนในการผลิตและการกระจาย เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการซ้ือสินคาเพ่ือบริโภควาจะไมมีสิ่ง

ปนเปอน มีความปลอดภัยนั่นเอง 

 จากประเด็นความสําคัญท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการซ้ือเนื้อไกท่ีเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีต ท้ังดานเทคโนโลยี ความสะดวกสบายในสถานท่ีจัดจําหนาย ความรูและความเขาใจ รวมถึงการใสใจ

ในความปลอดภัยและสุขภาพของผูบริโภค ทําใหผูผลิตและผูจําหนายเนื้อไกจําเปนตองปรับตัวและหากล

ยุทธทางการตลาดท่ีตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเนื้อไกของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะดานความปลอดภัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเนื้อไกของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

3. เสนอแนะกลยุทธทางการตลาด สําหรับผูผลิตเนื้อไก 

 

แนวคิดทฤษฎี บทความท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis)  

การวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis)มีแนวคิดมาจากทฤษฎีอุปสงคของ 

Lancaster (1971)ท่ีกลาววา การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไมไดเกิดจากตัวผลิตภัณฑอยางเดียว แตยังมี
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ความสําคัญของคุณลักษณะดานอ่ืน เชน คุณภาพ ราคา ตรารับรอง บรรจุภัณฑ และสถานท่ี เปนตน 

เพ่ือใชเปนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ในสวนการวิเคราะหองคประกอบรวมนั้น ชวยใหนักการตลาด

นําขอมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีตอบสนองตามความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด โดยสามารถแสดง

แบบจําลองอรรถประโยชนโดยรวมไดดังสมการท่ี1 

  𝑈𝑈(𝑥𝑥) = 𝑈𝑈1(𝑥𝑥1) + 𝑈𝑈2(𝑥𝑥2) + ⋯+ 𝑈𝑈𝑛𝑛(𝑥𝑥𝑛𝑛)   (1) 

  โดยท่ี 𝑈𝑈(𝑥𝑥)คือ ความพึงพอใจรวมกัน 

   𝑈𝑈𝑛𝑛(𝑥𝑥𝑛𝑛) คือ สวนประกอบของอรรถประโยชน 

   𝑥𝑥𝑛𝑛คือ ระดับทางเลือก x ของคุณลักษณะ n 

ขอไดเปรียบของ Conjoint Analysis คือสามารถปรับตัวแปรตามใหเปน Metric หรือ Non-

Metric ได (Green and Srinivasan, 1978)ซ่ึงแบบจําลองอรรถประโยชนมี 3 รูปแบบ คือ แบบไม

ตอเนื่อง (Discrete Model)แบบเสนตรง (Vector Model)และในแบบอุดมคติ (Ideal-Point Model)

โดยแบบจําลองแตละแบบจะแสดงลักษณะของความสัมพันธของการใหความสําคัญกับคุณลักษณะ

แตกตางกันไป ดังสมการ 

  Discrete Model 𝑆𝑆𝑗𝑗 = � 𝑓𝑓𝑝𝑝�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑝𝑝�
𝑛𝑛

𝑝𝑝=1 
   (2) 

  Vector Model  𝑆𝑆𝑗𝑗 = � 𝑤𝑤𝑝𝑝�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑝𝑝�
𝑛𝑛

𝑝𝑝=1
   (3) 

  Ideal-point Model 𝑑𝑑𝑗𝑗2 = � 𝑤𝑤𝑝𝑝�𝑥𝑥𝑗𝑗𝑝𝑝 − 𝑦𝑦𝑝𝑝�
𝑛𝑛

𝑝𝑝=1
2  (4) 

  โดยท่ี𝑠𝑠𝑗𝑗คือ ความพึงพอใจรวมในชุดคุณลักษณะ 𝑗𝑗𝑡𝑡ℎ 

𝑑𝑑𝑗𝑗2คือ Weight Square Distance และจะมีความสัมพันธตรงขามกับ 𝑠𝑠𝑗𝑗 

𝑓𝑓𝑝𝑝คือ ฟงกชันของผลลัพธของผลประโยชนเฉพาะสวน สําหรับแตละระดับการเปลี่ยนแปลงของ 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑝𝑝 

𝑤𝑤𝑝𝑝คือ คาถวงน้ําหนักความสําคัญของผูตอบในแตละคุณลักษณะท่ี 𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ 

𝑥𝑥𝑗𝑗𝑝𝑝คือ คุณลักษณะท่ี 𝑝𝑝𝑡𝑡ℎสําหรับชุดคุณลักษณะท่ี 𝑗𝑗𝑡𝑡ℎ 

𝑦𝑦𝑝𝑝คือ จุดในอุดมคติของผูตอบแตละคนท่ีใหกับคุณลักษณะ 𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ 

อรรถประโยชนโดยรวม (Additive Utility) 

อรรถประโยชน (Utility) หมายถึง ความพอใจท่ีผูบริโภคไดรับจากสินคาและบริการชนิดใด

ชนิดหนึ่งสินคาหรือบริการจะใหอรรถประโยขนมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับระดับความตองการท่ีสราง
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ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค โดยอรรถประโยชนนั้นอยูภายใตแนวคิดท่ีใหอรรถประโยชนสามารถวัดคา

เปนหนวยได หรือท่ีเรียกวาอรรถประโยชนนับได (Cardinal Utility) โดยผูบริโภคนั้นจะทําการ

เปรียบเทียบสินคาและบริการแตละชนิด แลวเลือกสินคาและบริการท่ีใหคาอรรถประโยชนสูงสุดเปน

อันดับแรก  วิรุณสิริ ใจมา (2553) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับอรรถประโยชนวาอรรถประโยชนนั้นไมได

เกิดจากตัวสินคาอยางเดียว แตความพึงพอใจสามารถเกิดจากคุณลักษณะอ่ืนๆของตัวสินคาดวยซ่ึง

ผลิตภัณฑชนิดหนึ่งจะประกอบดวยหลายคุณลักษณะและผูบริโภคจะมีความพอใจกับผลิตภัณฑนั้นใน

ลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ(Additive Utility) ซ่ึงอรรถประโยชนท่ีไดจะถูกกําหนดจากคุณลักษณะ

สินคาและบริการท่ีผูบริโภครับรูได 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการตรวจเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเนื้อไก พบวา ปรมาภรณ ยาวะประภาษ 

(2546) ศึกษาปจจัยท่ีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการผบริโภคเนื้อสัตวอนามัยของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางของผูบริโภครูจักเนื้อสัตวท่ีมีความปลอดภัยจากแหลงผลิตและ

จําหนาย มีความสนใจติดตามขาวสาร มีความรูความเขาใจความอันตรายของสารตกคางในเนื้อสัตวและ

สามรถจดจําสารตกคางท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ สวน สมยศ นนทะพุทธ (2559) ศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเนื้อสุกรของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลาพบวาความสําคัญดานปจจัย

การตลาดท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญ คือ ความสดใหมของผลิตภัณฑ ราคาท่ีเหมาะสมกับความ

ตองการของผูบริโภค ความสะอาดของสถานท่ีจัดจําหนาย ความเอาใจใสของผูขาย  

สวนงานวิจัยท่ีใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบรวม ไดแก อัญชะลีพร วงษยมรัตน (2559) 

ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอคุณลักษณะผลิตภัณฑปลาชอนแดดเดียว โดยใชวิธีการ

วิเคราะหองคประกอบรวมจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน ผลการศึกษา

พบวาผลิตภัณฑปลาชอนแดดเดียวท่ีผูบริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ราคาจําหนาย 120 บาทตอ 

200 กรัม เปนปลาชอนแดดเดียวหั่นชิ้นแบบทอด บรรจุภัณฑถุงซิปล็อคหนาใสหลังฟอยลเงิน และการ

ติดฉลากแสดงขอมูล ตามลําดับ สวน ธนัท ธํารงพิรุณ (2559) ทําการศึกษา คุณลักษณะของผลิตภัณฑ

แคบหมูท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint 

Analysis) โดยขอมูลท่ีใชวิเคราะหไดจากการสัมภาษณและเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 

400 ราย และใช Cluster Analysis ในการแบงกลุมผูบริโภคตามความพึงพอใจในคุณลักษณะท่ี

คลายคลึงกัน โดยผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ บรรจุภัณฑ
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แบบสุญญากาศ รองลงมา คือ แคบหมู ราคา 50 บาท ตอ 100 กรัม มีการติดฉลาก และรูปแบบแคบหมู

แบบเสนเกลียว 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 6ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 หาคุณลักษณะท่ีเหมาะสม โดยใชแบบสอบถามกับผูบริโภคกลุมตัวอยาง ท่ีเคย

บริโภคเนื้อไกจํานวน 40 ราย เพ่ือใหไดคุณลักษณะท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงจากการ

สํารวจพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณลักษณะความปลอดภัย 4 ดานคือ การตรวจสอบยอนกลับ 

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ สารปนเปอน และสถานท่ีจัดจําหนาย โดยในแตละคุณลักษณะ ไดจําแนก

ออกเปนระดับของคุณลักษณะไดดังนี้คือ การตรวจสอบยอนกลับแบงออกเปนสองกลุม ไดแกกลุมท่ี

สามารถตรวจสอบยอนกลับได และกลุมท่ีไมสามรถตรวจสอบยอนกลับได คุณลักษณะดานเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพ โดยมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพปศุสัตว OK และไมมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพปศุ

สัตวOK คุณลักษณะดานสารปนเปอนมีแบงเปน มีตรารับรองFood safety และไมมีตรารับรองFood 

safety และคุณลักษณะดานสถานท่ีแบงเปน ตลาดสด และซุปเปอรมารเก็ต 

ข้ันตอนท่ี 2 สรางชุดคุณลักษณะโดยมีจํานวนชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดซ่ึงคํานวนมาจาก

จํานวนคุณลักษณะคูณดวยระดับของคุณลักษณะ (2x2x2x2)ไดท้ังหมด 16 ชุด จากนั้นทําการลดจํานวน

ชุดคุณลักษณะดวยวิธี Orthogonal Design ทําใหไดชุดคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเหลือ 8 ชุดเทานั้น 

(Table 1) 
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Table 1  Attributes generated from the orthogonal design 

Card ID QR code ปศุสัตว OK  Food safety Place 

1 With Without With Supermarket 

2 With With Without Supermarket 

3 Without Without With Market 

4 With Without Without Market 

5 With With With Market 

6 With Without Without Supermarket 

7 Without Without With Supermarket 

8 Without With Without Market 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบและการเก็บรวมขอมูล งานวิจัยนี้ไดใชการดแสดงคุณลักษณะ

จํานวน 8 ใบ โดยแสดงการดท้ังหมดพรอมกันแลวใหผูบริโภคเรียงลําดับการดท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

ไปจนถึงนอยท่ีสุด โดยนําไปสอบถามกับผูบริโภคจํานวน 400 ราย งานวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตในการ

วิจัย โดยจะศึกษาความพึงพอใจจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ Wittink และ 

Cattin(1989) ท่ีอธิบายถึงการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหองคประกอบรวมวา

จํานวนขนาดของตัวอยางท่ีเหมาะสมคือ    ไมต่ํากวา 300 ราย จะทําใหการวิจัยมีความนาเชื่อถือและ

เปนท่ียอมรับไดโดยท่ัวไป สําหรับงานวิจัยนี้ไดกําหนดจํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 400 ราย 

เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีขอมูลครบถวนโดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเฉพาะผู ท่ี ซ้ือเนื้อไกมาบริโภค โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  

ข้ันตอนท่ี 4 การเลือกใชวิธีการวัดความพึงพอใจ การวิจัยในครั้งนี้ใหผูบริโภคทําการ

เรียงลําดับการด ซ่ึงเปนขอมูลความพึงพอใจมีลักษณะแบบ NonMetric โดยจะใชวิธีการวิเคราะหสมการ

ถดถอยแบบกําลังสองนอยท่ีสุด ในการประมาณคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะของเนื้อไก 

ข้ันตอนท่ี 5 การเลือกแบบจําลองความพึงพอใจ ในสวนคุณลักษณะของเนื้อไก สถานท่ี

จําหนาย เปนคุณลักษณะท่ีไมทราบแนชัดวา เม่ือเพ่ิมระดับคุณลักษณะไปแลว ความพึงพอใจของ

ผูบริโภคจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ซ่ึงมีความสัมพันธกับแบบจําลองแบบ Discrete Model สวนดานการ
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ตรวจสอบยอนกลับ คุณลักษณะความปลอดภัยท่ีมีตรารับรองปศุสัตว OK และตรารับรอง Food Safety 

จะทําใหความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีความสัมพันธกับแบบจําลองแบบ Linear More  

ข้ันตอนท่ี 6 วิธีประมาณคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะ ในสวนของงานวิจัยนี้เปนการ

ประมาณคาความพึงพอใจแบบเรียงลําดับ แบบความพึงพอใจมากไปนอยจากผลการศึกษาสามารถ

วิเคราะหคาอรรถประโยชนเพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อไกสามารถเขียนเปน

สมการในรูปท่ัวไปไดดังนี้ 

 𝑈𝑈 = 𝑈𝑈(𝑄𝑄𝑄𝑄,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐹𝐹𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃)       
 

โดยท่ี   𝑈𝑈   คือ อรรถประโยชนรวมของผูบริโภคเนื้อไก 

             𝑄𝑄𝑄𝑄  คือ QR code ตรวจสอบยอนกลับ 

             𝑂𝑂𝑂𝑂  คือ ตรารับรอง ปศุสัตว OK 

             𝐹𝐹𝑠𝑠  คือ ตรารบัรอง Food safety 

             𝑃𝑃𝑃𝑃  คือ สถานท่ีจําหนาย 

สวนสมการอรรถประโยชนรวม ซ่ึงเปนผลรวมจากคาความพึงพอใจตอทางเลือกของระดับของ

คุณลักษณะท้ังหมด แสดงไดดังนี้ 
𝑈𝑈= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑄𝑄𝑄𝑄1 + 𝛽𝛽2𝑄𝑄𝑄𝑄2 + 𝛽𝛽3𝑂𝑂𝑂𝑂1 + 𝛽𝛽4𝑂𝑂𝑂𝑂2 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑠𝑠1+ 𝛽𝛽6𝐹𝐹𝑠𝑠2 + 𝛽𝛽7𝑃𝑃𝑃𝑃1 + 𝛽𝛽8𝑃𝑃𝑃𝑃2  
 

โดยท่ี 𝛽𝛽0 คือ คาคงท่ี 

 𝛽𝛽1…𝛽𝛽8  คือ คาสัมประสิทธิ์ 

 𝑄𝑄𝑄𝑄1 คือ มีการตรวจสอบยอนกลับ 

 𝑄𝑄𝑄𝑄2 คือ ไมมีการตรวจสอบยอนกลับ 

 𝑂𝑂𝑂𝑂1 คือ มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพปศุสัตว OK 

 𝑂𝑂𝑂𝑂2 คือ มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพปศุสัตว OK 

 𝐹𝐹𝑠𝑠1 คือ มีตรารับรอง Food safety 

 𝐹𝐹𝑠𝑠2 คือ ไมมีตรารับรอง Food safety  

 𝑃𝑃𝑃𝑃1 คือ ซุปเปอรมารเก็ต 

 𝑃𝑃𝑃𝑃2 คือ ตลาดสด    
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคารอยละ และการแจกแจงความถ่ีในการอธิบาย

ขอมูลสวนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือเนื้อไก 

 2. การวิเคราะหคุณลักษณะของเนื้อไกท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดวยแบบจําลอง Conjoint analysis  

 

ผลการศึกษา  

 งานวิจัยนี้จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางผูบริโภคเนื้อไก ท่ี

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 

63.75 เปนเพศชาย ชวงอายุสวนใหญรอยละ 34 มีอายุระหวาง 21-30 ป สวนการศึกษาของกลุม

ตัวอยางสวนใหญรอยละ 71.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 25,700 บาท

ตอเดือน 

ดานพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคพบวาผูบริโภคนิยมบริโภคเนื้อไกในสวนของปกมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 25.07 รองลงมาคือ บริโภคเนื้อไกสวนอก สวนนอง สวนสันใน และอ่ืน คิดเปนรอยละ 22.12 

20.91 19.57 และ12.33 ตามลําดับโดยใชในการประกอบอาหารเองคิดรอยละ 68.03 ของการบริโภค

เนื้อไกท้ังหมด สําหรับเหตุผลหลักท่ีผูบริโภคพิจารณาเลือกซ้ือเนื้อไกคือความสดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

35.95 รองลงมาคือ ความปลอดภัยจากสารตกคาง ราคา สีของเนื้อไก ตรามาตรฐานบนผลิตภัณฑและ

อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 22.05 16.25 7.95 6.70 และ11.10 โดยการเลือกแหลงจําหนายเนื้อไกพิจารณา

จากความสะอาดทากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.51 รองลงมาคือความสะดวกในการเดิทาง ความม่ันใจใน

รานคา มีตรารับรองมาตรฐานสถานท่ีจําหนาย และการบริการท่ีดี คิดเปนรอยละ 25.71 13.51 11.02 

และ10.24 ตามลําดับ 

 สําหรับการวิเคราะหชุดคุณลักษณะความปลอดภัยของเนื้อไกท่ีผูบริโภคพึงพอใจ โดยพิจารณา

จากคาน้ําหนักความสําคัญท่ีผูบริโภคมีตอชุดคุณลักษณะตางๆของเนื้อไก พบวาผูบริโภคใหความสําคัญ

ในดานตรารับรอง Food safety มากท่ีสุด และใหความสําคัญรองลงมา คือ ตรารับรองปศุสัตวOK 

สถานท่ีจัดจําหนาย และตราการตรวจสอบยอนกลับ ตามลําดับ (Table2) 
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ดานตรารับรอง พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับการบริโภคเนื้อไกท่ีมีตรารับมาตรฐาน

มากกวาท่ีไมมีตรารับรอง ดานสถานท่ีจําหนาย พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับการบริโภคเนื้อไก

จากซุปเปอรมารเก็ตมากกวาตลาดสด เนื่องจากผลการวิเคราะห conjoint analysis นั้นเปนการ

ประมาณคาความพึงพอใจแบบเรียงลําดับ ไมวาคาสัมประสิทธิ์ท่ีกะประมาณไดจะเปนบวกหรือลบก็ตาม 

คาท่ีสูงกวาจะหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีสูงข้ึนนั่นเอง 

 

Table 2  The result of conjoint analysis 

Attributes Level of Attributes Utility 

Estimate 

Importance 

Values 

Place Supermarket 

Market 

.241 

-.151 

25.616 

QR code With 

Without 

-.069 

-.137 

 

21.599 

ปศุสัตว OK With 

Without 

-.728 

-1.455 

26.356 

Food Safety With 

Without 

-.109 

-.218 

26.429 

Pearson’s R 0.769 Sig. 0.001 

Kendall’s tau 0.786 Sig. 0.003 

 

อภิปรายผล 

 คุณลักษณะดานความปลอดภัยเรื่องตรารับรองมาตรฐานผูบริโภคผูบริโภคใหความสําคัญและมี

ความพึงพอใจกับการมีตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันการบริโภคในเรื่องความ

ปลอดภัยสารตกคางท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ในปจจุบันเริ่มนิยมบริโภคไกท่ีมี

ความปลอดภัยโดยมีความตรารับรองมาตรฐาน แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางรอยละ 64.25 ท่ีบริโภคเนื้อ

ไกโดยมีความรูเก่ียวกับสารตกคางจากยาปฏิชีวนะ(ปองกันโรคหรือเรงการเจริญอยาง)และสวนนอยอีก 

รอยละ 35.75 ท่ีบริโภคเนื้อไกท่ียังไมรูจักสารตกคางจากยาปฏชิีวนะ จาการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค
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ท่ีรูจักสารตกตกคางจากยาปฏชิีวนะเพ่ิมเติมนั้นทําใหทราบกลุมผูบริโภคมีความกังวลมากท่ีสุดเปนอันดับ

แรกคิดเปนรอยละ 44.75 รองลงมาคือกังวลปานกลาง นอยและไมกังวล คิดเปนรอยละ 35.40 13.61 

และ7.39 บงบอกถึงพฤติกรรมของผูบริโภคเนื้อไกท่ีใสความปลอดภัยในยุคปจจุบันท่ีเปลี่ยนไป อีก

ประการหนึ่งท่ีนาสนใจคือคุณลักษณะดานสถานท่ีจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวาปจจุบันผูบริบริโภคมี

ความพึงพอใจในการบริโภคเนื้อไกภายในซุปเปอรมารเก็ตมากวาในตลาดสด อาจจะมีสาเหตุเนื่องจากกา

บริโภคเนื้อไกจากเขียงในตลาดสดนั้น อาจมีขอดอยในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยจากสิ่ง

ปนเปอน หากผูจําหนายละเลยและขาดความเอาใจใส แตการบริโภคเนื้อจากซุปเปอรมารเก็ตนั้นมีการ

จําหนายสินคาในอาคารท่ีมีเครื่องปรับอากาศและมีการควบคุมอุณภูมิเพ่ือปองกันการเจริญเติบโตของ

จุลินทรียในเนื้อสัตวทําใหเนื้อไกเนาเสียไดยากและปลอดภัยตอผูบริโภคกวาเนื้อไกท่ีขายตามตลาดสด 

สวนใหญมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา ทําใหเกิดความสะดวกสบาย ผูบริโภคสามารถหาซ้ือสินคา

หลากหลายชนิดในสถานท่ีเดียว ในบรรยากาศท่ีไมรอน มีเขียงและบรรจุภัณฑท่ีทําใหผูบริโภคมองวามี

ความสะอาดมากกวาการซ้ือเนื้อไกตามตลาดสดนั่นเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ดานราคา พบวาผูบริโภคยังคงใหความสําคัญกับราคาเนื้อไกจํานวนมานอย ดังนั้น

ผูประกอบการจําเปนตองวางแผนจัดการในกระบวนการผลิตเพ่ือลดตนทุนแตยังคงคุณภาพและ

มาตรฐานกระบวนผลิตและผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนองความพึงพใจท่ีผูบริโภคพึงพอใจ 

 2. สําหรับผูผลิตท่ียังไมไดรับตรารับรองมาตราฐานในการผลิต ควรพัฒนาและเขารับการ

ตรวจสอบเพ่ือรับตรารับรองมาตราฐาน เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  

 3. ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ควรมีความสะอาด ความสะดวกในการเดิน การบริการท่ีดี จัดทําให

เห็นสถานท่ีมีความเย็น และท่ีสําคัญควรมีตรารับรองมาตรสําหรับสถานท่ีจําหนาย เพ่ือเพ่ิมระดับความ

พึงพอใจแกผูบริโภค 

 4. ดานผลิตภัณฑ หากเปนเนื้อไกสดท่ีใหเลือกหยิบได ควรเปนกระบะเย็นท่ีจะรักษาอุณภูมิของ

เนื้อไกไวไดนาน  

 5. รัฐบาลควรเพ่ิมบทโทษจาการใชยาปฏิชีวนะ เนื่องบทลงโทษปจจุบันยังไมรุนแรง ไมสามารถ

ทําใหผูกระทําความเข็ดหลาบได ใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลตรวจสอบอยางตอเนื่อง เพ่ือความปลอดภัย
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ของผูบริโภคและชวยเหลือผูผลิตเกษตรกรรายยอย ท่ีสําคัญควรมีการประชาสัมพันธใหความรูถึงความ

อันตรายของการบริโภคยาปฏิชีวนะท่ีมีผลตอรางกายและตรารับรองความปลอดภัยตางๆอีกดวย 
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การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ระหวางกลุมหุนปนผล และกลุมหุน

เติบโต ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 

Comparison of Return and Risk between Stock Dividend Groups and 

Growth Stock Group in the Energy and Utilities Industry 

 

วรสิทธิ์ ม่ันใจ0

1 และฆนัทนันท ทวีวัฒน2 

Worasit Manjai1 and Kanatnan Thaweewat2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง จากการลงทุนในกลุม

หุนปนผล และกลุมหุนเติบโต พรอมท้ังเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหวางการลงทุน

ในกลุมหุนปนผล และกลุมหุนเติบโต ของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใชขอมูลทุติยภูมิท่ี

เก่ียวของเพ่ือนํามาสรางกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในแตละป ซ่ึงถูกแบงรูปแบบกลุม

หลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความ

เสี่ยงต่ํา มีระดับความเสี่ยงปานกลาง มีระดับความเสี่ยงสูง และเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวน

การลงทุนในหลักทรัพยแตละตัวเทาๆ กัน แลวนําสัดสวนการลงทุนดังกลาวมาจําลองการลงทุนในป พ.ศ.

2552 - 2561 เพ่ือคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตฐาน และอัตราสวนชารปของกลุม

หลักทรัพย ผลการศึกษาพบวาการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยหุนปนผลท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง 

ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ีรอยละ 51.24 และมีความนาสนใจในการลงทุนมากกวากลุม

หลักทรัพยอ่ืนเนื่องจากมีอัตราสวนชารป สูงสุดเทากับ 5.61 เทา สําหรับการเลือกลงทุนในกลุม

หลักทรัพยหุนเติบโตท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ําจะใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ีรอยละ 52.49 และมี

ความนาสนใจในการลงทุนมากกวากลุมหลักทรัพยอ่ืนเนื่องจากมีอัตราสวนชารปเทากับ 6.23 เทา ท้ังนี้

ยังพบวาการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยหุนเติบโตท่ีมีระดับความเสี่ยงตํ่า ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
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และระดับความเสี่ยงสูง จะมีความนาสนใจในการลงทุนมากกวาการลงทุนในกลุมหุนปนผล เนื่องจากมี

อัตราสวนชารปท่ีสูงกวา 

 

คําสําคัญ: อัตราผลตอบแทน, ความเสี่ยง, หุนปนผล, หุนเติบโต, กลุมหลักทรัพย 

 

Abstract 

 The study aimed to 1.  Study the average rate of return and risk from investing in 

dividend stock and growth stock of the Energy and Utility Industry and 2.  Compare the 

average rate of return and risk between investing in dividend stocks and growth stock. 

The study used secondary date concerned to identify the most effective of securities 

groups in each year and categorized into 4 types of effective investments in securities 

groups.  The first 3 types based on low, moderate, and high risk levels.  The forth type 

base on equal investment proportions. The model utilized time series data between the 

years 2009 – 2018 to calculate average rate of return, standard deviation, and Sharp ratio 

The study result showed that the investment in the dividend stocks based on moderate 

risk level gave highest average rate of return at 51.24 percent and was more attractive to 

invest than other categories since its Sharp ratio was highest at 5.61 times. The investment 

in growth stocks based on low risk level gave highest average return rate of 52.49 percent 

and was more attractive to invest than other categories since its sharp ratio was highest 

at 6. 20 times, the study also indicated that investment in growth stocks based on low 

moderate and high risk levels were more attractive than investment in dividend stock 

since growth stock gave real average rate of return per one unit of risk.  Concerning 

investment in securities based on equal proportion, the study revealed that dividend 

stock gave higher average rate of return than growth stock but was less attractive to 

invest. 

 

Keywords: Rate of Return, Risk, Stock Dividend, Growth Stock, Securities, Portfolio 
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ความสําคัญและท่ีมาของการวิจัย  

 ตลาดการเงินเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ ท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของการทําธุรกรรมเพ่ือ

การกูยืม และการลงทุนของหนวยเศรษฐกิจตางๆ ซ่ึงประกอบไปดวยภาคครัวเรือน (Household) ภาค

ธุรกิจ (Business) และภาครัฐบาล (Government) โดยมีตลาดหลักทรัพยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือ

ขายหลักทรัพยจดทะเบียน กิจกรรมทางเศรฐกิจของหนวยเศรษฐกิจเหลานี้ จะเก่ียวของกับตลาดตาง ๆ 

และสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ (เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม, 2558) โดยตลาดการเงิน สามารถแบง

ตามลักษณะของตราสารท่ีนํามาซ้ือขายได 2 ประเภท ไดแก (1) ตราสารหนี้ เปนตราสารท่ีแสดงความ

เปนลูกหนี้ของผูออกตราสารหนี้ เชน หุนกู พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง เปนตน และ (2) ตราสารทุน เปนตรา

สารท่ีแสดงความเปนเจาของในกิจการผูออกหลักทรัพย (Issuer) เชน หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หรือวอแรนท และหุนสามัญ เปนตน (ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุนตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย, 2556)  

ปจจุบันการลงทุนในตราสารทุน ประเภทหุนสามัญ (Common Stock) ไดรับความนิยมจากผูมี

เงินทุนเหลือมากข้ึน เนื่องจากมีสภาพคลองในการซ้ือขายสูง สามารถซ้ือขายไดงาย อีกท้ังยังไดรับอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีสูงกวาการลงทุนในตราสารทางการเงินหลายประเภท อยางไรก็ตามหุนสามัญก็มี

ความเสี่ยง (Risk) ท่ีสูงกวาเชนกัน โดยนักลงทุนในหุนสามัญสามารถแบงตามวัตถุประสงคของการลงทุน

ไดเปน 2 กลุม ใหญ ๆ ไดแกกลุมนักลงทุนท่ีมุงหวังใหหุนสามัญมีมูลคาเพ่ิมข้ึน (Appreciation) ตลอด

ชวงเวลาท่ีลงทุน โดยการเพ่ิมคานั้นจะมากจากกําไร (Capital Gain) เปนสําคัญ นักลงทุนกลุมนี้จะเลือก

ลงทุนในหุนเติบโต ซ่ึงมักไมจายเงินปนผลเพราะตองการเก็บเงินลงทุนไวเพ่ือขยายกิจการ และกลุมนัก

ลงทุนท่ีมุงหวังผลตอบแทนจากเงินปนผลเปนหลัก ซ่ึงมักเปนหุนสามัญของบริษัทขนาดใหญท่ีมีฐานะทาง

การเงินม่ันคง มีกําไรในการดําเนินธุรกิจ สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอ (ศูนย

สงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556) โดยนักลงทุนสามารถ

จําแนกหุนปนผล และหุนเติบโตออกจากกันไดจากอัตราสวนทางการเงินท่ีหลากหลาย เชน อัตราสวน

ราคาตอมูลคาทางบัญชี อัตราสวนราคาตอกระแสเงินสด อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล และอัตราสวน

ราคาตอกําไร เปนตน  

สําหรับอัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับความนิยมจากนักลงทุน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจําแนก

หุนปนผล และหุนเติบโตออกจากกัน ไดแกอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E Ratio) จากการศึกษาท่ีผานมา 

มีงานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวของกับการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุนท้ังสอง



 

2686 
 

กลุมนี้เปนจํานวนมาก พบวาผลการศึกษาสวนใหญสนับสนุนแนวคิดการลงทุนในกลุมหุนปนผล อยางไรก็

ตามการศึกษาดังกลาว มักใชอัตราสวนราคาตอกําไรเพียง 1 ป ในการพิจารณาจําแนกหุนท้ังสองกลุม ซ่ึง

อาจไมสะทอนผลการดําเนินงานท่ีแทจริง ดังนั้นการศึกษาอัตราผลตอบแทนระหวางกลุมหุนปนผล และ

กลุมหุนเติบโตในครั้งนี้ จะใชคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอกําไร 5 ป ในการพิจารณาจําแนกหุนท้ังสองกลุม 

ทําใหเห็นถึงศักยภาพการทํากําไรในระยะยาวท่ีแทจริง ตามแนวคิดของ เบน เกรแฮม และเดวิด ดอดด 

(Anderson, 2555/2560) เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย และความเสี่ยงจากการลงทุน อีกท้ัง

ยังพบวาการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุนท้ังสองกลุม มักจะไมคํานึงถึงการ

จัดสรรเงินทุนใหมีความเหมาะสมประกอบการพิจารณา โดยจะใชวิธีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน

และความเสี่ยงของหุนท้ังสองกลุมจากคาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน โดยใหน้ําหนักการลงทุนในหุนสามัญแต

ละตัวเทาๆ กันมาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงในความเปนจริงแลวนักลงทุนสามารถใชทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ

มารโควิทซ มาชวยในการจัดสรรกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพได ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะ

ทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุนท้ังสองกลุมจากคาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน 

โดยใหน้ําหนักการลงทุนในหุนสามัญแตละตัวเทาๆ กันแลว ยังใชวิธีการจัดสรรเงินลงทุนตามทฤษฎีกลุม

หลักทรัพยของมารโควิทซ กอนการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุนท้ังสองกลุมอีก

ดวย 

ปจจุบันหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถูกแบงออกเปน 8 หมวดอุตสาหกรรม

ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือใหงายตอการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลสําหรับ

พิจารณาเลือกลงทุน โดยหุนสามัญกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค (RESOURC) ถือไดวา

เปนกลุมหุนสามัญท่ีมีบทบาทตอตลาดมากท่ีสุด เนื่องจากมีมูลคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 

กวา 7,361 ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.69 ของมูลคาตลาดโดยรวม (ขอมูลเดือน 

ตุลาคม 2562) ทําใหการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของหุนกลุมดังกลาวยอมมีผลกระทบตอตลาด

พอสมควร (กิติชาญ ศิริสุขอาชา, 2558) จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผู ศึกษามีความสนใจท่ีจะ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุนท้ังสองกลุม ในอุตสาหกรรมพลังงานและ

สาธารณูปโภค โดยใชอัตราสวนราคาตอกําไรในการจําแนกหุนท้ังสองกลุม พรอมท้ังใชทฤษฎีกลุม

หลักทรัพยของมารโควิทซ เพ่ือเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปรับสัดสวนการลงทุน ใหเหมาะสมกับระดับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตองการ แมวาในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาเฉพาะหุนสามัญ

กลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค อยางไรก็ตามกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว ก็มีความ

หลากหลายในเรื่องลักษณะธุรกิจของแตละบริษัทพอสมควร ตั้งแตกลุมน้ํามันและกาซ กลุมโรงกลั่น กลุม
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ถานหิน และกลุมไฟฟา พิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรเพ่ือการลงทุนตามทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของมาร

โควิทซ จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือใหไดรับผลตอบแทน บนระดับความเสี่ยง

ท่ีเหมาะสมได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง จากการลงทุนในกลุมหุนปนผล ของอุตสาหกรรม

พลังงานและสาธารณูปโภค 

2. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง จากการลงทุนในกลุมหุนเติบโต ของอุตสาหกรรม

พลังงานและสาธารณูปโภค 

3. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ระหวางการลงทุนในกลุมหุนปนผล และ

กลุมหุนเติบโต ของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ระหวางกลุมหุนปนผล และกลุม

หุนเติบโต ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในครั้งนี้ไดแนวคิดตามทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ

มารโควิทซ ท่ีเสนอแนวคิดและพัฒนาแบบจําลองกลุมหลักทรัพย โดยแสดงใหเห็นวา เม่ือผูลงทุน

ตัดสินใจจะลงทุนยอมสนใจท่ีจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพย แตผลตอบแทนนั้นจะ

เกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงผูลงทุนไมสามารถทราบไดลวงหนา ผูลงทุนจึงตองคาดการณผลตอบแทนท่ีจะมี

โอกาสเกิดข้ึนในอนาคต 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษา การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ระหวาง

กลุมหุนปนผล และกลุมหุนเติบโต ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ผูวิจัยไดทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของของ อลิษา มกราพันธ (2554), อภิญญา บุษราตระกูล (2554), ริรินดา ชโลธร 

(2555) และ ธัชวัสส วิพุทธิกุล (2555) พบวาท้ัง 4 งานวิจัย ศึกษาการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 

และความเสี่ยง ระหวางกลุมหุนปนผล และกลุมหุนเติบโต โดยการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวน

การลงทุนในหลักทรัพยแตละตัวเทาๆ กันทุกงานวิจัย ผลการศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกันคือ การ

ลงทุนในกลุมหุนปนผลใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาการลงทุนในกลุมหุนเติบโต 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากฐานขอมูล

โปรแกรม efin StockPickUp Version : 5.8.0 ประกอบไปดวย 1. อัตราสวนราคาตอกําไร (Price to 

Earning : P/E) รายป 2. ขอมูลราคาปด (Closed Price) รายสัปดาห ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2563 – 26 

ธันวาคม 2559 รวม 5,190 ขอมูล 3. ขอมูลการจายเงินปนผล (Dividend) และ 4. ขอมูลอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เพ่ือนํามาคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อัตราสวนชารป และสรางกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงแบงรูปแบบการวิเคราะหออกเปน 4 

รูปแบบ ไดแก 1. เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธภิาพในระดับความเสี่ยงต่ํา 2. เลือกลงทุนใน

กลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพในระดับความเสี่ยงปานกลาง 3. เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมี

ประสิทธิภาพในระดับความเสี่ยงสูง และ 4. เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหุนแต

ละตัวเทาๆ กัน จากนั้นจึงนําขอมูลสัดสวนการลงทุนในแตละรูปแบบการวิเคราะหมาจําลองการลงทุนใน

ป 2552 - 2561 พรอมเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอัตราสวนชารป 

 

ผลการศึกษา 

อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในกลุมหุนปนผล 

จากการจําลองการลงทุนดวยรูปแบบการวิเคราะหท้ัง 4 รูปแบบ เปนระยะเวลา 10 ป ของกลุม

หุนปนผล ตั้งแตป พ.ศ.2552 - 2561 พบวาการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูง

ท่ีสุด ไดแก การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ถัดมาเปนการเลือกลงทุนใน

กลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละหลักทรัพยเทาๆ กัน การเลือกลงทุนในกลุม

หลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา และการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง เทากับ

รอยละ 51.24, 46.02, 36.79 และ 26.58 ตามลําดับ ซ่ึงกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ไดแก การ

เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ถัดมาเปนการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ี

มีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละหลักทรัพยเทาๆ กัน การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับ

ความเสี่ยงตํ่า และการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง ซ่ึงมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับรอยละ 3.74, 3.98, 3.90 และ 4.32 ตามลําดับ โดยพบวากลุมหลักทรัพยท่ีมีความ

นาสนใจในการลงทุนสูงท่ีสุด ไดแก การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ถัด

มาเปนการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละหลักทรัพยเทาๆ กัน 
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การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา และการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับ

ความเสี่ยงสูง ซ่ึงมีอัตราสวนชารปเทากับ 5.61 เทา, 4.44 เทา, 4.37 เทา และ 3.85 เทา ตามลําดับ นั่น

หมายความวาการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยหุนปนผลท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลางจะใหอัตรา

ผลตอบแทน และมีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงตอความเสี่ยง 1 หนวยท่ีสูงกวาการลงทุนในกลุม

หลักทรัพยอ่ืน ๆ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาอัตราสวนชารป ของกลุม

หลักทรัพยหุนปนผล ท่ีจําลองการลงทุนดวยรูปแบบการวิเคราะหตาง ๆ 

รายการ 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงต่ํา 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงปานกลาง 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงสูง 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีสัดสวนการ

ลงทุนเทาๆ กัน 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 36.79% 51.24% 26.58% 46.02% 

อัตราผลตอบแทนสูงสุด 64.36% 113.20% 117.52% 96.18% 

อัตราผลตอบแทนต่ําสุด -57.87% -52.77% -57.32% -47.70% 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.90% 3.74% 4.32% 3.98% 

อัตราสวนชารป 4.37 5.61 3.85 4.44 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

 

อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในกลุมหุนเติบโต 

 จากการจําลองการลงทุนดวยรูปแบบการวิเคราะหท้ัง 4 รูปแบบ เปนระยะเวลา 10 ป ของกลุม

หุนเติบโต ตั้งแตป พ.ศ.2552 - 2561 พบวาการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูง

ท่ีสุด ไดแก การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา ถัดมาเปนการเลือกลงทุนในกลุม

หลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ

การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละหลักทรัพยเทาๆ กัน เทากับ

รอยละ 52.49, 51.27, 50.62 และ 30.20 ตามลําดับ ซ่ึงกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ไดแก การ

เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละหลักทรัพยเทาๆ กัน ถัดมาเปนการ

เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความ
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เสี่ยงปานกลาง และการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง ซ่ึงมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับรอยละ 3.15, 3.31, 3.88 และ 4.35 ตามลําดับ โดยพบวากลุมหลักทรัพยท่ีมีความ

นาสนใจในการลงทุนสูงท่ีสุด ไดแก การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา ถัดมาเปน

การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมี

ระดับความเสี่ยงสูง และการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละ

หลักทรัพยเทาๆ กัน ซ่ึงมีอัตราสวนชารปเทากับ 6.23 เทา, 5.67 เทา, 5.21 เทา และ 3.86 เทา 

ตามลําดับ นั่นหมายความวาการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยหุนเติบโต ท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ําจะให

อัตราผลตอบแทน และมีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงตอความเสี่ยง 1 หนวยท่ีสูงกวาการลงทุนในกลุม

หลักทรัพยอ่ืน ๆ รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอัตราสวนชารป ของกลุม

หลักทรัพยหุนเติบโต ท่ีจําลองการลงทุนดวยรูปแบบการวิเคราะหตาง ๆ 

รายการ 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงต่ํา 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงปานกลาง 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงสูง 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีสัดสวนการ

ลงทุนเทาๆ กัน 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 52.49% 51.27% 50.62% 30.20% 

อัตราผลตอบแทนสูงสุด 62.86% 65.21% 82.57% 55.48% 

อัตราผลตอบแทนต่ําสุด -11.84% -9.41% -29.18% -11.31% 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.31% 3.88% 4.35% 3.15% 

อัตราสวนชารป 6.23 5.67 5.21 3.86 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

 

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง ระหวางการลงทุนในกลุมหุนปนผล และกลุม

หุนเติบโต 

 การศึกษาการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกลุมหุนปนผล และกลุมหุนเติบโต ของ

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค พบวาการลงทุนในกลุมหุนเติบโต ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 10 

ป มากกวากลุมหุนปนผล โดยการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา เลือกลงทุนใน
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กลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง และเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 

อยางไรก็ตาม การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละตัวเทา ๆ กัน 

กลุมหุนปนผลจะใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวา นั่นหมายความวาถานักลงทุนตองการลงทุนในหุนกลุม

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค การลงทุนในกลุมหุนเติบโตดวยการเลือกลงทุนในกลุม

หลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง และ

การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง จะใหอัตราผลตอบแทนมากกวาการลงทุนใน

กลุมหุนปนผล ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบความนาสนใจในการลงทุนระหวางกลุมหุนปนผล และกลุมหุนเติบโต 

ของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค พบวาการลงทุนในกลุมหุนเติบโต มีความนาสนใจในการ

ลงทุนมากกวากลุมหุนปนผล โดยการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา เลือกลงทุนใน

กลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง และเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 

อยางไรก็ตามการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละตัวเทาๆ กัน กลุม

หุนปนผลจะใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวา นั่นหมายความวาถานักลงทุนตองการลงทุนในหุนกลุม

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค การเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา เลือก

ลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง และเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความ

เสี่ยงสูง การลงทุนในกลุมหุนเติบโตจะมีความนาสนใจในการลงทุนมากกวาการลงทุนในกลุมหุนปนผล 

เนื่องจากกลุมหุนเติบโตใหอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงตอความเสี่ยง 1 หนวยท่ีสูงกวา รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและความเสี่ยง ระหวางการลงทุนในกลุมหุนปนผล และ

กลุมหุนเติบโต ของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 

รายการ 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงต่ํา 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงปานกลาง 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีระดับความ 

เส่ียงสูง 

กลุมหลักทรัพย 

ท่ีมีสัดสวนการ

ลงทุนเทาๆ กัน 

กลุมหุนปนผล     

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 36.79% 51.24% 26.54% 46.02% 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.90% 3.74% 4.32% 3.98% 

อัตราสวนชารป 4.37 5.61 3.85 4.44 

กลุมหุนเติบโต     

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 52.49% 51.27% 50.62% 30.20% 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.31% 3.88% 4.35% 3.15% 

อัตราสวนชารป 6.23 5.67 5.21 3.86 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบวาการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยหุนปนผลท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง 

ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ีรอยละ 51.24 และมีความนาสนใจในการลงทุนมากกวากลุม

หลักทรัพยอ่ืนเนื่องจากมีคาตัววัดของชารปสูงสุดเทากับ 5.61 เทา สําหรับการเลือกลงทุนในกลุม

หลักทรัพยหุนเติบโตท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ําจะใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ีรอยละ 52.49 และมี

ความนาสนใจในการลงทุนมากกวากลุมหลักทรัพยอ่ืนเนื่องจากมีอัตราสวนชารปเทากับ 6.23 เทา ท้ังนี้

ยังพบวาการเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยหุนเติบโตท่ีมีระดับความเสี่ยงตํ่า ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

และระดับความเสี่ยงสูง จะมีความนาสนใจในการลงทุนมากกวาการลงทุนในกลุมหุนปนผล เนื่องจาก

กลุมหุนเติบโตจะใหอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงตอความเสี่ยง 1 หนวยท่ีสูงกวา แตสําหรับการลงทุนใน

กลุมหลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละตัวเทาๆ กัน กลุมหุนปนผลกลับใหอัตรา

ผลตอบแทนท่ีสูงกวากลุมหุนเติบโต แตก็มีความนาสนใจลงทุนท่ีต่ํากวา 
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ขอเสนอแนะ 

1. นักลงทุนท่ีตองการลงทุนในหุนสามัญ กลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ควรจะ

เลือกลงทุนในกลุมหุนเติบโตมากกวากลุมหุนปนผล เนื่องจากกลุมหุนเติบโตใหอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง

ตอความเสี่ยง 1 หนวยท่ีสูงกวา 

2. นักลงทุนท่ีตองการลงทุนในหุนสามัญ กลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค กลุมหุน

เติบโตควรพิจารณาการลงทุนโดยเลือกลงทุนในรูปแบบการวิเคราะหท่ี 1 เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ี

มีระดับความเสี่ยงต่ํา รูปแบบการวิเคราะหท่ี 2 เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงปาน

กลาง และ รูปแบบการวิเคราะหท่ี 3 เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง ซ่ึงจะทําให

ไดรับอัตราผลตอบแทนมากกวาการเลือกลงทุนตามรูปแบบการวิเคราะหท่ี 4 เลือกลงทุนในกลุม

หลักทรัพยท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหุนแตละตัวเทาๆ กัน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญ่ีปุน 

และสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญี่ปุน โดยผูศึกษาใชการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดแบบสามัญ (Ordinary Least Square Method) ผลการศึกษา

แบงเปน 2 สวน โดยในสวนท่ี 1 การสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญ่ีปุน พบวา

ในสมการถดถอยประกอบดวยตัวแปรอิสระท้ังหมด 5 ตัวแปร ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของญี่ปุน อัตราดอกเบี้ยเงินกูของญี่ปุน ความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี 

และความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับ

รอยละ 73.55 สําหรับสวนท่ี 2 การสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจาก

ญี่ปุน พบวาในสมการถดถอยประกอบดวยตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวแปร ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของไทย ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง ความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี และดัชนีราคา

ผูบริโภคของไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับรอยละ 67.30  

 

คําสําคัญ: การพยากรณ การคาเสรี สินคาเกษตร การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ นําเขา และสงออก  
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Abstract 

 The objectives of this study are ( 1)  to build an export forecasting model of 

preserved fowls from Thailand to Japan and (2) to build an import forecasting model of 

frozen mackerel from Japan to Thailand.  To achieve the research objectives, the 

researchers used Ordinary Least Square Method ( OLS)  as a statistical procedure to 

analyze. The findings are (1) As the objective 1, The regression equation, with an R-Square 

of 73. 55% , consists 5 independent variables which are Thailand’ s GDP, Japan’ s GDP, 

interest rates of Japan, Thai-Chile Free trade Agreement and ASEAN-Australia-New Zealand 

Free Trade Agreement. And (2) As the objective 2, The regression equation, with an R-Square 

of 67.30%, consists 4 independent variables which are Thailand’s GDP, ASEAN-Hong Kong 

Free Trade Agreement, Thailand-Chile Free Trade Agreement and CPI of Thailand. 

   

Keywords: Forecasting, Agricultural goods, Multiple regression analysis, Export and Import 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกใชความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 

ในการสรางโอกาสเพ่ือขยายการคาและการลงทุนในประเทศหรือกลุมประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ประเทศ

ไทยเปนอีกหนึ่งประเทศท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํา FTA โดยปจจุบันประเทศไทยไดเจรจา

จัดทํา FTA ระดับทวิภาคีแลวเสร็จท้ังสิ้น 6 ความตกลงฯ ไดแก ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

(TAFTA) ความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนไทย-

นิวซีแลนด (TNZCEP) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ความตกลงวาดวย

การเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนไทย-เปรู (TPCEP) และเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA)  

ทั้งนี้ หากพิจารณามูลคาการคาของไทยกับประเทศที่ไดจัดทําความตกลงการคาเสรีระดับ

ทวิภาคีระหวางกัน ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน ชิลี เปรู และอินเดีย พบวา ในป 2557 - 2561 

ประเทศคูภาคีท่ีมีมูลคาการคากับไทยมากท่ีสุด คือ ญ่ีปุน ซ่ึงมีมูลคาการคากับไทยเฉลี่ยปละ 54,899.47 

ลานเหรียญสหรัฐ (International Trade Centre, 2019) นอกจากนี้ ญ่ีปุนยังเปนประเทศท่ีมีมูลคา

การคาท่ีใชสิทธิประโยชนจากความตกลงการคาเสรีกับไทยอยูในระดับสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
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ประเทศคูภาคีอ่ืน ๆ โดยในป 2561 ญ่ีปุนมีมูลคาการคาจากการใชสิทธิประโยชนภายใตความตกลง 

JTEPA ซึ่งมีมูลคาสูงถึง 15,313.30 ลานเหรียญสหรัฐ (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2562) 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาความตกลง JTEPA เปนความตกลงการคาเสรีระดับทวิภาคีของไทย

ท่ีมีมูลคาการคาและมูลคาการคาจากการใชสิทธิประโยชนภายใตความตกลงการคาเสรีมากท่ีสุด 

สําหรับการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีท่ีผานมานั้น ภายใตการเจรจาดานการคาสินคา 

(Trade in Goods) สินคาเกษตร (พิกัดศุลกากรตอนท่ี 1 - 24) เปนสินคาท่ีหลายประเทศเรียกรอง

ใหไทยเปดตลาดมาโดยตลอด ซ่ึงภายใตความตกลง JTEPA นั้น ท้ังไทยและญี่ปุน ไดสงวนการเปดตลาด

สินคาเกษตรหลายรายการไวในกลุมสินคากลุมสินคาออนไหว (Sensitive list) และสินคากลุมออนไหวสูง 

(Highly Sensitive List) อีกท้ังไทยยังผูกพันสินคาเกษตรจํานวน 23 รายการ เชน มันฝรั่ง หอมหัวใหญ 

กระเทียม มะพราว ชา และขาว ไวในกลุมสินคาท่ีมีโควตาภาษีภายใตองคการการคาโลก (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ดังนั้น สินคาเกษตรจึงเปนสินคาท่ีไดรับการปกปองเปนพิเศษของไทย 

เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอเกษตรและผูผลิตภายในประเทศจากการจัดทําความตกลงการคาเสรี  

ท้ังนี้ จากขอมูลสถิติการคาสินคาเกษตรของไทยกับญ่ีปุน พบวา ในป 2557 - 2561 ไทยกับ

ญ่ีปุนมีมูลคาการคาสินคาเกษตรเฉลี่ยปละ 4,506.88 ลานเหรียญสหรัฐ แบงเปนการนําเขาเฉลี่ยปละ 

306.21 ลานเหรียญสหรัฐ และการสงออกเฉลี่ยปละ 4,200.67 ลานเหรียญสหรัฐ โดยสินคาปลาแมคเคอเรล

แชแข็ง (0303.54) เปนสินคาเกษตรนําเขาท่ีมีมูลคาเฉลี่ยสูงสุดของไทย และสินคาไกปรุงแตง (1602.32) 

เปนสินคาเกษตรสงออกท่ีมีมูลคาสงออกเฉลี่ยสูงสุดของไทย (International Trade Centre, 2019) 

ดังนั้น จึงนาสนใจวาหลังจากความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดไทย - ญี่ปุน มีผลบังคับใชเม่ือ

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 มูลคาการคาสินคานําเขาท่ีมีมูลคาสูงสุดของไทยจากญี่ปุน ไดแก ปลาแมคเคอเรล

แชแข็ง (พิกัดศุลกากร 0303.54) และสินคาสงออกท่ีมีมูลคาสูงสุดของไทยไปญี่ปุน ไดแก ไกปรุงแตง 

(พิกัดศุลกากร 1602.32) มีแนวโนมมูลคาการคากับประเทศญี่ปุนไปในทิศทางใด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือสรางตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตง (พิกัดศุลกากร 1602.32) ไปญี่ปุน และเพ่ือสราง

ตัวแบบพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็ง (พิกัดศุลกากร 0303.54) จากญี่ปุน     
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. แบบจําลองการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple regression model)  

แบบจําลองการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple regression model) เปนการหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรในรูปของการประมาณคาหรือการทํานาย ประกอบดวยตัวแปร 2 ชนิด ไดแก (1) ตัวแปร

อิสระ (Independent variable) แทนดวยอักษร X ซ่ึงจะมีจํานวนหลายตัว (หากมีตัวแปรอิสระเพียงตัว

แปรเดียวจะเรียกวา แบบจําลองการถดถอยอยางงาย) และ (2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

แทนดวยอักษร Y ซ่ึงจะมีจํานวน 1 ตัว โดยแบบจําลองการถดถอยเชิงเสนแบบพหุมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

สมการพยากรณตัวแปรตามดวยกลุมของตัวแปรอิสระสามารถแสดงความสัมพันธดวยสมการถดถอย ดังนี้ 

Yi    =   β0 + β1 Xi1 + β2 Xi2 + … + βk Xi,k + εi  

โดยท่ี  Yi    คือ  คาของตัวแปรตามจากชุดคาสังเกตท่ี i โดยท่ี i = 1, …, n 

 β0, β1, …, βk  คือ คาสัมประสิทธิ์ในการถดถอย 

 Xi1, Xi2, …, Xi,k  คือ คาของตัวแปรอิสระตัวท่ี k ตัว ของคาสังเกตท่ี i 

 εi  คือ  ความคลาดเคลื่อนสุม (Random error) ของชุดคาสังเกตท่ี i 

โดยแบบจาํลองการถดถอยท่ีสรางข้ึนมาตองเปนไปตามเง่ือนไข และลักษณะตามขอสมมติ

ทางสถิติท้ัง 2 ขอสมมติ เพ่ือความนาเชื่อถือและเพ่ือใหสามารถนําไปใชได ไดแก (1) ตัวแปรอิสระแตละ

ตัวตองไมมีสหสัมพันธรวม (Multicollinearity) อยางมีนัยสําคัญ (2) คาความคลาดเคลื่อนสุมแจกแจง

แบบปกติ เปนอิสระตอกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0 และมีความแปรปรวนคงท่ี 

ท้ังนี้ การสรางแบบจําลองจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ มีข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 

1.1 ทดสอบความนิ่งของขอมูล (unit root test) หากผูศึกษาใชขอมูลอนุกรมเวลาในการ

สรางแบบจําลอง ผูศึกษาตองทดสอบความนิ่งของขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีมีลักษณะนิ่ง (stationary) จะเกิดข้ึน

ก็ตอเม่ือคาเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปร X มีคาคงท่ีในชวงเวลา t และความแปรปรวนรวมของ

ตัวแปร X ณ เวลา t1 และเวลา t2 (t1 ≠ t2) มีคาคงท่ี ซ่ึงสามารถทดสอบโดยวิธี Augmented Dickey-

Fuller (ADF) โดยมีสมมติฐาน คือ H0: γ = 0 และ H1: γ < 0 หากปฏิเสธสมมติฐานหลักหมายถึง

อนุกรมเวลามีความนิ่ง (เฉลิมวุธ คามาปาน, 2547) 

1.2 การระบุแบบจําลอง (Model Identification) คือ การระบุความเปนไปไดคาเดียวของ

โมเดล เปนข้ันตอนท่ีเชื่อมโยงระหวางโมเดลสมการโครงสรางท่ีผานการกําหนดขอมูลเฉพาะของโมเดล 
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โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลอยางถ่ีถวนกับโปรแกรมท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล 

ซ่ึงสามารถพิจารณาจากคาองศาอิสระ (degree of freedom: df) ท้ังนี้ หาก df มีคามากกวา 0 แสดงวา 

โมเดลระบุเกินพอดี (Over-identified model) ถา df มีคาเทากับ 0 แสดงวา โมเดลระบุพอดี (Just-

identified model) และถา df มีคานอยกวา 0 แสดงวา โมเดลระบุไมพอดี (Under-identified model) 

(พูลพงศ สุขสวาง 2557: 138) 

1.3 การประมาณคาพารามิเตอร คือการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธีท่ี

นิยมใชมากคือวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดแบบสามัญ (Ordinary Least Square Method) ซ่ึงในวิธีดังกลาว 

มีสมมติฐานท่ีสําคัญคือตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธเชิงเสน ซ่ึงเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ 

(วราภรณ บุญยไพศาลเจริญ, 2546) ท้ังนี้ ในปจจุบันนิยมประมาณคาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

1.4 การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง (diagnostic checking) หลังจากประมาณ

คาพารามิเตอรแลวเสร็จ ผู ศึกษาควรทดสอบ ดังนี้  (1) ปญหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเอง 

(Autocorrelation coefficient) กรณีการใชขอมูลอนุกรมเวลา อาจเปนไปไดวาขอมูลในชวงเวลานั้น

อาจมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันได ซ่ึงจะสงผลให error term ไมเปนไปตามขอสมมติการประมาณ

สมการถดถอย โดยสามารถพิจารณาไดหลายวิธี เชน สังเกตจากกราฟ Standardized residual plot 

ทดสอบดวยสถิติ Durbin-watson d test และ Breusch-Godfrey Test และ (2) ปญหาปญหาความ

แปรปรวนไมคงท่ี (Heteroskedasticity) คือ มีคาเอนเอียงคือตํ่ากวาความเปนจริงสงผลใหคา t มีคาสูง

กวาความเปนจริง ซ่ึงจะทําใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก ท้ัง ๆ ท่ีไมควรปฏิเสธ กลาวคือ อาจทําใหสมการรับตัว

แปรอิสระที่ไมมีประโยชนเขาในสมการ ทั้งนี้ การตรวจสอบปญหา heteroscedasticity ทําไดหลาย

วิธี เชน ใชสถิติ White test, Levene’s test และ Goldfeld-Quandt test (นิติพงษ สงศรีโรจน, 2550) 

2. ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ (Theory of International Trade) และ แนวคิดเกี่ยวกับ

การคาเสร ี

2.1. การคาระหวางประเทศ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศหรือหลาย

ประเทศ ในการซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการ ตลอดจนนิติกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงสงผลใหเกิดการทําธุรกรรม

ระหวางประเทศ แบงเปน 2 แนวคิด ไดแก  

2.1.1. ทฤษฎียุคเกา (Classical Theory) เปนแนวคิดท่ีศึกษาถึงสาเหตุของการคา

ระหวางประเทศ โดยมุงเนนไปท่ีประโยชนจากการซ้ือขายของประเทศคูคา ซ่ึงอดัม สมิธ นักเศรษฐศาสตร

ไดอธิบายทฤษฎีความไดเปรียบโดยสัมบูรณ (Absolute Advantage) ไววา ประเทศใดประเทศหนึ่งจะ
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ยึดหลักการแบงงานกันทํา (Division of labor) ตามความถนัดของแตละคน ซึ่งจะสงผลใหเกิด

ความชํานาญในการผลิตสินคา ทําใหประเทศนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคามากกวาอีกหนึ่งประเทศ 

โดยจะสงออกสินคาดังกลาวไปยังประเทศคูคา ดังนั้น การคาของโลกจะเพ่ิมข้ึน (Smith, 1980 อางใน 

กนกพร ชัยประสิทธิ์, 2559: 5-6) 

2.1.2. ทฤษฎียุคใหม (Modern Theory) เปนแนวคิดท่ีนําทฤษฎีราคามาอธิบายดุลยภาพ

ท่ัวไป กลาวคือ การจัดสรรปจจัยการผลิตสําหรับการผลิตสินคาตลอดจนการแจกจายสินคาจะสงผล

ใหเกิดการกําหนดราคาปจจัยการผลิตและราคาสินคาข้ึนพรอมกัน โดยในทฤษฎีนี้ นักเศรษฐศาสตรได

ศึกษา และปรับปรุงทฤษฎีการคาระหวางประเทศยุคเกาโดยเพ่ิมขอสมมติฐานในการพิจารณา ไดแก (1) 

ปจจัยการผลิตหลายชนิด (2) ปจจัยการผลิตแตละชนิดสามารถทดแทนกันได แตการทดแทนกันของ

ปจจัยไมสมบูรณ เนื่องจากการโยกยายปจจัยการผลิตจะเกิดตนทุนเพ่ิม และ (3) มีตนทุนคาเสียโอกาส 

(Opportunity Cost) เกิดข้ึน (วัลยลดา วิวัฒนพนชาติ, 2554: 10) 

2.2. แนวคิดเก่ียวกับเขตการคาเสรี (Free Trade Area หรือ Free Trade Agreements) 

เขตการคาเสรี หมายถึง การรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือลดภาษีศุลกากร

ระหวางกันใหเหลือนอยท่ีสุดหรือเปนอัตรารอยละ 0 รวมท้ังขจัดปญหาและอุปสรรคของการคาใหเหลือ

นอยท่ีสุดหรือหมดไป ท้ังนี้ นโยบายการคาเสรีภายใตกติกาจะมีลักษณะโดยท่ัวไป คือ (1) ดําเนินการผลิต

ตามหลักการแบงงานกันทําตามความถนัด (division of labor) (2) ลดหรือยกเวนอัตราภาษีศุลกากร (3) 

ลดหรือยกเลิกขอจํากัดทางการคา (Trade Restriction) ท่ีเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ 

รวมท้ัง ไมมีการควบคุมการนําเขาหรือการสงออก ยกเวนการควบคุมสินคาบางอยางท่ีจะเปนอันตรายตอ

สุขภาพอนามัย หรือความม่ันคงของรัฐเทานั้น และ (4) ไมใหสิทธิพิเศษหรือกีดกันสินคาของประเทศใด

ประเทศหนึง่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553)    

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูศึกษาใชการพยากรณเชิงปริมาณ โดยการสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติ (Econometric 

Model) ดวยการวิเคราะหการถดถอยพห ุ(Multiple Linear Regression) รายละเอียดดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยขอมูลขอมูลทุติยภูมิ จํานวน 2 ประเภท ไดแก 
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1.1. ขอมูลเชิงปริมาณรายเดือนจํานวน 144 เดือน (มกราคม 2551 - ธันวาคม 2562) ไดแก 

มูลคาและปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็ง (พิกัดศุลกากร 0303.54) จากญี่ปุ น มูลคาและ

ปริมาณสงออกไกปรุงแตง (พิกัดศุลกากร 1602.32) ไปญี่ปุน (กระทรวงพาณิชย, 2562) ดัชนีราคา

ผูบริโภคของไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของไทย ผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศของไทย (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) ดัชนีราคาผูบริโภคของญี่ปุน (Rateinflation, 

2019) อัตราดอกเบี้ยเงินกูของญี่ปุน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของญี่ปุน (Bank of Japan, 2019)  

1.2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลความตกลงการคาเสรีของไทยท่ีมีผลบังคับใชระหวาง

ชวงเวลาพยากรณ โดยเลือกความตกลงการคาเสรีท่ีมีอัตราภาษีของสินคาท่ีตองการศึกษานอยกวาหรือ

เทากับอัตราภาษีภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดไทย - ญ่ีปุน (กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ, 2562) และการรัฐประหารของไทย (สถาบันพระปกเกลา, 2562) 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ผูศึกษากําหนดตัวแปรท่ีศึกษาจากวรรณกรรมปริทัศน โดยศึกษาจากงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือเปรียบเทียบหรือสรางแบบจําลองการพยากรณปริมาณสินคาเกษตร รายละเอียดดังนี้ 

2.1. ตัวแปรท่ีใชในการพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญ่ีปุน ประกอบดวย (1) ตัวแปรตาม 

ไดแก ปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญี่ปุน (2) ตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ จํานวน 7 ตัวแปร ไดแก ดัชนีราคา

ผูบริโภคของไทย ดัชนีราคาผูบริโภคของญี่ปุน อัตราดอกเบี้ยเงินกูของไทย อัตราดอกเบี้ยเงินกูของญ่ีปุน 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ 100 เยน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย และผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศของญี่ปุน และ (3) ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก กรอบความตกลงการคา

เสรีท่ีมีอัตราภาษีของสินคาท่ีตองการศึกษานอยกวาหรือเทากับอัตราภาษีภายใตความตกลงหุนสวน

เศรษฐกิจท่ีใกลชิดไทย - ญี่ปุน (ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ความตกลงการคา

เสรีอาเซียน-ฮองกง และความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี) และการรัฐประหารของไทย 

2.2. ตัวแปรท่ีใชในพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญ่ีปุน ประกอบดวย 

(1) ตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญี่ปุน (2) ตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ 

จํานวน 7 ตัวแปร ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย ดัชนีราคาผูบริโภคของญี่ปุน อัตราดอกเบี้ยเงินกูของไทย 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูของญ่ีปุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ 100 เยน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย 

และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของญ่ีปุน และ (3) ตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก 

กรอบความตกลงการคาเสรีท่ีมีอัตราภาษีของสินคาท่ีตองการศึกษานอยกวาหรือเทากับอัตราภาษีภายใต
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ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดไทย - ญี่ปุน (ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 

ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง และความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี) และการรัฐประหารของไทย 

3.. เครื่องมือท่ีใชในการพยากรณ ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ Stata 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. การสรางตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตง (พิกัดศุลกากร 1602.32) ไปญ่ีปุน  

1.1. การทดสอบความนิ่งของขอมูล (unit root test) 

 ผูศึกษาใชวิธี Augmented Dickey-Fuller เพ่ือทดสอบวาขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) 

ของตัวแปรมีลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือไม ท้ังนี้ จากการทดสอบตัวแปรอนุกรมเวลาเชิงปริมาณจํานวน

ท้ังหมด 6 ตัวแปร พบวามีตัวแปรท่ีมีลักษณะนิ่ง ณ ระดับของขอมูลจํานวน 4 ตัวแปร ไดแก อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูของญี่ปุน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของญี่ปุน และ

ปริมาณสงออกไกปรุงแตง (Y1) และมีตัวแปรท่ีมีลักษณะนิ่ง ณ ผลตางลําดับท่ี 1 (1st Difference) จํานวน 

4 ตัวแปร ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย ดัชนีราคาผูบริโภคของญี่ปุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ 100 

เยน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูของไทย 

1.2. การระบุความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (model identification) 

การตรวจสอบลักษณะจําเพาะของตัวแบบสามารถพิจารณาไดจากคาองศาอิสระ 

(degree of freedom: df) ของตัวแบบ ท้ังนี้ จากการตรวจสอบพบวา df มีคาเทากับ 5 กลาวคือ ตัว

แบบระบุเกินพอดี (over-identified model) เนื่องจากเม่ือพิจารณาตามเกณฑแลว df มีคามากกวา 0 

(พูลพงศ สุขสวาง, 2557) ดังนั้น ผูศึกษาสามารถนําไปวิเคราะหตัวแบบสมการได  

1.3. การประมาณคาพารามิเตอร (estimation) 

ผูศึกษาใชวิธีการตัดท้ิงแบบถอยหลัง (backward deletion) ในการเลือกตัวแปรอิสระ

เขาในสมการถดถอย เนื่องจากเปนหนึ่งในวิธีการเลือกตัวแปรเขาสูสมการท่ีเหมาะสมสําหรับการสราง

สมการทํานาย โดยในสมการจะมีเฉพาะตัวแปรตนท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น สมการถดถอยท่ีไดจึงเปน

สมการท่ีดี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2553) ท้ังนี้ ตัวแปรอิสระท่ีโดนตัดออกมีท้ังหมด 6 ตัวแปร ไดแก ความ

ตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง (p=0.954) การรัฐประหารของไทย (p=0.923) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
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บาทตอ 100 เยน (p=0.833) ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย (p=0.619) อัตราดอกเบี้ยเงินกูของไทย (p=

0.360) และดัชนีราคาผูบริโภคของญี่ปุน (p=0.099) ตามลําดับ ดังนั้น ตัวแปรอิสระท่ีจะนําไปสรางตัว

แบบพยากรณปรมิาณสงออกไกปรุงแตงไปญ่ีปุน ประกอบดวยตัวแปรอิสระเชิงปริมาณจํานวน 3 ตัวแปร 

ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินกูของญ่ีปุน (p=0.031) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย (p=0.000) และ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของญี่ปุน (p=0.000) และตัวแปรเชิงอิสระคุณภาพจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก 

ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (p=0.006) และความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี 

(p=0.003) 

จากการวิเคราะหถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary least squares) ในการ

ประมาณคาพารามิเตอร พบวาสมการตัวแบบพยากรณท่ีประกอบดวยตัวแปรอิสระจํานวน 5 ตัวแปร 

สามารถรวมกันพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การประมาณคาพารามิเตอรในสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญี่ปุน 

ปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญี่ปุน (Y1)       Coef.      Std. Err.     t P>| t | 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูของญี่ปุน -0.624602    0.2870765     -2.18    0.031     

ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศของไทย 1.206036    0.2149107      4.10    0.000      

ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศของญี่ปุน 0.628377    0.1533629      4.10    0.000 

FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด -0.2929712    0.1042697     -2.81    0.006     

FTA ไทย-ชิล ี 0.1480378    0.0488966      3.03    0.003      

Intercept 4.758596    1.910903      2.49    0.014       

Number of observations = 144 F-statistic = 76.74; Prob (F-statistic) = 0.0000; 

R-squared = 0.7355; Adjust R-squared = 0.7259 

ท่ีมา: ผูศึกษา (2563) 

 

1.4. การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง (diagnostic checking) 

การตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) 

จากการใชคาสถิติ Breusch-Godfrey Test (BG Test) พบวาคาสถิติ Prob เทากับ 0.000 ซ่ึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลักท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 หมายความวาคาสถิติท่ีวิเคราะหไดอยูในชวงท่ีมีปญหา 

Autocorrelation ผูศึกษาจึงแกไขโดยการปรับรูปแบบสมการพยากรณดวยการเพ่ิมจํานวนตัวแปรลาชา 



 

2704 
 

(Lagged) ของตัวแปรตาม (Y1) ในลําดับท่ีสูงข้ึน 2 ลําดับ เพ่ือขจัดปญหาดังกลาว พบวาคาสถิติ Prob เทากับ 

0.6637 ซ่ึงไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได หมายความวาปญหา Autocorrelation ไดถูกขจัดไป 

นอกจากนี้ การตรวจสอบปญหาความแปรปรวนไมคงท่ี (Heteroscedasticity) ดวยวิธีการ White’s 

heteroscedasticity test พบวาคาสถิติ White test เทากับ 0.4174 ซ่ึงคาสถิติดังกลาวปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) แสดงวาสมการตัวแบบไมมีปญหา Heteroscedasticity รายละเอียดคาพารามิเตอรตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 การประมาณคาพารามิเตอรในสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญี่ปุน 

หลังแกไขปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความคลาดเคลื่อน 

ปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญี่ปุน (Y1)       Coef.      Std. Err.     t P>| t | 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูของญี่ปุน -.1702289    .2604347     -0.65    0.514     

ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศของไทย .5816762    .2178603      2.67    0.009      

ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศของญี่ปุน .3353046    .1430269      2.34    0.021      

FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด -.1378839    .0947981     -1.45    0.148      

FTA ไทย-ชิล ี .086867    .0441274      1.97    0.050     

ปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญี่ปุน (Lag 1) .3659735     .084423      4.33    0.000      

ปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญี่ปุน (Lag 2) .168241    .0848483      1.98    0.049      

Intercept 4.758596    1.910903      2.49    0.014       

Number of observations = 144 F-statistic = 76.74; Prob (F-statistic) = 0.0000; 

R-squared =  0.7355; Adjust R-squared = 0.7259 

ท่ีมา: ผูศึกษา (2563) 

 

1.5 การพยากรณ 

ผูศึกษาจะนําผลการศึกษาขางตนไปสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตง

ไปญ่ีปุน จากนั้นผูศึกษาจะพยากรณตัวแปรอิสระดวยตัวแบบ ARIMA สําหรับแทนคาในสมการดังกลาว 

เพ่ือพยากรณปริมาณการคาสินคา ท้ังนี้ ผูศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาสวนดังกลาวในการศึกษาฉบับเต็ม 
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2. การพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็ง (พิกัดศุลกากร 0303.54) จากญ่ีปุน 

2.1. การทดสอบความนิ่งของขอมูล (unit root test) 

ผูศึกษาใชวิธี Augmented Dickey-Fuller เพ่ือทดสอบวาขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) 

ของตัวแปรมีลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือไม ท้ังนี้ จากการทดสอบตัวแปรอนุกรมเวลาเชิงปริมาณจํานวน

ท้ังหมด 6 ตัวแปร พบวา มีตัวแปรท่ีมีลักษณะนิ่ง ณ ระดับของขอมูล จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูของญี่ปุน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของญี่ปุน และ

ปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญ่ีปุน และมีตัวแปรท่ีมีลักษณะนิ่ง ณ ผลตางลําดับท่ี 1 (1st 

Difference) จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย ดัชนีราคาผูบริโภคของญี่ปุน อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทตอ 100 เยน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูของไทย 

2.2. การกําหนดรูปแบบจําลอง (model identification) 

การตรวจสอบลักษณะจําเพาะของตัวแบบสามารถพิจารณาไดจากคาองศาอิสระ 

(degree of freedom: df) ของตัวแบบ ท้ังนี้ จากการตรวจสอบพบวา df มีคาเทากับ 4 กลาวคือ ตัวแบบ

ระบุเกินพอดี (over-identified model) เนื่องจากเมื่อพิจารณาตามเกณฑแลว df มีคามากกวา 0 

(พูลพงศ สุขสวาง, 2557) ดังนั้น ผูศึกษาสามารถนําไปวิเคราะหตัวแบบสมการได  

2.3. การประมาณคาพารามิเตอร (estimation) 

ผูศึกษาใชวิธีการตัดท้ิงแบบถอยหลัง (backward deletion) ในการเลือกตัวแปรอิสระ

เขาในสมการถดถอย เนื่องจากเปนหนึ่งในวิธีการเลือกตัวแปรเขาสูสมการท่ีเหมาะสมสําหรับการสราง

สมการทํานาย โดยในสมการจะมีเฉพาะตัวแปรตนท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น สมการถดถอยท่ีไดจึงเปน

สมการท่ีดี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2553) ท้ังนี้ ตัวแปรอิสระท่ีโดนตัดออกมีท้ังหมด 7 ตัวแปร ไดแก ดัชนี

ราคาผูบริโภคของญี่ปุน (p=0.559) อัตราดอกเบี้ยเงินกูของไทย (p=0.502) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ 

100 เยน (p=0.428) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของญ่ีปุน (p=0.331) การรัฐประหารของไทย (p=

0.241) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (p=0.059) และอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ

ญี่ปุน (p=0.245) ตามลําดับ ดังนั้น ตัวแปรอิสระท่ีจะนําไปสรางตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุง

แตงไปญ่ีปุน ประกอบดวยตัวแปรอิสระเชิงปริมาณจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย 

(p=0.015) และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย (p=0.003) และตัวแปรเชิงอิสระคุณภาพจํานวน 
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2 ตัวแปร ไดแก ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง (p=0.007) และความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี 

(p=0.026) 

จากการวิเคราะหถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary least squares) ในการ

ประมาณคาพารามิเตอร พบวาสมการตัวแบบพยากรณท่ีประกอบดวยตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร 

สามารถรวมกันพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  คาพารามิเตอรในสมการตัวแบบพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญี่ปุน 

ปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญี่ปุน (Y2)     Coef.      Std. Err.       t P>| t | 

ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย -.1635162 .0665746 -2.46 0.015 

ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศของไทย 2.2868    7448835 3.07    0.003      

ความตกลงการคาเสรไีทย-ชิลี  -.4947287    .1822417     -2.71    0.007     

ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง .3659024     .162661      2.25    0.026      

Intercept 1.541074    4.132178      0.37    0.710     

Number of observations = 143; F-statistic = 19.86; Prob (F-statistic) = 0.0000; 

R-squared = 0.3654; Adjust R-squared = 0.3470 

ท่ีมา: ผูศึกษา (2563) 

 

2.4. การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง (diagnostic checking) 

การตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) 

จากการใชคาสถิติ Breusch-Godfrey Test (BG Test) พบวาคาสถิติ Prob เทากับ 0.000 ซ่ึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลักท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 หมายความวาคาสถิติท่ีวิเคราะหไดอยูในชวงท่ีมีปญหา 

Autocorrelation ผูศึกษาจึงแกไขโดยการปรับรูปแบบสมการพยากรณดวยการเพ่ิมจํานวนตัวแปรลาชา 

(Lagged) ของตัวแปรตาม (Y2) ในลําดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือขจัดปญหาดังกลาว พบวาคาสถิติ Prob เทากับ 

0.4574 ซ่ึงไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได ดังนั้น สามารถขจัดปญหา Autocorrelation ได 

นอกจากนี้ การตรวจสอบปญหาความแปรปรวนไมคงท่ี (Heteroscedasticity) ดวยวิธีการ White’s 

heteroscedasticity test พบวา คาสถิติ  White test เทากับ 0.0019 ซ่ึงคาสถิติดังกลาวปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) แสดงวาสมการตัวมีปญหา Heteroscedasticity ผูศึกษาจึงแกไขดวยการใชวิธี
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ประมาณคาคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ีมีความแกรงของฮูเบอรไวท (Huber/White Robust Standard 

Error) เพ่ือขจัดปญหาดังกลาว ผลการประมาณคาดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4  คาพารามิเตอรในสมการตัวแบบพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญ่ีปุน 

หลังแกไขปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความคลาดเคลื่อน 

ปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญี่ปุน (Y2)     Coef.    Robust      

    Std. Err. 

      t P>| t | 

ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย -.0429585      .04894     -0.88    0.382     

ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศของไทย .9644605    .5561058      1.73    0.048     

ความตกลงการคาเสรไีทย-ชิลี  .1148364    .1194535      0.96    0.338     

ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง -.2314191    .1211571     -1.91    0.047     

ปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญี่ปุน (Lag 1) .8578785    .1197513         7.16    0.000      

ปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญี่ปุน (Lag 2) -.2430877    .0951368     -2.56    0.012     

Intercept .1351024    3.320138      0.04    0.968     

Number of observations = 142; F-statistic = 30.18; Prob (F-statistic) = 0.0000; 

R-squared = 0.6730 

ท่ีมา: ผูศึกษา (2563) 

 

2.5 การพยากรณ 

ผูศึกษาจะนําผลการศึกษาขางตนไปสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออก

ไกปรุงแตงไปญี่ปุน จากนั้นผูศึกษาจะพยากรณตัวแปรอิสระดวยตัวแบบ ARIMA สําหรับแทนคาในสมการ

ดังกลาว เพ่ือพยากรณปริมาณการคาสินคา ท้ังนี้ ผูศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาสวนดังกลาวในการศึกษา

ฉบับเต็ม 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตงไป

ญี่ปุน และสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญ่ีปุน โดยผูศึกษาใช

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณในการศึกษา โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 
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สวนท่ี 1 เพ่ือสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตงไปญี่ปุน ผูศึกษาใชวิธีการ

ตัดท้ิงแบบถอยหลัง (backward deletion) ในการเลือกตัวแปรอิสระใสเขาในสมการถดถอย อยางไรก็

ตาม เม่ือเลือกตัวแปรอิสระเขาในสมการถดถอยแลว พบวาสมการตัวแบบมีปญหา Autocorrelation 

ผูศึกษาจึงขจัดปญหาดวยการเพิ่มจํานวนตัวแปรลาชา (Lagged) ของตัวแปรตามในลําดับที่สูงขึ้น ซึ่ง

การดําเนินการแกปญหาสงผลใหคาอิทธิพลของตัวแปรบางตัวแปรไมมีระดับนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม 

ผูศึกษายังคงใสตัวแปรอิสระดังกลาวเขาในสมการ เนื่องจากตัวแปรดังกลาวสงผลใหตัวแปรอิสระ

ทั้งหมดอธิบายตัวแปรตามไดดีขึ้น (คา R2 สูงขึ้น) ดังนั้น ในสมการถดถอยจึงประกอบดวยตัวแปร

อิสระทั้งหมด 5 ตัวแปร แบงเปนตัวแปรท่ีคาอิทธิพลมีระดับนัยสําคัญจํานวนท้ังหมด 3 ตัวแปร ไดแก 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของญ่ีปุน ซ่ึงสอดคลองกับมนฤดี 

เกิดสมบุญ (2542) และความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี และตัวแปรอิสระท่ีคาอิทธิพลไมมีระดับนัยสาํคัญ

จํานวน 2 ตัวแปร ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินกูของญ่ีปุน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของรุงทิพย พุมกุมาร 

(2555) และความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ท้ังนี้ สมการถดถอยไมมีปญหา 

Heteroscedasticity โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับรอยละ 73.55 

สวนท่ี 2 สรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญ่ีปุน ผูศึกษา

ใชวิธีการตัดท้ิงแบบถอยหลัง (backward deletion) ในการเลือกตัวแปรอิสระใสเขาในสมการถดถอย 

อยางไรก็ตาม เม่ือเลือกตัวแปรอิสระเขาในสมการถดถอยแลว พบวาสมการตัวแบบมีปญหา Autocorrelation 

ผูศึกษาจึงขจัดปญหาดวยการเพ่ิมจํานวนตัวแปรลาชา (Lagged) ของตัวแปรตามในลําดับท่ีสูงข้ึน 

นอกจากนี้ ผูศึกษาตรวจพบปญหา Heteroscedasticity จึงแกไขดวยการใชวิธีประมาณคาคลาดเคลื่อน

มาตรฐานท่ีมีความแกรงของฮูเบอรไวท ซ่ึงการดําเนินการแกปญหาดังกลาวสงผลใหคาอิทธิพลของตัว

แปรบางตัวแปรไมมีระดับนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ผูศึกษายังคงใสตัวแปรอิสระดังกลาวเขาในสมการ 

เนื่องจากตัวแปรดังกลาวสงผลใหตัวแปรอิสระท้ังหมดอธิบายตัวแปรตามไดดีข้ึน (คา R2 สูงข้ึน) ดังนั้น 

ในสมการถดถอยจึงประกอบดวยตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวแปร แบงเปนตัวแปรท่ีคาอิทธิพลมีระดับ

นัยสําคัญจํานวนท้ังหมด 2 ตัวแปร ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย ซ่ึงสอดคลองกับมนฤดี 

เกิดสมบุญ (2542) และความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง และตัวแปรอิสระที่คาอิทธิพลไมมีระดับ

นัยสําคัญจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก ความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี และดัชนีราคาผูบริโภคของไทย 

สอดคลองกับการศึกษาของพัชรี สําราญพิศ (2551) และรุงทิพย พุมกุมาร (2555) ท้ังนี้ สมการถดถอยมี

คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับรอยละ 67.30 
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โดยผูศึกษาจะนําตัวแปรขางตนไปสรางสมการตัวแบบพยากรณปริมาณสงออกไกปรุงแตงไป

ญี่ปุน และสมการตัวแบบพยากรณปริมาณนําเขาปลาแมคเคอเรลแชแข็งจากญี่ปุน จากนั้นผูศึกษา

จะพยากรณตัวแปรอิสระดวยตัวแบบ ARIMA สําหรับแทนคาในสมการดังกลาว เพ่ือพยากรณปริมาณ

การคาสินคาท้ังสองชนิด ท้ังนี้ ผูศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาสวนดังกลาวในการศึกษาฉบับเต็ม 

 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยสําหรับนําไปใชงาน หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของกับสินคาดังกลาว

สามารถนําผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาสําหรับใชเปนแนวทางในการวางแผนหรือกําหนด

นโยบาย และเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณดานการคาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคตได อีกท้ัง

หนวยงานเอกชนผูเก่ียวของกับการผลิตหรือการใชสินคาเปนวัตถุดิบในการผลิตสามารถนําผลการศึกษา

ไปประเมินสถานการณดานการคาไดในเบื้องตน สําหรับการวางแผนการผลิต การนําเขา หรือการสงออก 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมอาจพิจารณานําตัวแปร

อิสระอื่นที่อาจสัมพันธกับตัวแปรตามนอกเหนือจากที่ระบุไว เชน (1) ปริมาณการผลิตสินคาในญี่ปุน 

อางอิงจากการศึกษาของพัชรี สําราญพิศ (2551) (2) รายไดเฉลี่ยตอบุคคลของประเทศผูนําเขา อางอิงจาก

รุงทิพย พุมกุมาร (2555) และ (3) ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ ไดแก การเกิดภัยพิบัติในญี่ปุน ซ่ึงเปนตัวแปร

อิสระเชิงคุณภาพท่ีผูศึกษาตองการใชในการศึกษาแตมีขอจํากัดดานฐานขอมูลและเวลา 
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การศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

Long Run Relationship between Economic factors and the stock price of 

MK Restaurant Group Public Company Limited 

 

ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล0

1 และนพวิชญ ภูขํา1

2 

Lalita Chanwongpaisarn1 and Noppawit Phukham2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ และราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลอนุกรมราย

เดือน (Time series) ตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมท้ังหมด 60 

เดือน โดยใชแบบจําลอง ARDL (Autoregressive Distributed Lag) และทดสอบดวยวิธี Cointegration 

และ Error Correction Model (ECM) เพ่ือหาความสัมพันธดุลยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ และราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษาความสัมพันธดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรอิสระท้ังหมด 5 ตัวแปร พบวา ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด (มหาชน) เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวกับราคาหุน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต 

กรุป จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ในขณะท่ี ดัชนี

ราคาผูบริโภค ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ไมมีความสัมพันธ

เชิงดุลยภาพระยะยาวกับราคาหุน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

คําสําคัญ: ARDL, ราคาหลักทรัพย, หุนสามัญ, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

                                                                        
1 อาจารยประจํา คณะเศรษฐศาตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: lalita.chanwongpaisarn@gmail.com 
2 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: nop.phukham@hotmail.com 
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Abstract 

 The objective of this study is to study long run equilibrium relationship between 

Economic factors and the stock price of MK Restaurant Group Public Company Limited. 

The study was based on secondary statistical data during months of January 2015 to 

December 2019 totals of sixty months and applying The ARDL (Autoregressive Distributed 

Lag) Model using Cointegration and Error Correction Model (ECM). 

 The results of the long- term relationship of 5 independent variable found that 

the Stock Exchange of Thailand Index and the trading volume of the Company's shares 

were at statistically significant 0. 01 and 0. 05, respectively.  While the Index Consumer 

Prices, Industrial Production Index, and 12-month time deposit rates have no long run 

equilibrium relationship with the stock price of MK Restaurant Group Public Company 

Limited. 

 

Keywords: ARDL, Stock Price, Common Stock, MK Restaurant Group Public Company 

Limited 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อาหาร เปนหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย และธุรกิจดานอาหาร ถือเปนธุรกิจ

ประเภทหนึ่งท่ีมีศักยภาพของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ

และมีพ้ืนฐานของประเทศเปนประเทศเกษตรกรรม โดยนํามาเปนวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจอาหาร 

และยังมีการสงเสริมจากทางรัฐ ท่ีผลักดันนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” โดยมุงเนนการเปนผูนําการผลิต

อาหารในอาเซียนและขยายชองทางการลงทุนไปตลาดโลกมากข้ึน ซ่ึงจะเปนแรงขับเคลื่อนใหธุรกิจดาน

อาหารของไทยมีการขยายตัวไดในอนาคต 

ปจจุบัน ชีวิตประจําวันของผูคนมีความเรงรีบมากข้ึน กลาวคือ ออกไปทํางานนอกบานตั้งแตเชา

และกลับเขาบานมืดคํ่า ผูคนไมคอยมีเวลาทําอาหารดวยตนเอง และมีการอยูเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน 

ทําใหในชวง 4-5 ปท่ีผานมา ธุรกิจรานอาหารมีการขยายตัวจากการลงทุนของผูประกอบการรายเดิมและ
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รายใหม โดยธุรกิจรานอาหารมีมูลคาหมุนเวียนไมต่ํากวา 4 แสนลานบาท คิดเปนสัดสวน 4.7% ของ 

GDP ภาคบริการ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจรานอาหาร ซ่ึงมีท้ัง

รานสุก้ี รานสุก้ีบุฟเฟต รานอาหารไทย รานอาหารญี่ปุน เชน รานยาโยอิในประเทศไทย และรานอาหาร

อ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยปจจุบัน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) มีมูลคาหลักทรัพย

ประมาณ 42,360 ลานบาท ซ่ึงหากนับเฉพาะธุรกิจรานอาหาร จะทําให บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด (มหาชน) มีมูลคาหลักทรัพยสูงท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา บริษัท เอ็มเค 

เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) มีราคาหลักทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาราคาหลักทรัพยของกลุม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย 5 ปยอนหลัง (Adjusted Price) 

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2563) 

 

การลงทุนในรานอาหารนับวามีหลากหลายทางเลือก ไมวาจะเปนการลงทุนเปนรานอาหารดวย

ตนเองหรือเปดรานอาหารกับหุนสวน หรือการลงทุนผานการซ้ือหลักทรัพยของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

ดานอาหาร โดยเฉพาะการลงทุนผานหลักทรัพยของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอาหารนั้นสามารถทําได

รวดเร็วและทันที อยางไรก็ตามกอนท่ีจะเลือกบริษัทเพ่ือลงทุน ตองทําการศึกษาขอมูลของบริษัท

เหลานั้นใหดีเสียกอน เพราะฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุงศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว 

โดยเปนการศึกษาของราคาหุน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) และปจจัยทางเศรษฐกิจ

ท่ีนํามาศึกษา ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน 
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ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต 

กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ และราคาหุน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับนักลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

ตัวแปรท่ีเลือกนํามาศึกษาถึงความสัมพันธกับราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด 

(มหาชน) ในการศึกษานี้จะถูกจัดเก็บและนําเสนอขอมูลเปนเชิงปริมาณ ซ่ึงเชื่อวาตัวแปรดังกลาวจะ

สงผลตอราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) โดยในการพิจารณาเลือกตัวแปรท่ีจะ

นํามาใชในแบบจําลองจะอาศัยแนวคิดตามการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานและทฤษฎีการลงทุน รวมถึง

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.1 เปนการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีการวิเคราะห

หลักทรัพยดวยปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย 

1.2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วันชัย เอมละออ. (2553) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาหุนกลุมอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร: กรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาความสัมพันธของปจจัยท่ีจะมี

ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซ่ึงทําการวิเคราะหเฉพาะกรณีของบริษัท 

ABC จํากัด ซ่ึงปจจัยท่ีนํามาทดสอบ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนี

ราคาผูบริโภค ดัชนีหุนกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน 

โดยรวบรวมขอมูลสถิติประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือนท้ังหมด 66 เดือน ตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยการใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Analysis) ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา 

อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนีหุนกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน มีผลตอราคาหุนกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร: กรณีศึกษา

บริษัท ABC จํากัด ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ี ดัชนีราคาผูบริโภค มีผลตอราคาหุนกลุม

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร: กรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญ 

อรอุมา ตนดี. (2556) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอราคาตลาดหลักทรัพยของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ และศึกษาปจจัยภายในท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยของกลุม

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาทดสอบ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USD) อัตรา

เงินเฟอ (INF) และอัตราดอกเบี้ยในตลาดซ้ือคืนพันธบัตรรัฐบาล (IR) สวนปจจัยภายใน ไดแก อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) กําไรจากการดําเนินงานกอนหัก

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายลวงหนาตัดบัญชี (EBITDA) และอัตราสวนราคา

ตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) ซ่ึงใชขอมูลเปนรายไตรมาส ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 รวม

ระยะเวลา 20 ไตรมาส และทดสอบโดยใชสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยเศรษฐกิจคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USD) สามารถอธิบายการ

เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยไดในทิศทางตรงกันขาม สวนปจจัยภายในท่ีสามารถอธิบายราคา

หลักทรัพยได คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และ

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

จุฑารัตน กอนแกว. (2559) ไดทําการศึกษา ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอราคาหลักทรัพย

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการศึกษาปจจัยของตัวแปรท่ี

นํามาทดสอบวามีผลตอราคาหลักทรัพยบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือไม โดยปจจัย

ทางเศรษฐกิจท่ีนํามาทดสอบ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลารสหรัฐฯ (EXR) อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (FIX) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) ดัชนี

ความเชื่อม่ันผูบริโภค (CCI) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ซ่ึงรวบรวมขอมูล เปนรายเดือนท้ังหมด 

60 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดใชวิธีการวิเคราะห

สมการถดถอยเชิงซอนหลายตัวแปร (Multiple Linear Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares : OLS) ผลการศึกษาพบวา ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และ ดัชนีผลผลิต
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อุตสาหกรรม (MPI) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะ

ท่ี อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาท กับดอลลารสหรัฐ (EXR) และ ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค (CCI) มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยในสวนของอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (FIX) และดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเปนอนุกรมเวลา โดยขอมูลเก่ียวกับ 

การศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรส

โตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ใชรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

รวมท้ังหมด 60 เดือน และทําการเก็บขอมูลตาง ๆ จากหนวยงานดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลทุติยภูมิ ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปร ความหมาย หนวย ความถ่ี แหลงขอมูล 

PRICE ราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด (มหาชน) 

บาท ราย

เดือน 

ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

CPI ดัชนีราคาผูบริโภค (2558 = 100) จุด ราย

เดือน 

สํานักเศรษฐกิจการคา 

MPI ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จุด ราย

เดือน 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

INTER อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน รอยละ ราย

เดือน 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

SET ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จุด ราย

เดือน 

ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

VOL ปริมาณการซ้ือขายหุนของบริษัท เอ็มเค 

เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

ลานบาท 

 

ราย

เดือน 

ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
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2. แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุน 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

ราคาหุน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจะแปรผันตามตัวแปรอิสระ (Independent 

Variable) โดยมีท้ังหมด 5 ตัวแปร และในแบบจําลองจะใสคา Natural Logarithm กับตัวแปรท่ีมีหนวย

ไมใชรอยละหรืออัตราสวน ดังนั้น แบบจําลองท่ีใชศึกษา แสดงไดดังนี้ 

ln (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ln(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡) + 𝛽𝛽2 ln (𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡) + 𝛽𝛽3𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 
+𝛽𝛽4 ln (𝑆𝑆𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡) + 𝛽𝛽5 ln (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡) + 𝑢𝑢𝑡𝑡 

โดยกําหนดให  

PRICEt    คือ ราคาหุนของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ในเดือนท่ี t 

CPIt   คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ในเดือนท่ี t (2558 = 100) 

MPIt   คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนท่ี t 

INTERt   คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ 12 เดือน ในเดือนท่ี t  

SETt   คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเดือนท่ี t 

VOLt   คือ ปริมาณการซ้ือขายหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ในเดือนท่ี t 

u   คือ คาความคลาดเคลื่อน 

3. สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานของตัวแปรอิสระตาง ๆ ท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโต

รองต กรุป จํากัด (มหาชน) สรุปไดดังนี้ 

- ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีความสัมพันธกับราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน หรือ β1 > 0 เนื่องจากดัชนีราคาผูบริโภคเปนดัชนี ท่ีแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการในแตละชวง โดยสามารถใชเปนเครื่องมือในการวัดอํานาจซ้ือของ

ผูบริโภคหรือวัดภาวะเงินเฟอไดอีกวิธีหนึ่ง กลาวคือหากดัชนีผูบริโภคปรับตัวเพ่ิมข้ึน ทําใหผูบริโภคใช

จายมากข้ึน สงผลมายังรายไดของบริษัทฯเพ่ิมข้ึน โดยเปนแรงจูงใจใหนักลงทุนเขามาลงทุนมากข้ึน ซ่ึง

จะมีผลใหราคาหุนปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
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- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีความสัมพันธกับราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน หรือ β2 > 0 เนื่องจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเปนดัชนีท่ีสะทอนถึง

สภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม กลาวคือหากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน บริษัท

ฯก็จะมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน และสงผลมายังรายไดของบริษัทฯเพ่ิมข้ึน มีผลใหราคาหุนปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INTER) มีความสัมพันธกับราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรส

โตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันขาม หรือ β3 < 0 เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย

นับวาเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการออมเงิน กลาวคือหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวลดลง ก็อาจสงผล

ใหผูลงทุนหรือประชาชนหันมาซ้ือหลักทรัพยหรือหุนแทนการฝากเงินไวกับธนาคาร สงผลใหราคาหุนมี

การปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน  

- ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธกับราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโต

รองต กรุป จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน หรือ β4 > 0 เนื่องจากดัชนีตลาดหลักทรัพยสามารถ

แสดงไดถึงสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยชี้นําการลงทุนในตลาดหลักทรัพยได กลาวคือ

หากตลาดหลักทรัพยเดือนกอนหนามีการเคลื่อนไหวเพ่ิมสูงข้ึนจะสงผลตอความเชื่อม่ันของนักลงทุน โดย

เปนแรงจูงใจใหนักลงทุนเขามาลงทุนมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลใหราคาหุนปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

- ปริมาณการซ้ือขายหุน (VOL) มีความสัมพันธกับราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน หรือ β5 > 0 เนื่องจากปริมาณการซ้ือขายหุนสามารถแสดงไดถึง

ความตองการในการซ้ือหุน กลาวคือเม่ือนักลงทุนตองการลงทุนในหุนเพ่ิมข้ึน จะทําใหราคาหุนมีการ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึน  

4. วิธีการศึกษา 

ข้ันตอนแรกของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ ราคาหุน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด (มหาชน) ในระยะยาวไดแก การทดสอบความนิ่ง (Stationary Test) ดวยวิธี ADF (Augmented 

Dickey Fuller) โดยคาความลาชาท่ีเหมาะสมเลือกจากคาความลาชาท่ีทําให Akaike Information 

Criterion (AIC) ตํ่าท่ีสุด จากนั้นหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Relationship) 

ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีของ Pesaran, Shin and Smith (2001) และทดสอบหาความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพระยะยาวตามกระบวนการ ARDL (approach to cointegration)  

4.1 ทดสอบความนิ่ง (Stationary) ดวยวิธี ADF (Augmented Dickey Fuller) 
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โดยสมการท่ีใชทดสอบความนิ่งมีสามรูปแบบ ดังนี้ 

∆𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖∆𝑋𝑋𝑡𝑡−1
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡                                (a)  ใชกับอนุกรมเวลาท่ีไมมี

คาคงท่ี 

∆𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛾𝛾𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖∆𝑋𝑋𝑡𝑡−1
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡                       (b)  ใชกับอนุกรมเวลาท่ีมี

คาคงท่ี 

∆𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑡𝑡 + 𝛾𝛾𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖∆𝑋𝑋𝑡𝑡−1
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡              (c)  ใชกับอนุกรมเวลาท่ีมี

คาคงท่ีและแนวโนม 

สมมติฐานท่ีใชในการทดสอบ คือ 

𝐻𝐻0 ∶  𝛾𝛾 = 0  หมายถึง อนุกรมเวลาท่ีไมมีความนิ่ง (Non-Stationary) 

𝐻𝐻1 ∶  𝛾𝛾 ≠ 0  หมายถึง อนุกรมเวลาท่ีมีความนิ่ง (Stationary) 

สําหรับการเลือกวาควรใชสมการ (a), (b) หรือ (c) เพ่ือทดสอบความนิ่งนั้น มีหลักเกณฑ

คือเม่ือวาดกราฟของอนุกรมเวลาท่ีตองการทดสอบความนิ่ง แลวพบวา อนุกรมเวลานั้นเคลื่อนข้ึน ๆ ลง 

ๆ อยูรอบ ๆ ศูนย ควรเลือกใชสมการ (a) แตหากพบวา อนุกรมเวลาไมมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือ

เวลาผานไป แตเคลื่อนท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ รอบคาคงท่ีคาหนึ่ง ควรเลือกใชสมการ (b) และหากอนุกรมเวลานั้น

มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเวลาผานไป ควรเลือกใชสมการ (c) 

หากขอมูล 𝑋𝑋𝑡𝑡 มีความนิ่ง สามารถเขียนไดวา 𝑋𝑋𝑡𝑡 มีคุณสมบัติ Integrated ท่ีลําดับศูนย 

(Integrated of Order 0) หรือเขียนแทนดวย I(0) และในกรณีท่ี 𝑋𝑋𝑡𝑡 ไมมีความนิ่ง แตพบวาผลตาง

ลําดับท่ีหนึ่งของ 𝑋𝑋𝑡𝑡 (∆𝑋𝑋𝑡𝑡 ) มีความนิ่ง เรียกวา 𝑋𝑋𝑡𝑡 มีคุณสมบัติ Integrated ท่ีลําดับหนึ่ง (Integrated of 

Order 1) หรือเขียนแทนดวย I(1) และหากพบวา 𝑋𝑋𝑡𝑡 และ ∆𝑋𝑋𝑡𝑡 ไมมีความนิ่ง แตพบวาผลตางลําดับท่ี

สองของ 𝑋𝑋𝑡𝑡 (∆2𝑋𝑋𝑡𝑡 ) มีความนิ่ง จะเรียกวา 𝑋𝑋𝑡𝑡 มีคุณสมบัติ Integrated ท่ีลําดับสอง (Integrated of 

Order 2) หรือเขียนแทนดวย I(2) 

4.2 ทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว ดวยวิธี ARDL 

ในการทดสอบวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีความสัมพันธเชิงดุลย

ภาพในระยะยาว (Cointegration Relationship) หรือไมนั้น มีอยู 3 วิธีสําคัญ ไดแก วิธีการท่ีเสนอโดย 

Engle and Granger (1987) วิธีการท่ีเสนอโดย Johansen (1995) และวิธีการท่ีเสนอโดย Pesaran, 

Shin and Smith (2001) ซ่ึงวิธีการของ Engle and Granger (1987) หรือวิธีการท่ีเสนอโดย Johansen 

(1995) มีขอกําหนดวา ตัวแปรท่ีอยูในแบบจําลอง จะตองมีคุณสมบัติเปน I(1) ทุกตัว อยางไรก็ดี หาก
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ใชวิธีการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว ดวยวิธีของ Pesaran, Shin and Smith (2001) 

จะสามารถใชไดกับแบบจําลองท่ีตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ มีคุณสมบัติเปน I(0) หรือ I(1) รวมกัน

ดวยได ซ่ึงแนวคิดของวิธีการดังกลาวมีพ้ืนฐานมาจากแบบจําลอง Autoregressive Distributed Lag 

(ARDL) สรุปไดดังนี้ กําหนดให 𝑦𝑦𝑡𝑡 คือ ตัวแปรตาม และ 𝑥𝑥𝑡𝑡 คือ เวกเตอรคอลัมนของตัวแปรอิสระจํานวน 

K ตัว หรือเขียนแทนดวย 𝑥𝑥𝑡𝑡 =  �
𝑥𝑥1𝑡𝑡
⋮
𝑥𝑥𝐾𝐾𝑡𝑡

� โดยท้ังตัวแปรตาม 𝑦𝑦𝑡𝑡 และตัวแปรอิสระ 𝑥𝑥1𝑡𝑡, … , 𝑥𝑥𝐾𝐾𝑡𝑡  อาจมี

คุณสมบัติเปน I(0) หรือ I(1) ก็ได และกําหนดใหเวกเตอร 𝑧𝑧𝑡𝑡 =  �
𝑦𝑦𝑡𝑡
𝑥𝑥𝑡𝑡� แลวแบบจําลองท่ีจะนํามาใช

ทดสอบวา ตัวแปรตาม 𝑦𝑦𝑡𝑡 และตัวแปรอิสระในเวกเตอร 𝑥𝑥𝑡𝑡 มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตอกัน

หรือไม เขียนไดดังนี้ 

∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑃𝑃0 + Π𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑦𝑦
ʹ 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜑𝜑𝑖𝑖ʹ∆𝑧𝑧𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜔𝜔ʹ∆𝑥𝑥𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1            (d) 

โดย 𝑃𝑃0 คือ คาคงท่ี ในขณะท่ี 𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦 คือ คาสัมประสิทธิ์ของ 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 สวน 𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑦𝑦,𝜑𝜑𝑖𝑖 และ 

ω คือเวกเตอรของคาสัมประสิทธิ์ ท่ีสิทธิ์ของตัวแปรในเวกเตอร 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 ,∆𝑧𝑧𝑡𝑡−𝑖𝑖 ,∆𝑥𝑥𝑡𝑡  ตามลําดับ 

สมมุติฐานท่ีใชทดสอบวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะ

ยาวตอกันหรือไมนั้น แสดงไดดังนี้  

𝐻𝐻0 ∶  𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 และ 𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑦𝑦 = 0 (ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจําลองไมมีความสัมพันธ

เชิงดุลยภาพระยะยาว) 

𝐻𝐻1 ∶  𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦 ≠ 0 และ 𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑦𝑦 ≠ 0 (ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพระยะยาว) 

โดยคาสถิติท่ีใชทดสอบคือ F-Statistics สวนคาวิกฤตหาไดจาก Pesaran et al. (2001) 

ซ่ึงจะมีอยูสองคาซ่ึงจะเรียกวาคาวิกฤตขอบเขตบน (Upper Critical Bound) และคาวิกฤตขอบเขตลาง 

(Lower Critical Bound) หากคา F-Statistics สูงกวาคาวิกฤตขอบเขตบน เราจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 

(สรุปวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว) และเม่ือคา F-Statistics ต่ํา

กวาคาวิกฤตขอบเขตลาง เราจะไมปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (สรุปวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไมมี

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว) แตหากคา F-Statistics อยูระหวางคาวิกฤตขอบเขตบนกับคาวิกฤต

ขอบเขตลาง เราจะไมสามารถสรุปไดวา ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะ

ยาวตอกันหรือไม สําหรับการเลือกคาขอความลาชาท่ีเหมาะสมในสมการ (d) จะใชหลักเกณฑวา เปน

ความลาชาท่ีทําให Akaike Information Criterion (AIC) ต่ําท่ีสุด โดยท่ีความลาชาแตละตัวแปรท่ีอยูใน

เวกเตอร ∆𝑧𝑧𝑡𝑡−𝑖𝑖 ไมจําเปนตองมีคาเทากัน และหลังจากท่ีไดความลาชาแลว คาพารามิเตอรจะถูก
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ประมาณดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด โดยท่ีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะถูกคํานวณดวยวิธี Delta (Pesaran 

and Shin, 1999) 

5. วิเคราะหผลการศึกษา 

5.1 ผลการทดสอบความนิ่งของขอมูล (Stationary Test) 

ตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองจะถูกทดสอบความนิ่ง ดวยวิธี  ADF (Augmented Dickey 

Fuller) โดยคาความลาชาท่ีเหมาะสมเลือกจากคาความลาชาท่ีทําให AIC (Akaike Information 

Criterion) ต่ําท่ีสุด ผลการทดสอบพบวา ปฏิเสธสมมติฐานหลักสําหรับการทดสอบ Unit Root ของตัว

แปร ln(CPI), ln(VOL) ท่ีระดับนัยสําคัญรอยละ 1 และตัวแปร INTER ท่ีระดับนัยสําคัญรอยละ 10 จึง

กลาวไดวา ln(CPI), ln(VOL) และINTER มีความนิ่งและจะเรียกตัวแปรท้ังสองนี้วา มีคุณสมบัติเปน I(0)  

ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีเหลือไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลักสําหรับการทดสอบ Unit Root ไดนั่นคือ 

ตัวแปรท่ีเหลือนี้ไมมีความนิ่ง (Non-Stationary) แสดงไดดังตารางท่ี 5.1.1 

 

ตารางท่ี 5.1.1 ผลการทดสอบความนิ่งของตัวแปรตาง ๆ 

ตัวแปร สมการท่ีใช

ทดสอบ(1) 

ความลาชาท่ี

เหมาะสม(2) 

ADF 

Statistics 

1% 

Critical 

Value 

5% 

Critical 

Value 

10% 

Critical 

Value 

P-

Value 

ผลการ

ทดสอบ 

ln(PRICE) c 1 -2.068 -4.130 -3.491 -3.175 0.5638 ไมมีความน่ิง 

ln(CPI) c 1 -4.119 -4.132 -3.492 -3.175 0.0059 มีความน่ิง 

ln(MPI) b 6 -1.667 -3.576 -2.928 -2.599 0.4480 ไมมีความน่ิง 

INTER b 14 -2.674 -3.614 -2.944 -2.606 0.0786 มีความน่ิง 

ln(SET) c 1 -2.060 -4.130 -3.491 -3.175 0.5638 ไมมีความน่ิง 

ln(VOL) b 1 -3.922 -3.567 -2.923 -2.596 0.0019 มีความน่ิง 

(1) สมการที่ใชทดสอบความนิ่ง (Stationary) ดวยวธิี ADF (Augmented Dickey Fuller) แสดงไดดังน้ี 

สมการ a : ∆𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖∆𝑋𝑋𝑡𝑡−1
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡   

สมการ b : ∆𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛾𝛾𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖∆𝑋𝑋𝑡𝑡−1
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

สมการ c : ∆𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑡𝑡 + 𝛾𝛾𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖∆𝑋𝑋𝑡𝑡−1
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

(2) คาความลาชาที่เหมาะสม คือ คาที่ทําให AIC ของสมการที่ใชทดสอบความนิ่งดวยวิธ ีADF มีคาต่ําสุด 
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เนื่องจากตัวแปร ln(PRICE), ln(MPI) และ ln(SET) ไมมีความนิ่ง จึงนําตัวแปรทดสอบท่ี 

Order of Integration ท่ีสูงข้ึน คือท่ี Order of Integration เทากับ 1 หรือ I(1) ซ่ึงผลการทดสอบ 

พบวา ท้ังตัวแปร ln(PRICE), ln(MPI) และ ln(SET) ตางมีความนิ่งท่ี I(1) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 

ท้ังสิ้น ดังในตารางท่ี 5.1.2 

 

ตารางท่ี 5.1.2 ผลการทดสอบความนิ่งของตัวแปรท่ีถูกทําผลตางลําดับท่ีหนึ่ง 

ตัวแปร ความลาชาท่ี

เหมาะสม(1) 

ADF 

Statistics 

1% Critical 

Value 

5% Critical 

Value 

10% Critical 

Value 

ผลการทดสอบ 

ln(PRICE) 1 -7.313 -2.617 -1.950 -1.610 มีความน่ิง 

ln(MPI) 2 -8.043 -2.617 -1.950 -1.610 มีความน่ิง 

ln(SET) 1 -7.623 -2.617 -1.950 -1.610 มีความน่ิง 

(1) คาความลาชาที่เหมาะสม คือ คาที่ทําให AIC ของสมการที่ใชทดสอบความนิ่งดวยวิธ ีADF มีคาต่ําสุด 

จึงสรุปไดวา สามารถนําตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทุกตัวมาวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงดุลย

ภาพในระยะยาว (Cointegration Relationship) ในแบบจําลอง ARDL (Autoregressive Distributed 

Lag) ได เนื่องจากตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัติเปน I(0) หรือ I(1) 

5.2 ผลการประมาณความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว 

เนื่องจาก ตัวแปรท่ีทดสอบมีคุณสมบัติเปน I(0) และ I(1) รวมกัน จึงใชวิธีการทดสอบ 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL)  with Bounds Test ท่ี เสนอไว โดย Pesaran, Shin and 

Smith (2001) และ Narayan (2004) นัน่คือเวกเตอร x และ z ในสมการท่ี (d) เขียนไดดังนี้ 

𝑥𝑥 = �
ln (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)
ln (𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶)
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
ln (𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼)
ln (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)

�    และ    𝑧𝑧 = �ln (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
𝑥𝑥 � =

⎣
⎢
⎢
⎡
ln (𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼)
ln (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)
ln (𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶)
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
ln (𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼)
ln (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) ⎦

⎥
⎥
⎤
 

โดยในการประมาณคาพารามิเตอรในสมการ (d) นั้น งานวิจัยนี้จะกําหนดคาความลาชา

สูงสุดของเวกเตอร ∆𝑧𝑧𝑡𝑡−𝑖𝑖 เทากับ 5 จากนั้น จะเปลี่ยนคาความลาชาของตัวแปรแตละตัวในแบบจําลอง

จนกระท่ีงทําใหคา Akaike Information Criterion (AIC) ต่ําท่ีสุด โดยท่ีความลาชาแตละตัวแปรท่ีอยูใน

เวกเตอร ∆𝑧𝑧𝑡𝑡−𝑖𝑖 ไมจําเปนตองเทากัน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา คาความลาชาของตัวแปร ln(PRICE), 

ln(CPI), ln(MPI), INTER, ln(SET) และ ln(VOL) มีคาเทากับ 1, 1, 0, 0, 0, 0 จะทําใหคา AIC ต่ําท่ีสุด 
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โดยในการทดสอบวาตัวแปรมีความสัมพันธในระยาวหรือไม (Cointegration Test) พิจารณาไดจากผล

ของ Bounds Test ดังแสดงในตารางท่ี 5.2.1 

 

ตารางท่ี 5.2.1 ผลการทดสอบ Bound Test จากแบบจําลอง ARDL (1, 1, 0, 0, 0, 0) 

Test Statistics  Critical Value Bounds 

ระดับนัยสําคัญ 1% ระดับนัยสําคัญ 5% ระดับนัยสําคัญ 10% 

F-Statistics 4.634 I(0) I(1) I(1) I(1) I(0) I(1) 

3.854 5.388 2.842 4.130 2.397 3.569 
หมายเหตุ ทดสอบ Bound Test ดวยวธิี Pasaran, Shin and Smith (2001). 

 

จากการทดสอบ พบวา คา F-Statistics มีคาเทากับ 4.634 ซ่ึงสูงกวาคาวิกฤตขอบเขตบน 

(Upper Critical Bound) หรือเรียกวา I(1) Bound ท่ีระดับนัยสําคัญรอยละ 5 จึงสรุปไดวา ตัวแปร 

ln(PRICE), ln(CPI), ln(MPI), INTER, ln(SET) และ ln(VOL) มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตอ

กันและมีสมการของความสัมพันธในในระยะยาว ดังท่ีนําเสนอไวในตารางท่ี 5.2.2 

 

ตารางท่ี 5.2.2 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตอราคาหุน บริษัท 

เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ ์ Std. Error t-statistics P-Value 

ln(CPI) 3.4874 2.8455 1.23 0.226 

ln(MPI) -0.0191 0.9834 -0.02 0.985 

INTER 0.5096 0.3787 1.35 0.184 

ln(SET)*** 1.4423 0.4530 3.18 0.002 

ln(VOL)* 0.0700 0.0402 1.74 0.088 

Constant -6.8309 3.9265 -1.74 0.088 
*** หมายถึง มีนยัสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 1 

** หมายถึง มีนยัสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 5 

* หมายถึง มีนยัสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 10 
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จากการทดสอบพบวา คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ln(CPI), ln(MPI) และ INTER มีคาไมแตกตาง

จากศูนย หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือกลาวไดวา ไมมีผลตอราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด (มหาชน) ในขณะท่ีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ln(SET) แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เนื่องจากคา P-Value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ln(VOL) 

แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากคา P-Value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.1  

- ถาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลในระยะยาวทําให

ราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1.44 ในทิศทางเดียวกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับรอยละ 1 เม่ือกําหนดใหตัวแปรอ่ืน ๆ คงท่ี 

- ถาปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลในระยะยาวทําใหราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด 

(มหาชน) เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.07 ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับรอยละ 10 เม่ือ

กําหนดใหตัวแปรอ่ืน ๆ คงท่ี 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) นั้น ในข้ันตอนแรก ไดทดสอบความนิ่งดวยวิธี ADF ผล

การทดสอบพบวา ตัวแปรท่ีมีคุณสมบัติเปน I(0) มีอยูท้ังหมด 3 ตัวแปร คือ ln(CPI), INTER และ 

ln(VOL) สวนตัวแปรท่ีมีคุณสมบัติเปน I(1) มี 3 ตัวแปร คือ ln(PRICE), ln(MPI) และ ln(SET) จากนั้น

ทดสอบความสัมพันธในระยะยาวโดยวิธี ARDL with Bounds Test ผลการทดสอบพบวา ตัวแปร 

ln(PRICE), ln(CPI), ln(MPI), INTER, ln(SET) และ ln(VOL) มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวตอ

กัน และจากการประมาณความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว พบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) มี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และ 0.1 ตามลําดับ กลาวคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ

เชิงดุลยภาพระยะยาวกับราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน 

ในขณะท่ี ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล 

 เม่ือทําการทดสอบเชิงดุลยภาพระยะยาวพบวา ราคาหุนของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด (มหาชน) จะข้ึนอยูกับปจจัยเพียง 2 ตัว นั่นคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและปริมาณ

การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกัน กลาวคือหากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย

ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ปจจัยปจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพ่ิมข้ึน ก็

จะสงผลใหราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงในทิศทางเพ่ิมข้ึนตาม

ไปดวยโดยมีคาสัมประสิทธิ์เปน 1.44 และ 0.07 ตามลําดับ ในขณะท่ี ดัชนีราคาผูบริโภคและดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม พบวา ไมมีนัยสําคัญหรือไมมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตอกันกับราคาหุนบริษัท 

เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) เนื่องจาก ตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะหเปนตัวแปรท่ีรวมทุกหมวดใน

อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหท้ังดัชนีราคาผูบริโภคและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไมมีผลตอ

ราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงทําใหไมสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ

จุฑารัตน กอนแกว (2559) สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน พบวา ไมมีนัยสําคัญหรือไมมี

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตอกันกับราคาหุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึง

โดยปกติแลวเม่ืออัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลงจะสงผลใหนักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีโอกาสสรางผลตอบแทนท่ีมากกวาการฝากเงินไวกับธนาคาร แต

เนื่องจากชวงเวลาท่ีทําการศึกษาเปนชวงท่ีไมมีความม่ันคงทางการเมือง ประกอบกับภาวะดอกเบี้ย

คอนขางต่ํา ซ่ึงอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ไมมีผลตอราคาหุนบริษัท 

เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณรัตน ซ่ือสัตย (2559) 

 

ขอเสนอแนะ  

การศึกษานี้เปนการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวกับราคาหุน เอ็มเค เรสโตรองต 

กรุป จํากัด (มหาชน) ทําใหเราทราบวา มีเพียงดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและปริมาณการซ้ือ

ขายหลักทรัพยของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพใน

ระยะยาวกับราคาหุน เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสามารถนําการศึกษาขางตนมา

ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือใหการลงทุนมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน แตผลลัพธดังกลาวเปนการนําขอมูล

ในอดตีมาวิเคราะห ซ่ึงนักลงทุนควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆรวมดวย เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ในแตละชวงเวลา
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ยอมมีความแตกตางกัน นักลงทุนจึงควรเลือกและปรับเปลี่ยนการลงทุนใหเหมาะสมสอคลองกับ

เปาหมายท่ีคาดหวังไว 
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วิเคราะหคุณลักษณะผลิตภัณฑกลวยทอดที่ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

Analysis of Banana Fritter Product Attributes Affecting Consumer 

Satisfaction in Bangkok 

 

ศลิษา สุเสรีชัย0

1, ชญาดา ภัทราคม2 และวินัย พุทธกูล3 

Salisa Susereechai1, Chayada Bhadrakom2 and Winai Puttakul3 

 

บทคัดยอ 

ปจจุบันกลวยทอดนั้นเปนอาหารวางท่ีคนไทยนั้นคุนเคยและสามารถพบรานกลวยทอดไดท่ัวไป 

โดยแตละรานนั้นมีคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีเปนโดดเดนแตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดจัดทํางานวิจัยนี้เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกลวยทอดและเพ่ือวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑกลวยทอดท่ีสงผลตอ

ความพึงพอใจของผูบริโภค งานวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาผูท่ีเคยบริโภคผลิตภัณฑกลวยทอดในกรุงเทพหา

นครจํานวน 400 ราย โดยจะนําคุณลักษณะตางๆของกลวยทอดมาวิเคราะหหาคุณลักษณะท่ีผูบริโภค

สวนใหญนั้นพึงพอใจโดยใชแบบจําลองคาโน ซ่ึงผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีดึงดูดทํา

ใหท้ังเพศชายและหญิงเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ รานมีขายเผือกทอด มันทอดและกลวยตากทอด 

แปงมีกลิ่นหอมของงาและมะพราว กลองกระดาษมีฝาปด และมีจําหนายผานชองทางออนไลนแต

คุณลักษณะท่ีจําเปนตองมีในกลวยทอดของเพศชายคือกลวยไมฝาดซ่ึงแตกตางกับเพศหญิง สําหรับเพศ

หญิงนั้นคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีจําเปนจะตองมี คือ แปงจะตองไมอมน้ํามัน 

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผูบริโภค,พฤติกรรมผูบริโภค,กลวยทอด,แบบจําลองคาโน 
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Abstract 

Nowadays, there are many shops of Banana Fritter and it is a snack that Thai 

people are familiar with, each of them has different characteristics of Banana Fritter. This 

survey research Interviewed 400 consumers in Bangkok who ever ate Banana Fritter. The 

study objectives were Study characteristics of consumers’ behavior in Banana Fritter and 

analyze the appropriate attributes of Banana Fritter products that consumers are satisfied. 

And then Kano Model identified attributes of the products.  The results found that The 

attractive attributes of Banana Fritter affect both males and females are have dried 

banana, potatoes and taros have sense of sesame and coconut package have a lid and 

selling by online platform. But the characteristics that is must be of Banana Fritter in male 

is bananas that are not astringent which is not the same as females for female is flour, 

not oil. 

 

Keywords: Consumer satisfaction, consumer behavior, Banana Fritter, Kano’s model 

 

คํานํา 

 กลวยทอด เกิดข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนขนมไทยชนิดหนึ่งซ่ึงปรุงโดยการนํากลวยตัดเปน

แผนหรือหั่นครึ่งแลวมาชุบน้ําแปงซ่ึงมีสวนผสมของแปงขาวเจา, มะพราวขูดขาว, งาค่ัว , น้ําตาล และ

กะทิ แลวจึงนําไปทอดในน้ํามันรอนในกระทะ ใชรับประทานเปนอาหารวาง โดยคนไทยสวนใหญรูจัก

กลวยทอด เพราะเปนของวางกินเลนคูกับคนไทยมาชานาน (ศูนยเครือขายขอมูลอาหารครบวงจร, 

2555) 

ปจจุบันรานกลวยทอดในประเทศไทยมีเพ่ิมข้ึนมากมาย โดยแตละรานมีความแตกตางกันท้ัง

เรื่องของรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส ลักษณะของราน ชวงเวลาขายเปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวาคุณลักษณะของ

กลวยทอดนั้นมีหลากหลายจึงไดมีการรวบรวมคุณลักษณะของรานกลวยทอดในกรุงเทพมหานคร          

ดังตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 ตารางคุณลักษณะของกลวยทอดแตละราน 

ช่ือราน  รายละเอียด 

เจนอยกลวยทอด  

1. รถเข็น 

2. แปงกรอบ 

3. กลวยนิ่ม 

4. มีหลายอยาง 

5. เปด จ.-อา. 08:30-18:30 

กลวยทอด 1000 ลาน รัชดา 

 1. รานแผงลอย 

2. แปงกรอบ ไมหนา 

3. กลวยเล็บมือนาง  

4. มีหลายอยาง 

5. เปด จ.-อา. 08:30-15:00 

 

 

กลวยทอด(เจนอย)…ตอแถว 

 

 

 

 

 

 

 

1. รานรถเข็น 

2. แปงกรอบ 

3. มีหลายอยาง 

4. เปด จ.-อา. 08:00-18:30 

 

 

ภูอิงกลวยทอด 

 

 

 
1. รานแผงลอย 

2. แปงกรอบ  

3. มีหลายอยาง 

4. เปด จ.-อา. 08:00-18:30 

 

 

กลวยทอด(เจนอย)…ตอแถว 

 

 

 

 

 

 

 

1. รานรถเข็น 

2. แปงกรอบ 

3. มีหลายอยาง 

4. เปด จ.-อา. 08:00-18:30 
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ตาราง 1 ตารางคุณลักษณะของกลวยทอดแตละราน (ตอ) 

ช่ือราน  รายละเอียด 

 

ภูอิงกลวยทอด 

 

 

 

 

 

 

1. รานแผงลอย 

2. แปงกรอบ  

3. มีหลายอยาง 

4. เปด จ.-อา. 08:00-18:30 

ท่ีมา: จากการสํารวจ ชวงวันท่ี 20-30 ธันวาคม 2562 

ดังนั้น จากการรวบรวมคุณลักษณะท่ีโดดเดนของกลวยทอดรานตางๆในกรุงเทพมหานคร ทําให

ผูจัดไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการท่ีจะขยายตลาดกลวยทอด เนื่องจากคนไทยนั้นมีความคุนเคยกับกลวย

ทอดอยูแลวเพราะวาเปนอาหารวางท่ีสามารถทานไดทุกเพศทุกวัยและหาไดท่ัวไป ซ่ึงแตละรานมาตรฐาน

การทอดสูตรแปงและความสุกของกลวยนั้นมีมาตรฐานตางกัน ตามตัวอยางคุณลักษณะท่ีไดยกตัวอยาง

ไปดังตารางขางตน โดยหากทางรานขายกลวยทอดสามารถควบคุมคุณลักษณะตางๆเหลานี้ใหได

มาตรฐานและเลือกคุณลักษณะท่ีนาสนใจนํามาพัฒนาผลิตภัณฑในรานใหเปนท่ีพึงพอใจกับผูบริโภคมาก

ท่ีสุด ผูจัดทําจึงไดทํางานวิจัยเพ่ือศึกษาคุณลักษณะตางๆใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกลวยทอด 

2. วิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑกลวยทอดท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหสามารถสรางกลยุทธ

ทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไขพฤติกรรมใน

การตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนอง

ของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดียิ่งข้ึน 
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พฤติกรรมผูบริโภค คือ เปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใชผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการสวนตัวหรือใชในครัวเรือน โดยศึกษาพฤติกรรมผูบริโภควาจะซ้ืออะไร ซ้ือทําไม ซ้ือจํานวน

มากนอยเทาใด มีวัตถุประสงคอะไรในการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2542)  

จากท่ีไดกลาวมานั้นสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงการท่ีผูบริโภคนั้นจะเลือกซ้ือสินคา

เพ่ือสนองความตองการองผูบริโภค ซ่ึงสินคานั้นอาจจะนําไปใชเปนการสวนตัวหรือเพ่ือครัวเรือน แตใน

การเลือกซ้ือสินคา ผูบริโภคจะความพอใจกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคานั้นๆ  

 แบบจําลองคาโน (Kano’s model) โมเดลของคาโนเปนเทคนิคหนึ่งท่ีใชในการศึกษาความ

ตองการของผูบริโภค โดยมี หลักการวาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑนั้นมีความสัมพันธ

อยางยิ่งกับความสามารถในการ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซ่ึงตองใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

โดยท่ีจะตองมีความบกพรองท่ีทําให ผูบริโภคเกิดความไมพึงพอใจนอยท่ีสุด โมเดลของคาโนไดจําแนก

ความตองการของผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคออกเปน 5 สวน (Berger, C. et 

al., 1993) 

คุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน (Must-be attributes) เปนคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีผลิตภัณฑตองมี ซ่ึง

หาก ความตองการดานนี้ไมถูกเติมเต็ม ผูบริโภคจะเกิดความไมพึงพอใจทันที แมวาผูบริโภคจะไดรับเติม

เต็มในความ ตองการดานนี้แลวก็ไมไดหมายความวาจะมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน  

คุณลักษณะท่ีมีผลตอความพึงพอใจ (One-dimensional attributes) เปนคุณลักษณะของ 

ผลิตภัณฑท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค หากมีการเติมเต็มความตองการดานนี้ใหสูงข้ึน ความพึง

พอใจของ ผูบริโภคจะสูงข้ึนดวย  

คุณลักษณะท่ีดึงดูดใจ (Attractive attributes) เปนคุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีไมไดเกิดข้ึน

จาก ความคาดหวังของผูบริโภค อยูนอกเหนือสิ่งท่ีคาดการณไว การเติมเต็มความตองการดานนี้ทําให

ผูบริโภคเกิด ความประทับใจและดึงดูดใจ 

คุณลักษณะท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจ (Indifferent attributes) คือ คุณลักษณะท่ีไมทําให

ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เม่ือมีอยูในผลิตภัณฑ 

คุณลักษณะท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจเชิงลบ (Reverse attributes) เปนคุณลักษณะท่ีมีผลทํา

ใหผูบริโภคเกิดความไมพอใจ และไมชอบ เชน สินคาคอมพิวเตอร ผูบริโภคกลุมเทคโนโลยีจะชื่นชอบ
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สินคาท่ีมีความสามารถในการใชงานหลากหลาย เปรียบเทียบกับกลุมผูใชงานพ้ืนฐานจะมองวามีการใช

งานท่ียุงยาก และไมชอบสินคาท่ีมีการใชงานหลากหลาย (Berger, C.et al., 1993) 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เปนการสํารวจขอมูลผูบริโภคท่ีเคยบริโภคกลวยทอดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช

แบบสอบถามในการเก็บขอมูลท้ังหมด 400 ราย ซ่ึงอิงจากงานวิจัยเลมอ่ืน ๆ ท่ีมีศึกษาดวยวิธี Kano 

Model โดยสวนใหญเก็บขอมูลตัวอยางระหวาง 350–400 ราย โดยข้ันตอนการวิจัย แบงออกเปน 2 

สวนดังนี้  

สวนท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามท้ังหมด 400 ราย  

สวนท่ี 2 เปนการสํารวจคุณลักษณะท่ีผูบริโภคแตละกลุมพึงพอใจ โดยใชแบบจําลองคาโน 

คําถามจะประกอบไปดวย คําถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยคําถามเชิงบวก คือ คําถามท่ีถามความรูสึกเม่ือ

พบคุณลักษณะหรือคุณภาพนั้น และ คําถามเชิงลบ คือ คําถามท่ีถามความรูสึกเม่ือไมพบคุณลักษณะ

หรือคุณภาพนั้น 

 

ตาราง 2 ตารางแสดงคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีใชในการวิเคราะหแบบจําลองคาโน 

คําถาม คุณลักษณะ 

Q1.1 

Q1.2 

1.1บรรจุภัณฑมีหลายขนาด 

1.2 บรรจุภัณฑมีขนาดเดียว 

Q2.1 

Q2.2 

2.1 แปงฟูกรอบ 

2.2 แปงไมฟูกรอบ 

Q3.1 

Q3.2 

3.1 แปงมีความหนา 

3.2 แปงไมหนา แปงบาง 

Q4.1 

        Q4.2 

4.1 แปงมีกลิ่นหอมของงาและมะพราว 

4.2 แปงไมมีกลิ่นหอมของงาและมะพราว 

Q5.1 

        Q5.2 

5.1 กลวยที่ใชทอดนิ่ม 

5.2 กลวยที่ใชทอดไมนิ่ม  
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ตาราง 2 ตารางแสดงคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีใชในการวิเคราะหแบบจําลองคาโน (ตอ) 

คําถาม คุณลักษณะ 

Q6.1 

Q6.2 

6.1 แปงสีออน 

6.2 แปงสีเขม 

Q8.1 

Q8.2 

8.1 เปดรานทุกวัน 

8.2 ไมไดเปดรานทุกวัน 

Q9.1 

Q9.2 

9.1 มีหลากหลายผลิตภัณฑในราน 

9.2 มีผลิตภัณฑเดียวในราน 

Q10.1 

Q10.2 

10.1 ห่ันกลวยเปนแวนๆ  

10.2 ห่ันกลวยไมไดเปนแวนๆ 

Q11.1 

Q11.2 

11.1 มีขายผานชองทางออนไลน 

11.2ไมมีขายผานชองทางออนไลน 

Q12.1 

Q12.2 

12.1 มีกลิ่นหอมของงา 

12.2 ไมมีกลิ่นหอมของงา 

Q13.1 

Q13.2 

13.1 มีกลิ่นหอมของมะพราว 

13.2 ไมมีกลิ่นหอมของมะพราว 

Q14.1 

Q14.2 

14.1 มีจัดขายเปนเซตพรอมเคร่ืองดื่ม 

14.2 ไมมีจัดขายเปนเซตพรอมเคร่ืองดื่ม 

ท่ีมา: มาจากการ Focus group 

 

จากนั้นนําคําตอบของแตละคนมาถอดและแปลความหมายการประเมินความพึงพอใจของ

ผูบริโภคโดยมีวิธีข้ันตอนในการวิเคราะหและแปลผลตามข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 นําคําตอบแตละคําตอบจากผูตอบแบบสอบถามแตละคนมาเทียบความหมายโดย

เทียบกับตารางการประเมินผลของคาโน ในภาพท่ี 1 ซ่ึงในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยจะทราบวา คําตอบของแตละ

คุณลักษณะจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน วาเปนสัญลักษณ A O M Q R I 
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ตาราง 3 ตารางการประเมินของแบบจําลองคาโน 

 Dysfunctional 
Fu

nc
tio

na
l 

 ชอบ คาดหวัง เฉยๆ ยอมรับ ไมชอบ 

ชอบ Q A A A O 

คาดหวัง R I I I M 

เฉยๆ R I I I M 

ยอมรับ R I I I M 

ไมชอบ R R R R Q 

 

ข้ันตอนท่ี 2 นําคําตอบของข้ันตอนท่ี 1 มาหาคาอัตราสวนรอยละของแตละคุณลักษณะ 

ข้ันตอนท่ี 3 นําความถ่ีของแตละคุณลักษณะ เฉพาะ M O A และ I ท่ีไดมา คํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์คาความพึงพอใจและคาความไมพึงพอใจ ดวยสูตรดังตอไปนี้ 

คาความพึงพอใจ     =       A+O
A+O+M+I  

 

คาความไมพึงพอใจ    =   𝑂𝑂+𝑀𝑀
(−1)(A+O+M+I) 

 

จากสมการ A (Attractive) คือ คุณลักษณะท่ีดึงดูดลูกคา 

O (One-dimentional) คือ คุณลักษณะท่ีทําใหลูกคาพึงพอใจ 

M (Must-be) คือ คุณลักษณะท่ีจําเปนตองมีในตัวผลิตภัณฑ 

I (Indifferent) คือ คุณลักษณะท่ีไมสรางความแตกตางใหลูกคาในความรูสึกของลูกคา 

R (Reverse) คือ คุณลักษณะท่ีจะตองมีการปรับปรุง 

Q (Questionable Result) คือ คุณลักษณะท่ีจะตองตระหนักใหมาก 

โดยท่ีคาความพึงพอใจจะมีคาอยูระหวาง 0 – 1 ถาคาเขาใกล 1 แสดงวามีความพึงพอใจมาก ในทาง

กลับกันถาคาความไมพึงพอใจมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีความไมพึงพอใจอยางมาก 

ข้ันตอนท่ี 4 นําคาสัมประสิทธิ์ท่ีไดจากการคํานวณมาสรางกราฟแสดงความพึงพอใจและไมพึง

พอใจของผูบริโภคเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดกับแผนภาพคาโนวาแตละคุณลักษณะอยูในคุณสมบัติใด จะ

ทําใหทราบถึงคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในแตละกลุมของผูบริโภค 
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สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 พฤติกรรมผูบริโภค จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามท้ังหมด 400 ราย 

ขอมูลท่ัวไปของลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการศึกษาขอมูลสภาพท่ัวไปของผูท่ีเคยบริโภค

กลวยทอดท้ัง 400 รายพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 77 มีอายุอยูในชวง 26 – 

35 ป คิดเปนรอยละ 41.25 ระดับการศึกษาอยูท่ีระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 67.20 ประกอบอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 35 มีรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 15,001–20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

37.75 

พฤติกรรมของผูบริโภคกลวยทอด ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเคยรับกลวยทอดท้ัง 

400 ราย พบวา สวนใหญผูท่ีเคยรับประทานกลวยทอดแลวรูสึกชอบกลวยทอด คิดเปนรอยละ 35.25 

ปกติผูบริโภคจะซ้ือกลวยทอดท่ีบริเวณชุมชน คิดเปนรอยละ 39.90 และมักเลือกซ้ือท่ีรานมีลักษณะเปน

รถเข็นริมทาง คิดเปนรอยละ 80.90 มีความตั้งจะไปซ้ือกลวยทอด คิดเปนรอยละ 59.60 ชวงเวลาในการ

ซ้ือกลวยทอดสวนใหญจะอยูในชวง 10.01 น.-16.00 น.คิดเปนรอยละ78.10 ซ่ึงราคากลวยทอดในแตละ

ครั้งท่ีซ้ืออยูท่ี 20 บาท/กลอง คิดเปนรอยละ 41 โดยกลวยทอดท่ีเคยซ้ือแตละกลองมีจํานวนกลวยทอด 

10 ชิ้น/กลอง คิดเปนรอยละ 31.10 

สวนท่ี 2 การวิ เคราะห คุณลักษณะของผลิตภัณฑกลวยทอดโดยใชแบบจําลองคาโน  

 คุณลักษณะตางๆของกลวยทอดท่ีไดจากการ Focus group มีดังนี้ ความกรอบของแปง ความ

อมน้ํามันขอแปง ความรอนของกลวยทอด ความหลากหายของผลิตภัณฑท่ีขายรวมดวยในราน มีความ

แตกตางของผลิตภัณฑเชน มีโรยผงชีส ความแตกตางของบรรจุภัณฑ ความฝาดของกลวย ลักษณะของ

การหั่นกลวยทอด ชองทางการจัดจําหนาย กลิ่นหอมของงานและมะพราว การจัดเปนเซทพรอม

เครื่องดื่มจําหนาย 

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของกลวยทอดตอความพึงพอใจของผูบริโภคตอจํานวน 400 คน

ตามแบบจําลองคาโนซ่ึงในเพศชาย พบวาคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีอยูในกลุมท่ีเปนคุณลักษณะท่ี

ดึงดูดทําใหเพศชายเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีขายมันทอด มีกลิ่นหอมของมะพราวและงา มีโรย

ผงชีส มีขายเผือกทอดและกลวยตากทอด ใสกลองกระดาษมีฝาปด มีขายออนไลนและมีจัดขายเปนเซต

พรอมเครื่องดื่ม คุณลักษณะท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจของเพศชายคือการหั่นกลวยเปนแวนๆ สวนกลวย
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ทอดบรรจุกลองกระดาษท่ีมีฝาปดและแปงมีกลิ่นหอมของงาและคุณลักษณะท่ีทําใหเพศชายเกิดความพึง

พอใจคือ แปงกรอบ แปงไมแข็ง กลวยทอดรอน ไมอมน้ํามัน และคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีตองมี

สําหรับเพศชายคือกลวยไมฝาด ในสวนของเพศหญิงนั้น พบวาคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีดึดดูดเพศ

หญิง คือ แปงท่ีมีกลิ่นหอมของงาและมะพราว ใสกลองกระดาษมีฝาปด มีขายเผือกทอด กลวยตากและ

มันทอด มีขายผานชองทางออนไลนและการหั่นกลวยเปนแวนๆคุณลักษณะท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจตอ

เพศหญิง คือ มีจัดขายเปนเซตพรอมเครื่องดื่ม มีโรยผงชีส และคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีทําใหเพศ

หญิงเกิดความพึงพอใจคือแปงมีความกรอบ แปงไมแข็ง กลวยทอดรอนและความฝาดของกลวย และ

คุณลักษณะท่ีตองมีสําหรับเพศหญิงคือแปงไมอมน้ํามัน 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงคุณลักษณะตางๆของกลวยทอดท่ีมีผลตอความพึงพอใจตอเพศหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงคุณลักษณะตางๆของกลวยทอดท่ีมีผลตอความพึงพอใจตอเพศชาย 

ท่ีมา: การคํานวณจากโปรแกรม Microsoft Excel 

 

อภิปรายผล 

จากการสรุปโดยภาพรวมพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 26 – 35 ป 

ระดับการศึกษาอยูท่ีระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี  

15,001 – 20,000 บาท และสวนใหญจะซ้ือกลวยทอดท่ีบริเวณชุมชน มักเลือกซ้ือท่ีรานท่ีเปนรถเข็นริม

ทาง โดยชวงเวลาในการซ้ือกลวยทอดจะอยูในชวง 10.01 น.-16.00 น.ซ่ึงราคากลวยทอดแตละครั้ง

ประมาณ 20 บาทตอกลอง โดยเฉลี่ยมีกลวยทอด 10 ชิ้นตอกลอง ซ่ึงจากผลการวิเคราะห เพศชาย 

พบวา คุณลักษณะของกลวยทอดท่ีดึงดูดทําใหเพศชายเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีขายมันทอด มี

กลิ่นหอมของมะพราวและงา มีโรยผงชีส มีขายเผือกทอดและกลวยตากทอด ใสกลองมีฝาปด  

ขายออนไลนและมีจัดขายเปนเซตพรอมเครื่องดื่ม คุณลักษณะท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจของเพศชายคือ

การหั่นกลวยเปนแวนๆ และคุณลักษณะท่ีสงผลใหเพศชายเกิดความพึงพอใจ คือ แปงกรอบ แปงไมแข็ง 

กลวยทอดรอน ไมอมน้ํามัน และคุณลักษณะท่ีตองมีสําหรับเพศชายคือกลวยฝาด ในสวนของเพศหญิง

นั้น พบวาคุณลักษณะของกลวยทอดท่ีดึงดูดทําใหเพศหญิงเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดคือแปงมีกลิ่นหอม

ของงาและมะพราว ใสกลองกระดาษมีฝาปด มีขายเผือกทอด กลวยตากและมันทอด มีขายผานชองทาง

ออนไลนและการหั่นกลวยเปนแวนๆ คุณลักษณะท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจของเพศหญิงคือ มีจัดขาย

Y 

X 
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เปนเซตพรอมเครื่องดื่ม มีโรยผงชีสและคุณลักษณะท่ีสงผลใหเพศหญิงนั้นเกิดความพึงพอใจ คือแปงมี

ความกรอบ แปงไมแข็ง กลวยทอดรอนและความฝาดของกลวย คุณลักษณะดังกลาวควรมีการรักษา

คุณภาพและพัฒนาจะสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของผูบริโภคไดมากข้ึนและคุณลักษณะท่ีตองมีสําหรับ

เพศหญิงคือแปงไมอมน้ํามัน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใชทางธุรกิจ นํามาปรับใช แกไข ดังนี้  

1.1. พัฒนาดานผลิตภัณฑกลวยทอดใหมีกลิ่นหอมของสวนประกอบมากข้ึนท้ังกลิ่นของงา,มะพราว

และมีขายเผือกทอด กลวยตากและมันทอด เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหผูบริโภคเพ่ิมสินคาใหมีความ

หลากหลายและนาสนใจมากข้ึน 

1.2. ดานบรรจุภัณฑสําหรับใสกลวยทอดควรใสกลองกระดาษท่ีมีฝาปด  

1.3. มีขายผานชองทางออนไลน เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเพ่ือหาผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีสามารถ

ขายรวมกับกลวยทอดได เพ่ือนําขอมูลมาขยายธุรกิจท่ีเก่ียวของกับกลวยทอด 

2.2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค 
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคช่ันของพนักงาน 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จํากัด สํานักงานใหญ 

Factors influencing the behavior to purchase by Food delivery applications 

of employee in TRI PETCH ISUZU LEASING CO., LTD (Head office) 

 

อลงกต ประสานชาต0ิ

1 และคมกริช ถาวรวันชัย2 

Alongkot Prasanchat1 and Komgrich Thavornwanchai2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสั่งอาหาร

ผานแอปพลิเคชั่นของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด สํานักงานใหญ โดยปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด ปจจัยคุณภาพการบริการ และปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันวาจะมีการ

ตัดสินใจแตกตางกันหรือไม 2)เพ่ือใหทราบถึงความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน และสามารถนํา

ผลการวิจัยไปประยุกตเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือการใหบริการไดอยางครบวงจร  ซ่ึง

ดําเนิน การเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยางผานแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลดวยการใชการประมวลผล

จากโปรแกรมสําเร็จรูป  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและรายไดท่ีแตกตางกันนั้น มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่น ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ,อายุท่ี

แตกตาง และศาสนา ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่น ปจจัยสวน

ประสมการตลาดและปจจัยคุณภาพการบริการ ท้ังคูลวนมี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายบริการ

สั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่น ไมวาจะเปนยอดการสั่งซ้ือเฉลี่ยตอครั้ง ความถ่ีตอเดือน หรือ ยอดรวมตอ

เดือน ลวนมีความสัมพันธกันท้ังสิ้น              

                                                               

คําสําคัญ :แอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร,การจัดสงอาหารไปยังแหลงท่ีพัก, แอปพลิเคชั่น,พฤติกรรม. 

                                                                        
1 ผูวิจยั เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุมวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจ. E-mail: 5803100130@live4.utcc.ac.th 
2 อาจารย ดร. อาจารยประจําเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ . E-mail: komgrich_tha@utcc.ac.th 
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Abstract 

 This research aimed to 1)  study factors influencing the behavior to purchase by 

Food delivery applications of employee in TRIPETCH ISUZU LEASING CO. , LTD ( Head 

office)  With marketing mix factors, service quality factors and population factors, if they 

are different, will they make different decisions? 2)  For order to better understand the 

needs of consumers and able to apply the research results as a guideline for 

improvement and development to provide services covering all aspects, methods of 

collecting sample data by questionnaires and data analysis using processing from 

program.  The results of the research showed that different personal factors of gender 

and income influence the behavior to purchase by Food delivery applications but age, 

status and religions does not influence the behavior to purchase by Food delivery 

applications Marketing mix factors and service quality factors have correlation with 

behavior to purchase by Food delivery applications in terms of expenses per order 

Frequency per month and total per month 

 

Keywords: Food delivery applications, Food delivery, Applications, Behavior 

 

บทนํา 

ปจจุบันนั้นธุรกิจรานอาหารจัดไดวาเปนหนึ่ง ในธุรกิจท่ีสําคัญของภาคบริการในประเทศไทย 

โดยปจจุบันมีมูลคาตลาดสูงถึง 4.2 แสนลานบาท ซ่ึงมีหวงโซในธุรกิจท่ีเชื่อมโยงมากมายไมวาจะเปน 

ผูผลิตวัตถุดิบ ธุรกิจขนสง หรือธุรกิจจัดเลี้ยง โดยครอบคลุมผูประกอบการรายใหญไปจนถึง

ผูประกอบการขนาดเล็ก ในระยะ เวลา 3-5 ปท่ีผานมาเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทและสรางผล กระทบ

ท้ังในดานการสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคาในตลาด ขณะเดียวกันก็สรางความทาทายท่ีสําคัญ ทําให

ผูประกอบการจําเปนตองปรับตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได นั่นก็คือ แอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร (Food Delivery 

Application)ซ่ึงถือเปนตัวเรงสําคัญท่ีสงผลทําใหธุรกิจจัดสงอาหารไปยังแหลงท่ีพัก (Food Delivery) มี

การขยายตัวเฉลี่ยตอปในป 2557 – 2561 อยูท่ีประมาณรอยละ 10 สูงกวาการขยายตัวของธุรกิจ
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รานอาหารโดยรวมท่ีมีคาเฉลี่ยอยูท่ีเพียงรอยละ 3-4 ตอป การเขามาของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารนั้น จะ

สงผลตอธุรกิจรานอาหารอยางมาก โดยแรงผลักดันการเติบโตของธุรกิจ Food Delivery มาจากท้ังการ

ขยายตลาดของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารและความพยายามท่ีจะรักษาสวนแบงตลาดของ เครือราน อาหาร 

โดยตัวแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารทําหนาท่ีเปนแพลตฟอรมตัวกลางท่ีรวบรวมรานอาหารหลายๆราน เขา

ดวยกัน รวมไปถึงนําเสนอบริการจัดสงอาหารใหแกผูบริโภค  แลวยังพบอีกวาแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร 

อาจมีสวนชวยใหมูลคาของธุรกิจ Food Delivery มีการขยายตัวมากยิ่งข้ึน โดยเปนผลจากการเปลี่ยน

คาใชจายของผูบริโภคในการเดินทางไปยังรานอาหารมาเปนคาจัดสงสินคา ซ่ึงรายไดสวนนี้ท่ีเพ่ิมข้ึนยังได

กระจายตัวไปยังผูเลนตางๆในหวงโซธุรกิจอีกดวยอาทิ ผูขับข่ีรถจักรยานยนตรับจาง ท่ีสามารถมี

ทางเลือกของอาชีพและสรางรายไดเพ่ิมเติมโดยการรับงานผานแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารท่ีมีใหเลือก

มากมาย ซ่ึงคาดวากลุมผูขับข่ีรถจักยานยนตนี้ นาจะมีสวนแบงรายไดมูลคาประมาณ 3.9 พันลานบาท 

รานอาหารซ่ึงรวมถึงรานอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง ท่ีสามารถใชประโยชนจากแพลตฟอรม

รวบรวมรานอาหารเพ่ือขยายจํานวนฐานลูกคาโดยท่ีไมตองเพ่ิมทรัพยากรเงินทุนและแรงงานในสวนของ

ระบบขนสงเอง ทําใหอาจมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของฐานลูกคาใหมๆ ซ่ึงอาจมีสวนแบงของ

รายไดมูลคาประมาณ 2.6 หม่ืนลานบาท ทางฝงของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารเองนั้นก็มีการเติบโตอยาง

รวดเร็ว ทําใหอาจมีสวนแบงของรายไดประมาณ 3.4 พันลานบาท จากมูลคารวมของธุรกิจ Food 

Delivery ในป 2562 ท่ีประมาณ 3.3 หม่ืนลานบาท  

 

รูปภาพท่ี 1.1   ผูเลนและการกระจายตัวของรายไดจากธุรกิจ Food Delivery 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยกสิกรไทย (มูลคารวมของธุรกิจ Food Delivery ในป 2562) 
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โดยงานวิจัยนี้เพ่ือมาเพ่ิมความเขาใจในธุรกิจแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ท่ีมีสวนผลักดันใหธุรกิจการ

จัดสงอาหารไปยังแหลงท่ีพัก โดยมีการขยายตัวแตยังมีสวนชวยเพ่ิมการกระจายรายไดใหกับผูเลนในหวง

โซธุรกิจ ในขณะเดียวกันเพ่ือใหผูมีสวนรวมตางๆเขาใจความทาทายท่ีสําคัญตอธุรกิจราน ขนสงอาหาร 

และมีผลทําใหผูประกอบการจําเปนตองเพ่ิมขีดสามารถในการแขงขันของตนเองทําใหสามารถตอบโจทย

ความตองการของผูบริโภคได มากยิ่งข้ึน และยังอาจกระตุนใหเกิดการรวมมือและควบรวมกิจการของ

ธุรกิจในหวงโซรานอาหารมากข้ึนกวาอดีตและสงผลใหพฤติกรรม ของผูบริโภคลดความซับซอนไดมาก

ยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการสั่งอาหารผาน แอปพลิเคชั่น ของพนักงาน บริษัท ตรี

เพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด สํานักงานใหญ.  

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชจายบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่นของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด สํานักงานใหญ.  

3.เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช

จายบริการสั่งอาหารผาน แอปพลิเคชั่น ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด สํานักงานใหญ.  

4.เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพของการใหบริการกับพฤติกรรมการใช

จายบริการสั่งอาหารผาน แอปพลิเคชั่น ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด สํานักงานใหญ. 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือ วิธีการแจกแบบสอบถามผาน Google 

Forms เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ประชากร คือพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด 

สํานักงานใหญ ซ่ึงท่ีเลือกประชาชนเปนกลุมนี้ เพราะ อยากทราบพฤติกรรมของคนท่ีทํางานออฟฟต ซ่ึง

คาดวาเปนกลุมคนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีมีโอกาสเปนกลุมจะมีการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่นท่ีมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากวาเปนกลุมท่ีมีอํานาจซ้ือ และชอบรวมกลุมรับประทานอาหาร แตเวลาอาจจะ
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ไมไดมีมากนัก จึงนาสนใจท่ีจะเก็บขอมูล โดยท่ีกลุมกลุมตัวอยาง ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% ไดขนาด

ของกลุมตัว อยาง ท่ีเหมาะสมเทากับ 298 ตัวอยาง อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการปองกันความผิดพลาดท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงไดจัดทํา

แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางเพ่ิมข้ึนอีก 7ชุด รวมเปนท้ังหมด 305 วิธีเก็บขอมูลเลือกใชวิธีการเลือก

กลุมตัวอยาง แบบเฉพาะเจาะจง คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีกําลังทํางาน จาก

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ทางสถิติในการ

ทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบของการสํารวจ ซ่ึงสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญ เปนเพศชาย 151 คน คิดเปนรอยละ 50 , ผูท่ีมีสถานภาพโสด มีจํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 

77 ผูท่ีมีอายุ20-25 ป มีจาํนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 31 นับถือศาสนาพุทธ 247 คนรอยละ 81 ระดับ

รายไดอยูท่ี ไมเกิน20000บาท เปนจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 36  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2744 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทางประชํากรศาสตร  จํานวน รอยละ 

1.เพศ   

            เพศชาย  151 50 

            เพศหญิง  132 43 

            เพศทางเลือก  22 7 

2.อายุ   

           อายุ20-25 ป  94 31 

           อายุ26-30 ป  75 25 

           อายุ31-35 ป  52 17 

           อายุ36-40 ป  25 8 

           อายุ41-45 ป  34 11 

           อายุ45 ปข้ึนไป  25 8 

3.สถานภาพ   

           โสด 234 77 

           สมรส  62 20 

           มีแฟนแตงไมแตงงาน 9 3 

4.รายได   

           ไมเกิน 20000  108 36 

           20001-30000    71 23 

           30001-40000  65 21 

           40001-50000  28 9 

           มากกวา 50000 33 11 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง(ตอ) 

ลักษณะทางประชํากรศาสตร  จํานวน รอยละ 

5.ศาสนา   

          พุทธศาสนา 247 81 

          คริสตศาสนา 38 12 

          อิสลาม 20 7 

  305 100 

 

2.ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชจายบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่นของพนักงาน บริษัท ตรี

เพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด สํานักงานใหญ จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการใช

บริการสั่งอาหาร แบงเปนสองกลุม ผูท่ีไมเคยและเลิกใชกับ ผูท่ีใชอยูกับท่ีเคยใช กลุมผูท่ีไมเคยและเลิกใช 

58 คน เหตุผลสวนมากท่ีไมสั่งคือชอบรับประทานท่ีรานอาหารจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36 โดยท่ี

สวนใหญอาจจะกลับมาใช 30 คน หรือ 52%  สวนกลุมผูท่ีใชอยูและเคยใช 265 คน เหตุผลสวนมากท่ี

สั่งคือราคาถูกกวาไปทางท่ีราน/โปรโมชั่น 157คน รอยละ 59.2 แอปพลิเคชั่นท่ีใชเปน Grab186 คน คิด

เปนรอยละ70.2 รายการสั่งบอยสุดคืออาหารญ่ีปุน 128 คน รอยละ48.3 สั่งมากท่ีสุดจะเปนชวงเวลา

ศุกรเย็น 145 คน รอยละ 54.7 และทานสั่งทานคนเดี่ยว 203 คน รอยละ 76 ยอดการสั่งในแตละครั้ง

สวนใหญอยูท่ี 251-500 บาท หรือกวา 56% และ ความถ่ีในการสั่งจะอยูในชวงท่ีไมเกิน 5 ครั้งตอเดือน 

คิดเปน 43% ของท้ังหมด 

3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นจากพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่นตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการ มีดังนี้ 

ปจจัยยอยของปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดท้ังหมด 28 ปจจัย พบวา ปจจัยอิสระท่ีมี

คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑในเรื่องApplication สะดวกในการใช (คาเฉลี่ย 4.913:เห็นดวยมากท่ีสุด)ปจจัยดานผลิตภัณฑ

ในเรื่องของรานอาหารมีซ้ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.475: เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยดานกระบวณการในเรื่อง

กระบวนการในการชําระเงินสะดวกมีความสดใหม (คาเฉลี่ย 4.464: เห็นดวยมากท่ีสุด) นอกจากนี้เม่ือ
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พิจารณาในแตละปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ไดดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยกลุมตัวอยางมี

คาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานผลิตภัณฑท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 4.412: เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยดาน

ราคา โดยกลุมตัวอยางมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานราคาท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 4.251: เห็นดวย

มากท่ีสุด) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยกลุมตัวอยางมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 4.311: เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

โดยกลุมตัวอยางมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานการสงเสริมการตลาด ท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 4.247: 

เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยดานบุคคล โดยกลุมตัวอยางมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานบุคคล ท้ังกลุม 

เฉลี่ยเทากับ 4.220: เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมกายภาพ โดยกลุมตัวอยางมีคาความ

คิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานสิ่งแวดลอมกายภาพ ท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 4.235: เห็นดวยมากท่ีสุด)ปจจัยดาน

กระบวนการ โดยกลุมตัวอยางมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานกระบวนการ ท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 

4.281: เห็นดวยมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดแตละตัววัด 

ปจจัย  คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลคา 

1.ปจจัยดานผลิตภัณท    

1.1 App สะดวกในการใช 4.913 0.3844 เห็นดวยมากท่ีสุด 

1.2 App เปนท่ีรูจักในประเทศ 4.113 0.4017 เห็นดวยมาก 

1.3 รานอาหารมีซ้ือเสียง 4.475 0.759 เห็นดวยมากท่ีสุด 

1.4 รสชาติอาหารอรอย 4.147 0.6254 เห็นดวยมาก 

2.ปจจัยดานราคา    

2.1 ราคาคาใชจายระบุชัดเจน 4.43 0.6726 เห็นดวยมากท่ีสุด 

2.2 คาขนสงเหมาะสม 4.2 0.6583 เห็นดวยมากท่ีสุด 

2.3 ราคาอาหารตํ่ากวาทานท่ีราน 4.253 0.7179 เห็นดวยมากท่ีสุด 

2.4 อาหารคุมราคาท่ีจาย 4.211 0.669 เห็นดวยมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดแตละตัววัด(ตอ) 

ปจจัย  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน การแปลคา 

3.ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย    

3.1 มีการแนะนํารานอาหารท่ีเปนท่ีนิยมหรือ 4.43 0.7097 เห็นดวยมากท่ีสุด 

3.2 มีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 4.268 0.7229 เห็นดวยมากท่ีสุด 

3.3 มีการลดราคาในชวงเทศกาลตางๆ 4.238 0.5968 เห็นดวยมากท่ีสุด 

3.4 มีเเพ็กเกจตางๆในการใหบริการ 4.309 0.6174 เห็นดวยมากท่ีสุด 

4.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด    

4.1 มีการแนะนํารานอาหารท่ีเปนท่ีนิยม 4.419 0.8223 เห็นดวยมากท่ีสุด 

4.2 มีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 4.132 0.6227 เห็นดวยมาก 

4.3 มีการลดราคาในชวงเทศกาลตางๆ 4.283 0.7011 เห็นดวยมากท่ีสุด 

4.4 มีเเพ็กเกจตางๆในการใหบริการ 4.155 0.6926 เห็นดวยมาก 

5.ปจจัยดานกระบวณการ    

5.1 กระบวนการในการชําระเงินสะดวก 4.464 0.7536 เห็นดวยมากท่ีสุด 

5.2 มีการแจงเตือนถานะการสง 4.306 0.652 เห็นดวยมากท่ีสุด 

5.3 กระบวนการสมัครสมาชิกงาย 4.317 0.6946 เห็นดวยมากท่ีสุด 

5.4 กระบวนการสั่งซ้ือท่ีสะดวก 4.038 0.7824 เห็นดวยมาก 

6.ปจจัยดานบุคคล    

6.1 พนักงานจะรายงานเม่ือมีปญหา 4.328 0.897 เห็นดวยมากท่ีสุด 

6.2 พนักงานสุภาพ 4.174 0.6742 เห็นดวยมาก 

6.3 พนักงานแตงกายเรียบรอย 4.242 0.7651 เห็นดวยมากท่ีสุด 

6.4 พนักงานใสใจลูกคา 4.136 0.8098 เห็นดวยมาก 

7.ปจจัยดานกายภาพ    

7.1 การออกแบบ App สวยงาม 4.426 0.7558 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7.2 การจัดหมวดหมูในAppเหมาะสม 4.309 0.676 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7.3 สัญลักษณApp จดจํางาย 4.177 0.8087 เห็นดวยมาก 
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ปจจัยทางดานคุณภาพการบริการ ท้ังหมด 16 ปจจัย พบวา ปจจัยอิสระท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก 1.ปจจัยดานความเปนรูปธรรม ใน

เรื่องพนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย(คาเฉลี่ย 4.721:เห็นดวยมากท่ีสุด) 2.ปจจัยดานการรูจักและ

เขาใจลูกคาในเรื่องของรายงานสถานะการสงReal time (คาเฉลี่ย 4.464: เห็นดวยมากท่ีสุด) 3.ปจจัย

ดานการตอบสนองความตองการในเรื่องตอบรับคําสั่งอาหารรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.408: เห็นดวยมากท่ีสุด)  

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในแตละปจจัยคุณภาพการบริการไดดังนี้ ปจจัยดานความเปนรูปธรรม โดยกลุม

ตัวอยางมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานความเปนรูปธรรม ท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 4.290: เห็นดวยมาก

ท่ีสุด) ปจจัยดานความนาเชื่อถือ โดยกลุมตัวอยางมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานความนาเชื่อถือ ท้ัง

กลุม เฉลี่ยเทากับ 4.199 : เห็นดวยมาก) ปจจัยดานการตอบสนองความตองการ โดยกลุมตัวอยางมีคา

ความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานการตอบสนองความตองการ ท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 4.188: เห็นดวยมากท่ี) 

ปจจัยดานการรูจักและเขาใจลูกคา โดยกลุมตัวอยางมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยระดับในดานการรูจักและ

เขาใจลูกคาท้ังกลุม เฉลี่ยเทากับ 4.286: เห็นดวยมากท่ีสุด)   

โดยท่ีปจจัยประชากรศาสตร ดานเพศและรายไดท่ีแตกตาง มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการ

สั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่นและดานปจจัยประชากรศาสตรดานสถานภาพ, อายุท่ีแตกตาง ไมมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่น เฉพาะในสวนของยอดการสั่งซ้ือรวมหนึ่งเดือน 

และ ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีศาสนาท่ีแตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผาน

แอปพลิเคชั่น เฉพาะ ในเรื่องของยอดการสั่งซ้ือแตละครั้ง 

ในเรื่องสวนประสมการตลาดซ่ึงมี ผลิตภัณฑ, ราคา ,สถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย,และ

การสงเสริมการตลาด, กระบวน การ, บุคคล, และลักษณะกายภาพ ,สวนดานคุณภาพการบริการซ่ึงมี 

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ , ดานความนาเชื่อถือ, ดานการตอบสนองลูกคา , ดานการเขาใจ

และรูจักลูกคา , ท้ังคูลวนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายบริการสั่งอาหารผานแอปพลิ เคชั่นของ

พนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จํากัด สํานักงานใหญ ไมวาจะเปนยอดการสั่งซ้ือเฉลี่ยตอครั้ง ความถ่ี

ตอเดือน หรือ ยอดรวมตอเดือน ลวนมีความสัมพันธกันท้ังสิ้น 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยในสวนของประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานบริษัทท้ังหมดนั้น 

จากผลการศึกษาพบวากลุมตัว อยาง สวนใหญ เปนเพศชาย สถานภาพเปนคนโสด ชวงอายุ20-25 ป นับ

ถือศาสนาพุทธและรายไดอยูท่ี ไมเกิน20000บาท จะเห็นไดวากลุมพนักงานท่ีใชบริการสั่งอาหารผาน

แอปพลิเคชั่นนั้นสวนใหญมีลักษณะของกลุมผูท่ีเพ่ิงจบการศึกษาหรือกลุมวัยรุนท่ีเพ่ิงเริ่มทํางาน ท่ีรายได

ไมสูงและมีวิถีชีวิตท่ีอยูในสังคมท่ีใชชีวิตออนไลน ซ่ึงจะบอกไดวาเปนกลุมท่ีอาจจะไมไดมีกําลังทรัพยท่ี

มากแตเปน กลุมผู บริโภคท่ีมีอัตราใชบริการท่ีสูง 

สวนเรื่องพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชั่น จากผลการศึกษาพบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหาร แบงเปนสองกลุม ผูท่ีไมเคยกับเลิกใช และ ผูท่ีใช

อยูกับท่ีเคยใช กลุมผูท่ีไมเคยและเลิกใช เหตุผลสวนมากท่ีไมสั่งอีกหรือไมเคยสั่ง คือ ชอบรับประทานท่ี

รานอาหาร แตโดยท่ีสวนใหญอาจจะกลับมาใชอีกครั้งหรือเริ่มใชงานกวาครึ่ง ทําใหเห็นวาถาปญหาไดรับ

การแกไขก็จะมีผูบริโภคเพ่ิงข้ึน สวนกลุมผูท่ีใชอยูกับเคยใช เหตุผลสวนมากท่ีสั่งอาหาร คือ ราคาถูกกวา

ไปทางท่ีราน/โปรโมชั่น โดยแอปพลิเคชั่นท่ีใชเปนมากท่ีสุด คือ รายการสั่งบอยสุดคืออาหารญ่ีปุน 

ชวงเวลาศุกรเย็น จะมีคนสั่งมากท่ีสุด และสวนทานคนเดี่ยว ยอดการสั่งในแตละครั้งสวนใหญอยูท่ี 251-

500 บาท และ ความถ่ีในการสั่งจะอยูในชวงท่ีไมเกิน 5 ครั้งตอเดือน  ทําใหผูประกอบการ คนขับ และ

รานอาหาร สามารถวางแผนงาน จัดเวลาหรือ คํานวณโอกาสตางๆเพ่ิมไดเชน การตั้งราคาตามกลุม

รายได หรือเพ่ิมลดพนักงานประจําตามชวงเวลาเปนตน 

สวนสุดทายจากผลการวิเคราะหดวย Chi-Square จะเห็นไดวา ท้ังสองปจจัยใหญท้ัง สวน

ประสมการตลาดและคุณภาพการบริการ ท้ังคูลวนมี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายบริการสั่ง

อาหารผานแอปพลิเคชั่น ดังนั้นไมวาจะใชการตลาดหรือการบริการท่ีมีคุณภาพจะสงผลตอกิจการ ท้ัง

รานอาหาร คนขับและตัวแอปพลิเคชั่นเองท้ังนั้นดังนั้น 
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ขอเสนอแนะ  

1.ผูประกอบการท่ีเปนเจาของแอปพลิเคชั่นควรใหความสําคัญในดานการตลาดและคุณภาพของ

การบริการ โดย เฉพาะปรับปรุงพนักงานใหมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีเพราะคาคะแนนความพอใจอยูต่ําท่ีสุดท่ี

3.969 และเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับพนักงานขับข่ีเพราะเปนสาเหตุสวนใหญท่ีเก่ียวของกับการท่ีผูท่ีเคยใช

เลิกใชบริการ ผูประ กอบการควรมีการตรวจสอบกระบวนการทํางานอยูเสมอ เพ่ือรักษามาตรฐานการ

ใหบริการ ทําใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับพัฒนาการตลาดไปดวยเนื่อง

ผลการวิจัยชี้ใหเห็นสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายของผูตอบแบบสอบถาม 

และเพ่ิมพารทเนอรรานอาหารท่ีหลาก หลายและตอบโจทยความตองการของผูบริโภค 

2. ผูขับข่ีสงอาหารควรใหความสําคัญ วางแผนหรือปรับวิธีการดําเนินงาน จากขอมูลในดาน

ประชากรสาสตรจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกมาจะเปนพนักงานบริษัท เอกชน ซ่ึงถือวามีจํานวนมาก

ในกรุงเทพมหานคร ทําให เห็นวาชวงเวลาใดท่ีควรวางแผน อาหารใดท่ีคนกลุมนี้ชอบทาน วางแผนและ

เสนทางเพ่ือลดเวลา และ เพ่ิมเท่ียวการสงได และ พยายามตอบรับคําขอของผู  บริโภคใหไดมากท่ีสุด 

3. ผูประกอบการรานอาหารควรใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณท่ีดี และการรักษา

ชื่อเสียง เนื่องจากปจจุบัน ธุรกิจรานอาหารเติบโตเร็วข้ึนมากจากการเขามาของเทคโนโลยีใหมๆ และ

ควรพัฒนาท้ังรสชาติและบรรจุภัณทโดยคํานึงถึงระยะเวลา การขับข่ี และ ความคาดหวังของผูบริโภคท่ี

ตองรอเพ่ือรับประทานอาหาร ควรวางโครงสรางท่ีจะตอบรับการสงแบบถึงท่ีมากข้ึน 
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ความสัมพันธในระยะยาวระหวางอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย 

The Long Term Relationship between Headline Inflation Rate and Policy 

Interest Rates of Thailand 

 

อณันญา ชัยสงค0 1* และธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล1 

Ananya Chaiyasong1* and Teerasak Sapwarobol1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของไทย โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 

2562 เปนจํานวน 132 เดือน โดยใชวิธี Cointegration, Error Correction Model (ECM) และ Granger 

Causality Test ผลการทดสอบความนิ่งของขอมูล พบวา อัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายมี

ความนิ่งท่ีอันดับเดียวกันคือ ผลตางลําดับท่ี 1 หรือ I(1) สําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ในระยะยาว พบวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอท่ัวไปมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว 

ท้ังในกรณีท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรตามและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระ และกรณีอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระ นั้นคือ อัตราดอกเบีย้นโยบายและ

อัตราเงินเฟอท่ัวไปมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวแบบสองทิศทาง ผลการทดสอบความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพในระยะสั้นดวย ECM พบวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอท่ัวไปมีการปรับตัวในระยะ

สั้นเพ่ือเขาสูดุลยภาพระยะยาว และข้ันตอนสุดทายผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผล (Granger 

Causality Test) พบวา อัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนสาเหตุของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะท่ีอัตราดอกเบี้ย

นโยบายไมเปนตนเหตุของอัตราเงินเฟอท่ัวไป นั้นคือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอท่ัวไปมี

ความสัมพันธกันแบบทิศทางเดียว 

คําสําคัญ : อัตราเงินเฟอ, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย, ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the long- term relationship between 

policy interest rates and headline inflation rate of Thailand. Monthly time series data between 

January 2009 to December 2019 were utilized so as to conduct cointegration test, error 

correction model, as well as Granger causality test.  The empirical results revealed that the 

policy interest rates and headline inflation rate had unit roots with the same orders of 

integration at an I( 1)  process.Using cointegration method, the results showed that headline 

inflation rate and policy interest rate were cointegrated.  According to the analysis of the 

short- term relationship, using the Error Correction Model, the results showed a short- term 

relationship. Finally, analysis of the Granger Causality Test showed that headline inflation rate 

did granger cause policy interest rate, but not the other way around. 

 

Keywords: Inflation Rate, Policy Interest Rate, Cointegration 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 การดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยมีเปาหมายท่ีจะรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ (Economic Stability) ซ่ึงการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจวัดไดจากเสถียรภาพทางดานราคา               

(Price Stability) นั้นคือ การท่ีอัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําและไมผันผวนซ่ึงจะชวยเอ้ือตอการตัดสินใจวาง

แผนการบริโภค การผลิต การออม และการลงทุนของภาคเอกชน ท้ังยังชวยสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและกอใหเกิดการจางงานอยางยั่งยืน เนื่องจากการท่ีเศรษฐกิจในประเทศมีเสถียรภาพทางดานราคา

นั้นเปนการรักษาอํานาจซ้ือของผูบริโภคและผูออม รักษาขีดความสามารถในการแขงขันดานราคาของภาค

ธุรกิจท้ังในและตางประเทศ ลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (Real Interest Rate) และสราง

บรรยากาศท่ีดีใหกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

หลังจากสิ้นสุดการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary 

Fund : IMF) ธนาคารแหงประเทศไทยไดนํากรอบเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) มาใชเปนเปาหมาย

ในการดําเนินนโยบายทางการเงินนับตั้งแตวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอ 

ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองพยายามรักษาระดับอัตราเงินเฟอไมใหออกนอกกรอบเปาหมายและมี                
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การกําหนดการใชเปาหมายของนโยบายการเงินท่ีชัดเจนและเขมงวด สะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันท่ีจะสราง

ความเชื่อม่ันใหกับประชาชนในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการนโยบายทาง

การเงิน (กนง.) ภายใตธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดกรอบเปาหมายเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยท้ังปอยูท่ีรอยละ 

2.5 ± 1.5 นับตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 2562 สําหรับในป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน กนง. ไดเปลี่ยนมาใช             

กรอบเปาหมายเงินเฟอท่ัวไปแบบชวง (ไมมีคากลาง) โดยกําหนดใหอัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยตอปอยูท่ีรอยละ             

1.0 – 3.0 ซ่ึงเปนระดับท่ีไมสูงหรือต่ําเกินไปจนกระทบตอคาครองชีพของประชาชนและศักยภาพการเติบโต

ของเศรษฐกิจและเพ่ือใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม นับตั้งแตประเทศไทย           

นํากรอบเปาหมายเงินเฟอมาใชอัตราเงินเฟอท่ัวไปผันผวนนอยลงมาก แตสิ่งท่ีสรางความกังวลใหกับ กนง. คือ

อัตราเงินเฟอท่ัวไปมีแนวโนมลดลงอยูในระดับต่ํากวากรอบเปาหมาย จากการศึกษาพบวา สาเหตุเกิดจาก                       

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง อาทิ กระแสโลกาภิวัฒน การขยายตัวของ E-Commerce การเขาสูสังคม

ผูสูงอายุท่ีทําใหการบริโภคและการใชจายลดลง การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันดิบท่ีทําใหตนทุนการผลิต

ลดลง คาแรงท่ีถูกลงจากการนําเครื่องจักรทดแทนแรงงานคนเพ่ิมข้ึน และการคาดการณเงินเฟอท่ีอยูในระดับ

ต่ําจนสงผลตอการกําหนดราคาและการเรียกรองคาแรง รวมถึงการยกเวนภาษีนําเขาหรือเก็บภาษีในอัตราท่ีต่ํา

สําหรับสินคาบางประเภท เปนตน ซ่ึงการท่ีภาวะเงินเฟออยูในระดับท่ีต่ําหรือสูงเกินไปแสดงถึงการขาด

เสถียรภาพของระดับราคาภายในประเทศ โดยหากเงินเฟออยูในระดับท่ีเหมาะสมจะสรางแรงจูงใจใหแก

ผูประกอบการในการตัดสินใจลงทุน ทําใหมีการกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากทางดานการลงทุน 

การผลิต การจางงาน และรายไดประชาชาติเพ่ิมข้ึน หากเงินเฟอเพ่ิมสูงข้ึนกวาเปาหมายแตยังอยูในระดับ            

ปานกลางจะสงผลกระทบตอการลงทุนและการผลิต จากตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและทําใหราคาสินคาสูงข้ึน

ตามไปดวย ประชาชนจะไดรับความเดือดรอนจากราคาสินคาท่ีแพงข้ึน และหากเงินเฟอเพ่ิมสูงมากจนถึงระดับ

รุนแรง (Hyperinflation) จนกอใหเกิดความผันผวนและความไมแนนอนตอระบบเศรษฐกิจจนอาจทําใหระบบ

เศรษฐกิจหยุดชะงัก กนง. จําเปนตองดําเนินการแกไขโดยการดําเนินการนโยบายทาง การเงินเพ่ือควบคุม

ปริมาณเงินใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการ ดวยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพ่ือกระตุนใหมีการใชจาย

เพ่ิมข้ึนในระบบเศรษฐกิจและจะทําใหทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินลดลง หรือปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ย

นโยบายเพ่ือท่ีจะทําใหทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดเงินปรับเพ่ิมข้ึน 

จะเห็นไดวา การกําหนดเปาหมายเงินเฟอใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจและการเงินมี

ความสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เครื่องมือ

ของธนาคารแหงประเทศไทยในการดําเนินนโยบายทางการเงินคือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ท่ีถูกใชเพ่ือรักษา
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เสถียรภาพทางดานราคาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเกิดความสนใจท่ีจะ

ศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีความสัมพันธกันอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางอัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของไทย 

 

แนวคิดทฤษฎีและบทความท่ีเกี่ยวของ 

นาริณี คมกฤส (2558) ศึกษาความสัมพันธในระยะยาวระหวางอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีผลตอนโยบาย

การเงินในประเทศไทย ดวยวิธีการทําการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) และ 

การทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Granger Causality) โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสชวงป 

พ.ศ. 2545 – 2556 ผลการศึกษาพบวา ท้ังอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยนตางมีผลตอระบบ

เศรษฐกิจไทย แตเม่ือทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน

กลับพบวา ไมมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน กลาวคือ การดําเนินนโยบายการเงินผานทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

และการเขาจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น นโยบายท้ังสองดานเปนอิสระตอกัน 

เนตรนภา เกาะแจมใส (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ยและดัชนีราคาผูบริโภคของ

ประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิท่ีมีลักษณะอนุกรมเวลาแบบรายเดือนตั้งแตเดือน มกราคม 2542 ถึงเดือน

ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 120 เดือน ดวยเทคนิค Cointegration,  Error Correction Model (ECM) และ 

Granger Causality Test  ผลการศึกษาพบวา การทดสอบความนิ่ งของขอมูล (Unit Root) ดวยวิธี  

Augmented Dickey Fuller (ADF) พบวา ขอมูลมีความนิ่งของขอมูลท่ีอันดับเดียวกันคือ ณ ระดับผลตางข้ัน

ท่ี 1 สําหรับผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว พบวา อัตราดอกเบี้ยและดัชนีราคาผูบริโภค

มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวแบบสองทิศทาง ท้ังในกรณีอัตราดอกเบี้ยเปนตัวแปรอิสระและดัชนี

ราคาผูบริโภคเปนตัวแปรตาม และกรณีดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแปรอิสระและอัตราดอกเบี้ยเปนตัวแปรตาม 

ขณะท่ีการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้นพบวา ดัชนีราคาผูบริโภคจะไมมีการปรับตัวในระยะ

สั้น และผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผล พบวา มีความสัมพันธแบบทิศทางเดียว โดยอัตราดอกเบี้ยไมเปน

ตนเหตุของดัชนีราคาผูบริโภค แตดัชนีราคาผูบริโภคเปนสาเหตุของอัตราดอกเบี้ย ‘ 



 

2756 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมขอมูลโดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data)          ราย

เดือนตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น 132 เดือน  

2. ขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยอัตราเงินเฟอท่ัวไป (Headline Inflation Rate) และ

อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซ้ือคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีระยะ 1 วัน (1-day Bilateral Repurchase Rate หรือใ  

"1-day Repo Rate") ท่ีใชเปนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) 

3. การวิเคราะหขอมูลจะเริ่มจากการทดสอบความนิ่งของขอมูล Unit Root Test เปนลําดับ

แรกเพ่ือพิจารณาวาขอมูลอนุกรมเวลาท่ีนํามาใชศึกษามีความนิ่งหรือไม จากนั้นจึงทําการทดสอบ 

Cointegration เพ่ือดูความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว การปรับตัวในระยะสั้นดวยวิธี ECM และ

ข้ันตอนสุดทายจะทําการทดสอบความเปนเหตุและผลดวยวิธี Granger Causality Test โดยแบบจําลอง

ท่ีใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ ดังนี้ 

RP1Dt     = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1(HL_INFt) + εt 

HL_INFt = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1(RP1Dt) + et 
 

โดยท่ี 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐭𝐭 = อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เวลา t 

 HL_INFt = อัตราเงินเฟอท่ัวไป ณ เวลา t 

 𝛽𝛽0,𝛽𝛽1,𝑏𝑏0 , 𝑏𝑏1 = คาพารามิเตอร 

 

 

εt , et = คาความคลาดเคลื่อน 

สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยสามารถ

สรุปผลการศึกษาตามข้ันตอนการศึกษาไดดังนี้ 

1. ผลการทดสอบความนิ่งของตัวแปรหรือยูนิทรูท (Unit Root Test) 

การทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอท่ัวไปกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยใชขอมูลอนุกรม

เวลา (Time Series Data) โดยตัวแปรมักจะมีลักษณะขอมูลท่ีไมนิ่ง (Non-Stationary) คือ คาเฉลี่ย (Mean)                 
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คาความแปรปรวน (Variances) และคาความแปรปรวนรวม (Covariance) มีคาไมคงท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรของสมการจะทําใหตัวแปรมีความสัมพันธท่ีไมแทจริง (Spurious 

Regression) จึงตองทําการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี Augmented Dickey Fuller (ADF) เพ่ือทดสอบวาตัวแปร

อัตราเงินเฟอท่ัวไปกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีลักษณะขอมูลท่ีเปน Stationary หรือไม โดยเริ่มแรกนั้นจะทดสอบ

ขอมูลท่ี Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) คือท่ีระดับ Levels without Trend and Intercept (None), 

Levels with Intercept, Levels with Trend and Intercept ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90, 95 และ 99 พบวา 

ขอมูลมีลักษณะ Non-Stationary เนื่องจากคาสถิติท่ีไดมีคามากกวาคาวิกฤติ  

 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบ Unit Root ท่ีระดับ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) 

ตัวแปร รูปแบบ Lag ADF 

Statistic 

MacKinnon 

Critical Value 

P-Value Status 

1% 5% 10% 

RP1D None 1 -0.3981 -2.5828 -1.9433 -1.6151 0.5387 Non-Stationary 

Intercept 1 -1.1068 -3.4812 -2.8837 -2.5786 0.7119 Non-Stationary 

Trend and 

Intercept 

1 -1.6594 -4.0301 -3.4447 -3.1472 0.7635 Non-Stationary 

HL_INF None 0 -1.3825 -2.5827 -1.9432 -1.6150 0.1544 Non-Stationary 

Intercept 0 -1.9520 -3.4808 -2.8835 -2.5786 0.3078 Non-Stationary 

Trend and 

Intercept 

1 -2.8079 -4.0301 -3.4447 -3.1472 1.1972 Non-Stationary 

 

ดังนั้น จึงตองนําขอมูลมาทดสอบท่ีระดับ Order of Integration ท่ีสูงข้ึน คือท่ีระดับผลตางลําดับท่ี 1 

หรือ Order of Integration เทากับ 1 หรือ I(1) นั้นคือ First Difference without Trend and Intercept, First 

Difference with Intercept และระดับ First Difference with Trend and Intercept ณ ระดับความเชื่ อม่ัน             

รอยละ 90, 95 และ 99 จากนั้นนําคาสถิติท่ีไดเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ พบวา ขอมูลมีลักษณะขอมูลท่ีเปน 

Stationary เนื่องจากคาสถิติท่ีไดมีคานอยกวาคาวิกฤตของทุกตัวแปร แสดงวา ตัวแปรท้ังคูมีคุณสมบัติ 

Stationary ท่ีระดับเดียวกัน คือ ระดับผลตางลําดับท่ี 1 หรือ Order of Integration เทากับ 1 โดยแสดงผล               

การทดสอบไดดังตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบ Unit Root ท่ีระดับ Order of Integration เทากับ 1 หรือ I(1) 

ตัวแปร รูปแบบ Lag ADF 

Statistic 

MacKinnon 

Critical Value 

P-Value Status 

1% 5% 10% 

RP1D None 0 -9.7587 -2.5828 -1.9433 -1.6151 0.0000 Stationary 

Intercept 0 -9.7108 -3.4812 -2.8837 -2.5786 0.0000 Stationary 

Trend and 

Intercept 

0 -9.8382 -4.0301 -3.4447 -3.1472 0.0000 Stationary 

HL_INF None 0 -8.4438 -2.5828 -1.9433 -1.6150 0.0000 Stationary 

Intercept 0 -8.4125 -3.4812 -2.8837 -2.5786 0.0000 Stationary 

Trend and 

Intercept 

0 -8.3853 -4.0301 -3.4447 -3.1472 0.0000 Stationary 

 

จากตารางท่ี 1 และ 2 ผลการทดสอบความนิ่ง (Unit Root Test) ของตัวแปรอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

และอัตราเงินเฟอท่ัวไปดวยวิธี  Augmented Dickey Fuller (ADF) พบวา ตัวแปรท้ังคู มี คุณสมบัติ                       

Non-Stationary ท่ีระดับ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) เนื่องจากคาสถิติท่ีไดมีคามากกวา                   

คาวิกฤต ทําใหไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได ดังนั้น จึงตองทําการทดสอบความนิ่งของตัวแปรในลําดับ

ข้ันท่ีสูงข้ึน นั่นคือ ณ ระดับผลตางลําดับท่ี 1 หรือ Order of Integration เทากับ 1 หรือ I(1) ผลการทดสอบ

พบวา ตัวแปรท้ังคูมีคุณสมบัติ Stationary ท่ีระดับผลตางลําดับท่ี 1 ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 เนื่องจาก

คาสถิติท่ีไดมีคานอยกวาคาวิกฤต จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักและสามารถนําขอมูลไปใชพิจารณา

ทดสอบความสัมพันธในระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้นตอไปได 

2. ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 

การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางอัตราเงินเฟอท่ัวไปกับอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของประเทศไทย ตามวิธีการของ Engle and Granger เริ่มจากการทดสอบตัวแปรทุกตัววามีความนิ่ง                   

ณ ระดับท่ีเทากันกอนจึงจะสามารถทําการทดสอบในลําดับข้ันตอนตอไปได จากนั้นจะตองทําการประมาณ

การความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว โดยการประมาณการคาสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(Ordinary Least Square : OLS) และนําคาความคลาดเคลื่อน (Residual) ท่ีประมาณการไดจากสมการ

ถดถอยนั้น ไปทดสอบความนิ่งของขอมูล Unit Root Test ดวยวิธี Augmented Dickey Fuller (ADF)                 

ท่ี Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) ท่ีระดับ Levels without Trend and Intercept (None)                
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จึงจะสามารถกลาวไดวา ตัวแปรอัตราเงินเฟอท่ัวไปกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพ          

ในระยะยาว ซ่ึงสมการทดสอบคาความคลาดเคลื่อน (Residual) ดังนี้ 

∆êt = γêt−1 + vt 
 

โดยท่ี 𝐞𝐞�𝐭𝐭, 𝐞𝐞�𝐭𝐭−𝐑𝐑 = คา Residual ณ เวลา t และ t-1 

 γ = คาพารามิเตอร 

 vt = ขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรสุม 

 

      สมมติฐานท่ีใชในการทดสอบ Cointegration ดังนี้ 

H0 ∶ γ = 0     (Non-Stationary หรือไมมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว) 

H1 ∶ γ < 0     (Stationary หรือมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว) 

2.1 กรณีอัตราดอกเบ้ียนโยบายเปนตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระ 

ตารางท่ี 3  ผลการประมาณการดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) กรณีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปน               

ตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระ  

Dependent 

Variables 

Independent 

Variables 

Coefficient 

(Standard 

Error) 

t-Statistic 

(P-Value) 

Adjusted 

R-

Squared 

F-

Statistic 

(Prob.) 

D.W 

stat 

D(RP1D) 

Constant 
1.6032 

(0.0539) 

29.7527 

(0.0000) 
0.3952 

86.5964 

(0.0000) 
0.1107 

D(HL_INF) 
0.2279 

(0.0245) 

9.3057 

(0.0000) 
 

 สําหรับการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวในกรณีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรตามและ

อัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระนั้น เม่ือพิจารณาจากคาสถิติ  Adjusted R-squared ของแบบจําลอง 

พบวา ตัวแปรตางๆ สามารถอธิบายแบบจําลองไดรอยละ 39.52 ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับสมมติฐาน

ท่ีวา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากคา F-statistic ท่ีคํานวณ

ไดท่ีมีคาเทากับ 86.5964 มากกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤตเทากับ 0.0000 ซ่ึงสามารถจัดอยู

ในรูปของสมการถดถอยได ดังนี้ 
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D(RP1D) = 1.6032 +  0.2279D(HL_INF)   + μt 

(0.0000)          (0.0000)               

R-squared = 0.3998 Adjusted R-squared = 0.3952 

Durbin-Watson stat =0.1107 F-statistic =86.5964 

 หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงสถิติคา P-value 

 

สมการขางตนแสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางตัวแปรอัตราดอกเบี้ยนโยบายและ

อัตราเงินเฟอท่ัวไป โดยเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ท่ีมีคาเทากับ 0.2279 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง

ในระยะยาว คือ ถาอัตราเงินเฟอท่ัวไปเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.2279 

ในทางตรงกันขามถาอัตราเงินเฟอท่ัวไปลดลงรอยละ 1 จะทําใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงรอยละ 0.2279 

สําหรับผลการทดสอบความนิ่งของคาความคลาดเคลื่อนไดจากสมการถดถอยกรณีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปน

ตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบทดสอบความนิ่ง (Unit Root Test) ของคาความคลาดเคลื่อนท่ีไดจากสมการ

ถดถอยกรณีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระ  

Residual รูปแบบ lag ADF Statistic 

Of Residual 

P-Value Order of Integration 

Resid01 None 1 -2.109960 0.0340** Stationary at  I(0) 

หมายเหตุ : ** คือมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบ Unit Root  ของคาความคลาดเคลื่อนโดยใชวิธี ADF Test ท่ี Order of 

Integration เทากับ 0 หรือ I(0) ท่ีระดับ Levels without Trend and Intercept (None) พบวา คาความคลาด

เคลื่อนท่ีไดจากสมการถดถอยนั้นมีคุณสมบัติ Stationary ท่ีระดับ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) 

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 เนื่องจากพบวา คาสถิติ ADF เทากับ |−2.109960| ซ่ึงมีคาสัมบูรณมากกวาคา

สัมบูรณของคาวิกฤตซ่ึงเทากับ |−1.949856| ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 หรือคาสถิติท่ีไดมีคานอยกวา              

คาวิกฤติจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนมีลักษณะนิ่ง ดังนั้น สามารถสรุปไดวา อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอท่ัวไปมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว 
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2.2 กรณีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรตามและอัตราดอกเบ้ียนโยบายเปนตัวแปรอิสระ 

ตารางท่ี 5 ผลการประมาณการดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) กรณีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปร

ตามและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระ 

Dependent 

Variables 

Independent 

Variables 

Coefficient 

(Standard 

Error) 

t-Statistic 

(P-Value) 

Adjusted 

R-

Squared 

F-

Statistic 

(Prob.) 

ADF 

Statistic 

(D.W) 

D(HL_INF) 

Constant 
-1.9867 

(0.3796) 

-5.2333 

(0.0000) 
0.3952 

86.5964 

(0.0000) 
0.1776 

D(RP1D) 
1.7540 

(0.1885) 

9.3057 

(0.0000) 
 

สําหรับการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวในกรณีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรตามและอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระนั้น เม่ือพิจารณาจากคาสถิติ  Adjusted R-squared ของแบบจําลอง พบวา 

ตัวแปรตางๆ สามารถอธิบายแบบจําลองไดรอยละ 39.52 ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับสมมติฐานท่ีวา              

ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากคา F-statistic ท่ีคํานวณไดท่ีมี           

คาเทากับ 86.5964 มากกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤตเทากับ 0.0000 ซ่ึงสามารถจัดอยูในรูปของ

สมการถดถอยได ดังนี้  

 

D(HL_INF) = −1.9867 +  0.1740D(RP1D)   + μt 

                                                                    (0.0000)      (0.0000)       

R-squared = 0.3998 Adjusted R-squared = 0.3952 

Durbin-Watson stat =0.1776 F-statistic =86.5964 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงสถิติคา P-value 

สมการขางตนแสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางตัวแปรอัตราเงินเฟอท่ัวไปและ

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ ท่ี มีคาเทากับ 0.1740 แสดงถึงอัตรา                             

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว คือ ถาอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําใหอัตราเงินเฟอท่ัวไปเพ่ิมข้ึน

รอยละ 0.1740 ในทางตรงกันขามถาอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงรอยละ 1 จะทําใหอัตราเงินเฟอท่ัวไปลดลง
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รอยละ 0.1740 สําหรับผลการทดสอบความนิ่งของคาความคลาดเคลื่อนไดจากสมการถดถอยกรณีอัตรา               

เงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรตามและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความนิ่ง Unit Root ของคาความคลาดเคลื่อนท่ีไดจากสมการถดถอยกรณี

อัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรตามและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระ  

Residual รูปแบบ lag ADF Statistic 

Of Residual 

P-Value Order of Integration 

Resid02 None 0 -2.678531 0.0076** Stationary at I(0) 

หมายเหตุ : ** คือมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 

จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบ Unit Root  ของคาความคลาดเคลื่อนโดยใชวิธี ADF Test ท่ี Order of 

Integration เทากับ 0 หรือ I(0) ท่ีระดับ Levels without Trend and Intercept (None) พบวา คาความคลาด

เคลื่อนท่ีไดจากสมการถดถอยนั้นมีคุณสมบัติ Stationary ท่ีระดับ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0)            

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 เนื่องจากพบวา คาสถิติ ADF เทากับ |−2.678531| ซ่ึงมีคาสัมบูรณมากกวา                

คาสัมบูรณของคาวิกฤตซ่ึงเทากับ |−1.949856| ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 หรือคาสถิติท่ีไดมีคานอยกวา             

คาวิกฤติจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนมีลักษณะนิ่ง ดังนั้น สามารถสรุปไดวา อัตรา             

เงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 

 

3. การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะส้ัน (Error Correction Model : ECM) 

เม่ืออัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอท่ัวไปมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตอกัน 

ข้ันตอนตอไปจะเปนการทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธในระยะสั้นของตัวแปร ดังนี้ 
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3.1  กรณีอัตราดอกเบ้ียนโยบายเปนตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระ 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้น (ECM) กรณีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปน

ตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระ 

Dependent 

Variables 

Independent 

Variables 

Coefficient 

(Standard Error) 

t-Statistic 

(P-Value) 

R-Squared F-Statistic 

(Prob.) 

D(RP1D) 

Constant 
-0.0006 

(0.0084) 

-0.0781 

(0.9378) 

0.1207 
5.7665 

(0.0009) 

D(HL_INF) 
0.0079 

(0.0156) 

0.5052 

(0.6143) 

D(RP1D(-1)) 
0.2267 

(0.0774) 

2.9256 

(0.0041) 

Resid01(-1) 
-0.0471 

(0.0175) 

-2.6906 

(0.0081) 
 

จากผลการทดสอบสามารถแสดงเปนสมการการปรับตัวในระยะสั้นได ดังนี้ 
 

D(RP1D) = −0.0006 + 0.0079D(HL_INF)  + 0.2267D(RP1D)t−1 

                                                (-0.0781)    (0.5052)                         (2.9256)   

                                              − 0.0471(Resid01)t−1 

                                                (-2.6906)   
 

R-squared = 0.1207 Adjusted R-squared = 0.0998 

Durbin-Watson stat =2.0061 F-statistic =5.7665 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงสถิติคา t-Statistic 

 
 

 

จากตารางท่ี 7 สามารถอธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอท่ัวไปมีผลตอ                       

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสามารถยอมรับสมมติฐานท่ีวา              

ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากคา F-Statistic ท่ีคํานวณได

เทากับ 5.7665 มีคามากกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤตเทากับ 0.0009 สวนคาสัมประสิทธิ์

ของคาความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ -0.0471 ซ่ึงสอดคลองกับหลักทฤษฎีท่ีวาคาความคลาดเคลื่อนใน                   

การปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวจะตองลดลงเรื่อยๆ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา เม่ือเกิดภาวะท่ีทําใหเกิด             
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การเปลี่ยนแปลงท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปในระยะยาวเบี่ยงเบนออกจากจุดดุลยภาพแลว จะมีความเร็วใน                

การปรับตัว (Speed of Adjustment) ของอัตราเงินเฟอท่ัวไป เพ่ือเขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคาเทากับ   

-0.0471 และเม่ือพิจารณาความนาจะเปนของคาความคลาดเคลื่อนซ่ึงมีคาเทากับ 0.0081 สามารถปฏิเสธ

สมมติฐานหลักได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา กรณีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรตามและอัตรา

เงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระมีการปรับตัวในระยะสั้น 
 

3.2 กรณีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรตามและอัตราดอกเบ้ียนโยบายเปนตัวแปรอิสระ 

ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้น (ECM) กรณีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปน            

ตัวแปรตามและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระ 

Dependent 

Variables 

Independent 

Variables 

Coefficient 

(Standard Error) 

t-Statistic 

(P-Value) 

R-Squared F-Statistic 

(Prob.) 

D(HL_INF) 

Constant 
0.0084 

(0.0445) 

-0.1891 

(0.8503) 

0.1420 
6.9522 

(0.0002) 

D(RP1D) 
0.8110 

(0.4659) 

1.7440 

(0.0836) 

D(HL_INF(-1)) 
0.3511 

(0.0862) 

4.0711 

(0.0001) 

Resid02(-1) 
-0.1051 

(0.0365) 

-2.8778 

(0.0047) 
 

จากผลการทดสอบสามารถแสดงเปนสมการการปรับตัวในระยะสั้นได ดังนี้ 
 

D(HL_INF) = 0.0084 + 0.8110D(RP1D) + 0.3511D(HL_INF)t−1 

                                                  (-0.1891)      (1.7440)                  (4.0771)   

                                                 − 0.1051(Resid02)t−1  

                                                  (-2.8778)   
 

R-squared = 0.1420 Adjusted R-squared = 0.1216 

Durbin-Watson stat =2.1430 F-statistic = 6.9522 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงสถิติคา t-Statistic 
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จากตารางท่ี 8 สามารถอธิบายไดวา เม่ืออัตราดอกเบี้ยนโยบายเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหอัตรา

เงินเฟอท่ัวไปเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสามารถยอมรับสมมติฐานท่ีวา ตัวแปรอิสระ

สามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากคา F-Statistic คํานวณเทากับ 6.9522 

มากกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤตเทากับ 0.0002 สวนคาสัมประสิทธิ์ของ   ความคลาดเคลื่อน

เทากับ -0.0471 ซ่ึงเปนไปตามหลักทฤษฎีท่ีวาคาสัมประสิทธิ์ความคลาดเคลื่อนจะตองลดลงเรื่อยๆ ใน              

การปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาว ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ในระยะยาวเบี่ยงเบนออกจากจุดดุลยภาพแลว จะมี Speed of Adjustment หรือความเร็วในการปรับตัวของ

อัตราเงินเฟอท่ัวไป เพ่ือเขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคาเทากับ -0.1051 และเม่ือพิจารณาคาความนาจะเปน

ของคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.0047 ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได แสดงวา 

กรณีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรตามและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระมีการปรับตัวในระยะสั้น 
 

4. ผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผลของตัวแปร (Granger Causality Test) 

เม่ือทราบความสัมพันธในระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้นระหวางอัตราเงินเฟอท่ัวไปกับอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายแลว ข้ันตอนตอไปจะเปนการทดสอบความสัมพันธเชิงเปนเหตุและผล โดยใช Causality Test 

ตามวิธีของ Engle and Granger เพ่ือท่ีจะหาความเปนเหตุเปนผลระหวางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงิน

เฟอท่ัวไป ซ่ึงในการทดสอบ Granger Causality Test จําเปนตองมีการเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงใน               

การทดสอบครั้งนี้ไดเลือกชวงเวลา โดยพิจารณาจากคา Akaike Information Criterion (AIC) และ Schwarz 

Criterion (SC) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุด แสดงวาเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาคา AIC และ SC พบวา 

อัตราเงินเฟอท่ัวไปกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีคาชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีต่ําท่ีสุดอยูท่ีชวงเวลา คือ ชวงท่ี 1  

 

ตารางท่ี 9  ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causality) ระหวางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและ

อัตราเงินเฟอท่ัวไป 

Null Hypothesis (H0) Obs. lag F-test P-Value ผลการทดสอบ 

HL_INF does not Granger Cause RP1D 

RP1D does not Granger Cause HL_INF 
131 1 14.4140 

0.0134 

0.0002 

0.9200 

Reject H0 

Fail to Reject H0 

 

ผลการทดสอบพบวา อัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนสาเหตุของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สวนการทดสอบวา

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไมเปนตนเหตุของอัตราเงินเฟอท่ัวไป พบวา ไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีวา อัตรา
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ดอกเบี้ยนโยบายไมเปนตนเหตุของอัตราเงินเฟอท่ัวไปได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงหมายความวา อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไมเปนตนเหตุของอัตราเงินเฟอท่ัวไปตามสมมติฐานหลัก ดังนั้น ผลการทดสอบความสัมพันธ

เชิงเปนเหตุและผลระหวางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอท่ัวไปนั้น สรุปไดวา มีความสัมพันธแบบ

ทิศทางเดียว  

 

อภิปรายผล 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิแบบรายเดือนต้ังแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2552  ถึงเดือน ธันวาคม               

พ.ศ. 2562 เปนจํานวน 132 เดือนโดยไดแบงการศึกษาออกเปน 4 ข้ันตอน เริ่มจากข้ันตอนท่ี 1 คือ การทดสอบ

ความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลาหรือยูนิทรูท เพ่ือนํามาพิจารณาวาขอมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอ

ท่ัวไปท่ีนํามาศึกษานั้นเปนขอมูลท่ีมีลักษณะนิ่งหรือไม เม่ือทราบวาขอมูลมีลักษณะนิ่งแลวจึงจะนํามาศึกษาใน

ข้ันตอนท่ี 2 คือ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวดวย Cointegration เพ่ือทดสอบวา ตัวแปรท่ี

ศึกษามีความสัมพันธกันในระยะยาวหรือไม เม่ือพบวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในระยะยาวแลว จากนั้นนํามา

ศึกษาในข้ันตอน ท่ี 3 คือ การทดสอบความสัมพันธ เชิงดุลยภาพในระยะสั้น Error Correction Model (ECM) เพ่ือ

พิจารณาถึงการปรับตัวเขาสูดุลยภาพ และในข้ันตอนท่ี 4 จะนําตัวแปรมาทําการทดสอบความเปนเหตุเปนผลตาม

วิธีของ Granger Causality Test เพ่ือทดสอบวา ตัวแปรใดเปนสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่ง 

ผลการทดสอบความนิ่งของขอมูลหรือยูนิทรูท ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) 

พบวา อัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีลักษณะนิ่ง (Stationary) ท่ีระดับผลตางลําดับท่ี 1 หรือ 

I(1) หรือ Order of Integration เทากับ 1 หรือ I(1) หมายความวา อัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ย

นโยบายมีความนิ่งของขอมูลท่ีอันดับเดียวกัน ดังนั้นสามารถนําไปทําการวิเคราะหความสัมพันธในระยะยาว

และการปรับตัวในระยะสั้นตอไปได 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว Cointegration ตามวิธีของ Engle and 

Granger พบวา อัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ท้ังกรณี

ท่ีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระ และกรณีท่ีอัตราเงินเฟอ

ท่ัวไปเปนตัวแปรตามและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระ นั้นคือ อัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราดอกเบี้ย

นโยบายมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวแบบสองทิศทาง 
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การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้นดวย Error Correction Model (ECM) ท้ังในกรณี

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรตามและอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนตัวแปรอิสระ และกรณีท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไป

เปนตัวแปรตามและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรอิสระ พบวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอ

ท่ัวไปมีการปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือเขาสูดุลยภาพระยะยาว  

การทดสอบความเปนเหตุ เปนผลดวย Granger Causality Test โดยพิจารณาจากคา Akaike 

Information Criterion (AIC) และ Schwarz Criterion (SC) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุด ผลการทดสอบพบวา อัตราเงินเฟอ

ท่ัวไปเปนสาเหตุของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยนโยบายไมเปนตนเหตุของอัตราเงินเฟอท่ัวไป 

นั้นหมายความวา ผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผลกันระหวางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอท่ัวไปมี

ความสัมพันธแบบทิศทางเดียว อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยตองควบคุมเสถียรภาพ

ทางดานราคา จึงจําเปนตองมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพ่ือใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจ ตาม

การดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอเม่ือระบบเศรษฐกิจมีอัตราเงินเฟอสูง ธนาคารแหง

ประเทศไทยจะดําเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวดดวยการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพ่ือลดการใชจายของ

ประชาชนลง และเม่ือระบบเศรษฐกิจมีอัตราเงินเฟอตํ่า หรือเศรษฐกิจชะลอตัวลง ธนาคารแหงประเทศไทยจะ

ดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายดวยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพ่ือกระตุนการใชจายใหมีมาก

ข้ึน อันจะมีผลทําใหเศรษฐกิจขยายตัวได นั้นคือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไมไดเปนไปตามกลไกตลาด

แตเกิดจากการดําเนินนโยบายการเงิน โดยการเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย 

เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอเปนตัวแปรสําคัญ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอท่ัวไป

จึงเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เนื่องจากอัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนสาเหตุของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ดังนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยควรรักษาอัตราเงินเฟอใหอยูในกรอบเปาหมายท่ีวางไวและมีการคาดการณ

อัตราเงินเฟอลวงหนาอยางเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินนโยบายทางการเงินมีผลตอเสถียรภาพทางดานราคา

ในระยะยาว ไมเปนอุปสรรคตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังดานการลงทุน ความมีเสถียรภาพทางดานอัตรา

แลกเปลี่ยนและไมเสียเปรียบการแขงขันทางดานราคาของการสงออก และการเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
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2. ในการศึกษาครั้งตอไปอาจจะวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายดวยรูปแบบอ่ืนๆ โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวมีวิธีหลักอยู 2 

วิธีคือ Engle and Granger กับ Johansen ซ่ึงมีรูปแบบโครงสรางการทดสอบจะแตกตางกัน ดังนั้น อาจจะ

ทําการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการของ Johansen เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได

และเห็นผลการศึกษาท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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การขยายอํานาจของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตอการจัดทําบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

Expanding the Powers of the State Audit Office of the Kingdom of 

Thailand Which Affects the Provisions of Public Services by the Local 

Governmental Organizations. 

 

วัชรพงศ โพธิ์นคร0

1 

Watcharapong Phonakhon1 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) และรูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงท่ีสงผลตอการจัดทําบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) รวมถึงสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดการขยายอํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมายดังกลาว โดยเนนศึกษาเฉพาะในชวงท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช จนถึงป พ.ศ. 2560 

 ผลการศึกษาพบวา สตง. ไดขยายอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย จากการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นมาเปนการควบคุมกํากับหรือชี้นําการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. นับตั้งแตชวงระยะเวลา

ป พ.ศ. 2551-2555 และมีความเขมขนมากยิ่งข้ึนในชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2556-2560 โดยใชขอสังเกต

หรือขอทักทวงเปนเครื่องมือ ในประเด็นดังตอไปนี้ (1) การจัดทําบริการสาธารณะท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี 

(2) การเบิกจายเงินโดยไมมีระเบียบ (3) การตีความกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑการเบิกจายอยาง

เครงครัด และ (4) การใชดุลยพินิจเขาไปตัดสินถึงความไมเหมาะสมหรือไมจําเปนหรือไมคุมคาหรือไม

ประหยัดในการใชจายเงิน 

 สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดการขยายอํานาจหนาท่ี ประกอบดวย (1) นโยบายการตรวจเงิน

แผนดินในเรื่องของการเสริมสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) และวินัยทางงบประมาณและการ

คลัง (2) ทัศนคติหรืออคติของผูวาการตรวจเงินแผนดินและผูท่ีเก่ียวของ (3) การปรับเปลี่ยนโครงสราง

ของ สตง. (4) การใหความเห็นชอบตอขอสังเกตหรือขอทักทวงของ สตง. จากหนวยงานอ่ืน (5) ปญหา

                                                           
1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, E-mail Watcharapong_don@yahoo.co.th. 
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การกระจายอํานาจและขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. และ (6) บริบททางการเมือง

ภายหลังการรัฐประหารเม่ือ พ.ศ. 2557 ซ่ึงรัฐบาลมีมาตรการเชิงควบคุมเพ่ือลดทอนความเปนอิสระของ

ทองถ่ินในดานตางๆ 

 ท้ังนี้ ไดมีขอเสนอแนะ คือ (1) ควรกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ สตง.  

ใหชัดเจน (2) นโยบายการตรวจเงินแผนดินตองใหความตระหนักตอหลักการกระจายอํานาจและอํานาจ

หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. (3) กําหนดหลักเกณฑดานจริยธรรมสําหรับบุคลากรของ 

สตง. (4) กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบใหชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน และ (5) 

ควรเรงรัดการถายโอนภารกิจหนาท่ีให อปท. หรือยกฐานะ อปท. ใหอยูในระดับเดียวกัน หรือแกไข

อํานาจหนาท่ีของ อปท. แตละประเภทใหมีความทัดเทียมกัน 

 

คําสําคัญ: สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อํานาจหนาท่ี ตรวจสอบ  

บริการสาธารณะ 

 

Abstract 

 

 This research aims to study power and duties of the State Audit Office of the 

Kingdom of Thailand (SAO) and the forms or the features of notices and complaints, that 

affect public administration program of the Local Administrative Organisation (LAO) as 

well as causes and factors of the expansion of such power by analysing the State Audit 

Act (1999), which was active during 1999-2017. 

 The research found that the SAO had expanded its power from monitoring to 

supervising the public administration program of the LAO. The SAO’s power was gradually 

boosted during 2008-2012 and became more intensified during 2013-2017 by using the 

notices and complaints procedure as an effective manoeuvre to intervene over the 

certain issues as follows: (1) the public administration beyond the jurisdiction; (2) an 

undisciplined disbursement; (3) strict interpretation of law, statute and regulation; and (4) 

judgements on inappropriate, unnecessary, unworthy, and extravagant disbursements. 
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 The causes and factors of the expansion of power are : (1) the principle of “Good 

Governance” of the State Audit’s policy and the discipline of disbursement and fiscal 

policy; (2) attitudes or biases of the State Audit officers and stakeholders; (3) the 

adjustment of organisational structure of SAO; (4) the approvals on notices and 

complaints from the other organisations; (5) the struggles of the distribution of power and 

the limitation of authority regarding the establishment of Local Administrative 

Organisation Act.; and, (6) the political context during the post-coup d’état 2014, that the 

government was allowed to exercise control measures and limited independence of local 

administration in various aspects. 

 The research suggests that: (1) the jurisdiction of SAO shall be elucidated; (2) the 

State Audit policy shall take the distribution of power and power in public administration 

programme of LAO into account; (3) the ethical assessment for the State Audit officers 

shall be initiated; (4) the monitoring procedure shall be clear established with the same 

standard; and, (5) the transferring of duties to LAO shall be hastened or the status of LAO 

shall be uplifted in the similar level or the authority of Provincial Administrative 

Organisations shall be amended to make it fairer. 

 

Keywords: The State Audit Office of the Kingdom of Thailand, The Local Governmental  

Organization, Authority, Audit, Public Service 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ไดปรากฏขาวสารใหรับรูตามสื่อตางๆ อยางตอเนื่องถึงขอสังเกตหรือ

ขอทักทวงจากการตรวจสอบของ สตง. ตอการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของ อปท. เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก 

และกลายเปนอุปสรรคตอการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ทําให อปท. 

ไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะหรือแก ไขปญหาในพ้ืนท่ีไดตามเจตนารมณ ท่ีรัฐธรรมนูญ 

ไดบัญญัติรับรองไว และอาจเปนการควบคุมหรือกํากับดูแล อปท. ท่ีเครงครัดมากเกินไป ซ่ึงขัดกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีตองการให อปท. มีอิสระในการบริหารและการจัดทําบริการสาธารณะ 
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รวมถึงเปนการไมเคารพสิทธิของประชาชนในทองถ่ินตางๆ ท่ีจะไดรับบริการจากรัฐอยางท่ัวถึงและเทา

เทียม จนสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายเกิดข้ึนตอประชาชนในแตละพ้ืนท่ีเปนวงกวาง 

ตัวอยางเชน กรณีขอสังเกตหรือขอทักทวงเก่ียวกับการหาม อปท. นําเงินงบประมาณไปจัดซ้ือ

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเพ่ือฉีดใหกับสุนัขของประชาชนหรือสุนัขจรจัดในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนภารกิจท่ี 

อปท .  ถื อปฏิ บั ติ เ ป นประจํ า ทุ กป เ พ่ื อป อ ง กันการแพร ร ะบาดของ โ รค พิษสุ นั ขบ า  ท้ั งนี้   

สืบเนื่องมาจากเม่ือประมาณป 2556 ทางสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนครราชสีมาไดมีหนังสือเรียกคืน

เงินงบประมาณท่ีใชดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาจากเทศบาลตําบลสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา เนื่องจากการไมปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว  โดย สตง.  ได ทักทวงวา  

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนอํานาจของ “กรมปศุสัตว” มิใชอํานาจของ “องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน” ประกอบกับภารกิจดังกลาวยังไมไดรับการถายโอนจึงไมสามารถกระทําได ทําให อปท.ตางๆ 

ตองยกเลิกการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในทันที เพราะหากดําเนินการตอไป เกรงจะถูก สตง. 

ตรวจสอบและเรียกคืนเงินงบประมาณ เพราะเปนการใชงบประมาณผิดประเภท สงผลใหในชวง

ระยะเวลาท่ีผานมา เม่ือ อปท. ไมดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน โรคพิษสุนัขบาจึงแพรระบาดเพ่ิมมากข้ึน 

เนื่องจากกรมปศุสัตวไมสามารถดําเนินการไดอยางท่ัวถึง เพราะมีงบประมาณอันจํากัดและมีเจาหนาท่ีไม

เพียงพอท่ีจะดําเนินการใหครอบคลุมไดท่ัวท้ังประเทศ1

2 

จากเหตุการณดังกลาว ทําให สตง. ถูกโจมตีอยางหนัก เนื่องจากเม่ือประมาณเดือนมีนาคม 

2561 ไดปรากฏขาวมีผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาเกิดข้ึน ทําใหกรมปศุสัตวตองมีการประกาศเขตโรค

พิษสุนัขบาระบาดใน 13 จังหวัด และเขตเฝาระวังอีก 42 จังหวัด ประกอบกับกรมควบคุมโรคไดชี้แจงถึง

สถานการณของโรคพิษสุนัขบาวา ในชวงเวลาเดียวกันนี้มีการแพรระบาดหนักกวาเม่ือปกอนถึง 2 เทา 

และยังกลาวอางถึงสาเหตุสําคัญของการแพรระบาดท่ีเก่ียวเนื่องมาจากขอทักทวงของ สตง. ท่ีแจงวา 

อปท. ไมมีอํานาจหนาท่ีในการจัดซ้ือวัคซีนเพ่ือฉีดใหกับสุนัขและแมวของประชาชน2

3 สิ่งท่ีเกิดข้ึนดังกลาว

สงผลให สตง. ตองกลายเปนจําเลยของสังคม เนื่องจากขอทักทวงถึงการไมมีอํานาจหนาท่ีฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาของ อปท. จนมีผูตัดพอวา “แมมันไมใชปญหา อปท. ทุจริตหรือบกพรอง แต สตง. 

                                                           
2 Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, (2559), เหตุ ‘โรคพิษสุนัขบา’ ระบาด สตง.เบรกทองถ่ินหามฉีดยา ลาสุดเคลียรจบ ‘กฤษฎีกา’ ยันทํา

ได, [ออนไลน], สืบคนจาก: https://www.hfocus.org/content/2016/04/12067  [2561, 13 มีนาคม] 
3 Workpoint News, (2561), “กรมควบคุมโรค” รับ “โรคพิษสุนัขบาเพ่ิม” เพราะถูกทวงใชงบฯ ซ้ือวัคซีน, [ออนไลน], สืบคนจาก: 

https://www.workpointnews.com/2018/03/06/กรมควบคุมโรค-รับ-โรคพิษ/  [2561, 13 มีนาคม] 

https://www.hfocus.org/content/2016/04/12067
https://www.workpointnews.com/2018/03/06/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9/
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ฟนฉับวาทําไมได ตอใหทําโดยสุจริต มัธยัสถ รัดกุม ก็ยังผิด เพราะไมมีอํานาจ แมไมติดคุกก็ถูกสอบวินัย 

ถูกเรียกใหชดใชเงิน”4 

หรือกรณีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติท่ีถูกทักทวงในเรื่องของการไมอยูในอํานาจหนาท่ี

ของ อปท. และไมมีระเบียบรองรับเชนกัน ทําให อปท. หลายแหงตองงดการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 

เนื่องจากไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณได เพราะ สตง. หามไมให อปท. นําเงินงบประมาณไปจัดซ้ือ

ของขวัญหรือของรางวัลแจกใหกับเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม 4

5 แมตอมาจะมีการผอนปรนให 

อปท. จัดกิจกรรมวันเด็กไดก็ตาม แตตองจัดใหตรงกับวันเสารท่ีสองของเดือนมกราคม ซ่ึงเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2507 และตองจัดใหเฉพาะกับเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หรือสถานศึกษาในสังกัด อปท.นั้นๆ เทานั้น จึงจะเปนการปฏิบัติท่ีถูกตองตามความเห็นของ สตง. ซ่ึง

จากกรณีดังกลาว ทําใหมีผูกลาวเรียกรองให สตง. ยุติการดําเนินการท่ีเปนการลิดรอนสิทธิเด็ก อันอาจ

ขัดกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็ก เนื่องจากการขีดเสนให อปท. ตอง

จัดงานวันเด็กใหตรงวันและใหบริการเฉพาะกับเด็กในสังกัดเทานั้นดังกลาว เปนการตีความมุมแคบท่ีไม

เปนประโยชนตอประชาชน5

6 

หรือกรณีการใหบริการการแพทยฉุกเฉินท่ี สตง. เห็นวาไมตรงตามภารกิจหรืออํานาจหนาท่ีของ 

อปท. โดยเฉพาะเม่ือมีการจัดซ้ือหรือเชารถพยาบาลเพ่ือนํามาใหบริการ ก็มักจะถูกทักทวงใหคืนเงิน  

จนสงผลกระทบตอประชาชนท่ีตองสูญเสียโอกาสในการไดรับบริการทางการแพทยท่ีทันเวลา ทําใหรอง

เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.) ตองออกมาชี้แจงถึงความไมเขาใจในบทบาทหนาท่ี อปท. ของ 

สตง. ท้ังนี้ เนื่องจากภารกิจดังกลาวไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจฯ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แลว โดยให อปท. ตองใหบริการสาธารณะในดานตางๆ 

ซ่ึงรวมถึงการรักษาพยาบาล เพียงแตกฎหมายไมไดระบุคําวา “การแพทยฉุกเฉิน” ไวอยางชัดเจนเทานั้น ทํา

ใหถูกทักทวงวามิใชภารกิจหนาท่ีของ อปท. ซ่ึงภายหลังไดมีการสงเรื่องเพ่ือใหคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแก อปท. ตีความในประเด็นดังกลาว และในท่ีสุดแลวคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ก็ไดมีมติ

                                                           
4 ใบตองแหง, (2561), อปท. Vs หมาบา (& สตง.), [ออนไลน], สืบคนจาก: https://www.prachatai.org/journal/2018/03/75861  

[2561, 13 มีนาคม] 
5 อปท.นิ วส , (2559) , อปท.กลัว  สตง .  เอา ผิด  !! ไมกล าจัดงานวันเด็กป  60, [ออนไลน ], สืบคนจาก : https://www.opt-

news.com/news/1999  [2561, 13 มีนาคม] 
6 เศรษฐกิจ, (2560), อปท.ปวน สตง.จี้จัดงานวันเด็กใหทบทวนจัดงานตรงวัน เบิกงบจายเฉพาะจํานวนเด็กในสังกัดเทาน้ัน, [ออนไลน], 

สืบคนจาก: https://www.siamrath.co.th/n/7774  [2561, 13 มีนาคม] 

https://www.prachatai.org/journal/2018/03/75861
https://www.opt-news.com/news/1999
https://www.opt-news.com/news/1999
https://www.siamrath.co.th/n/7774
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วา การจัดการแพทยฉุกเฉินท่ีมี อปท. หรือมูลนิธิตางๆ ออกไปรับคนไขนั้น ถือวาเปนการรักษาพยาบาล 

ดังนั้น จึงเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ อปท. ท่ีสามารถกระทําได67 

หรือกรณีการจัดงานประเพณีตามความเชื่อในแตละทองถ่ินท่ีมักจะถูกทักทวงเชนเดียวกัน โดย 

สตง. เห็นวาตองเปนประเพณีท่ีเปนสากล หรือประเพณีตามปฏิทินทองเท่ียวของกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬาจึงจะเปนการใชจายเงินงบประมาณท่ีถูกตอง สงผลใหเทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) ของจังหวัด

ภูเก็ต ถูก สตง. ทักทวงในประเด็นของการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมดังกลาวของหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีวาเปนสิ่งท่ีไมสามารถกระทําได เพราะถูกตีความวาเปน “งานเทศกาล” มิใช “งาน

ประเพณี” ทําใหประธานชมรมศาลเจาภูเก็ตตองออกมาชี้แจงวา งานถือศีลกินผักภูเก็ตเปนงานประเพณี 

เนื่องจากปฏิบัติตอเนื่องกันมาเปนเวลานับรอยป มิใชงานเทศกาลท่ีอยากจัดปใดหรือไมจัดปใดก็ได 

ประกอบกับทางกระทรวงวัฒนธรรมก็รับรองแลววางานถือศีลกินผักภูเก็ตเปนงานประเพณี ไมใชงาน

เทศกาล ดังนั้น จึงตองมีการรองขอใหผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตไปหารือกับ สตง. เพ่ือใหภาครัฐซ่ึงรวมถึง 

อปท. ในจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดงานถือศีลกินผักได78  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีของ สตง. ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตั้งแตในยุคเริ่มกอต้ังการ

ตรวจเงินแผนดินมาจนถึงยุคแหงการเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญในชวงท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช จนถึงป พ.ศ. 2560 

 2. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงจากการตรวจสอบของ สตง.  

ท่ีสงผลตออํานาจหนาท่ีของ อปท. โดยเนนศึกษาในชวงท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช จนถึงป พ.ศ. 2560 

 3. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดการขยายอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติกฎหมายของ 

สตง. โดยเฉพาะในชวงท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มี

ผลบังคับใช จนถึงป พ.ศ. 2560 

 

 

                                                           
7 ณัฏฐพัชร  ทัศนรุงเรือง, (2560), สตง.ทวงตลอด! สพฉ. ยัน อปท.มีอํานาจจัดบริการแพทยฉุกเฉิน, [ออนไลน], สืบคนจาก: 

https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/59365-reform59365.html  [2561, 13 มีนาคม] 
8 จุฑา รัตน   เปล รินทร , (2560) , ผู ว าฯ  เตรียมหารือ สตง .  ส นับสนุนถือศีล กินผักภู เ ก็ต  2560, [ออนไลน ], สืบคนจาก : 

https://www.khaophuket.com/ผูวาฯเตรียมหารือ-สตง.-สนับสนุนถือศีลกินผักภูเก็ต-2560-1518.php  [2561, 13 มีนาคม] 

https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/59365-reform59365.html
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แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดวาดวยการตรวจเงินแผนดิน เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบการบริหารเงิน

งบประมาณแผนดินหรือ “เงินแผนดิน” ของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ของรัฐใหเปนไปโดย

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนดไว (Compliance Audit) และใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ัง

ในแงของความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance Audit) ท้ังนี้ เพ่ือใหการ

บริหารเงินแผนดินโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 2. แนวคิดวาดวยการจัดทําบริการสาธารณะ เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีอยูในความ

อํานวยการหรือความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทําข้ึน ท้ังภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ (Primary Function) 

และภารกิจลําดับรองของรัฐ (Secondary Function) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการ

สวนรวมของประชาชน ซ่ึงจะเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน และสรางการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สังคมใหกับทองถ่ินและประเทศชาติในภาพรวม  

 3. แนวคิดวาดวยการกระจายอํานาจ เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับจัดสรรหรือแบงปนอํานาจการ

ตั ด สิ น ใ จห รื อ  “ก า ร วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง ก า ร” ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ กิ จ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  (Public Affairs)  

จากรัฐบาลกลางไปยังหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ ของรัฐ 

 4. แนวคิดว าด วยความรับผิดชอบทางการเ มืองและความรับผิดชอบทางกฎหมาย  

เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบของนักการเมืองหรือฝายบริหาร โดยความรับผิดชอบทางการ

เมือง คือ การท่ีนักการเมืองหรือฝายบริหารจะตองรับผิดชอบตอสภาสาํหรับนโยบายท่ีไดใหสัญญาไวกับ

ประชาชน รวมถึงการตัดสินใจและการกระทําของตน สําหรับความรับผิดชอบทางกฎหมาย คือ การ

ดําเนินการทางศาลในกรณีท่ีนักการเมืองหรือฝายบริหารไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ

ตางๆ ท่ีกําหนดไว และกอใหเกิดความเสียหายหรือเปนการกระทําโดยทุจริต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาดังกลาวนี้ใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนสําคัญ โดยเริ่มจาก

การศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของ สตง. รวมถึงอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมายตั้งแตในยุคเริ่ม

กอตั้งการตรวจเงินแผนดินมาถึงชวงท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช จนถึงป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหเห็นพัฒนาการดานอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ

ของ สตง. และการศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของ อปท. รวมถึงอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะตั้งแตในยุคเริ่มกอตั้ง อปท. ข้ึนในประเทศไทยมาจนถึงป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหเห็นพัฒนาการ



 

2776 

 

ดานอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. และขอจํากัด รวมถึงการใหความสําคัญตอ 

อปท. ตามหลักการกระจายอํานาจ โดยทําการศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือ และ

เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ศึกษารูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงของ สตง. เฉพาะท่ีสงผลตออํานาจหนาท่ีใน

การจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. โดยแบงเปน 4 ชวงระยะเวลา คือ (1) ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 

2536-2542 ซ่ึ ง อํานาจหนา ท่ีจะเปนไปตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.  2522  

(2)  ตั้ งแตป งบประมาณ พ.ศ .  2543–2550 (3)  ตั้ งแตป งบประมาณ พ.ศ .  2551–2555 และ  

(4) ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556–2560 ท้ังนี้ ชวงระยะเวลาตาม (2)–(4) คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2543–

2560 อํานาจหนาท่ี สตง. จะเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. 2542 ท้ังนี้ จะเนนศึกษาถึงรูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงของ สตง. ท่ีสงผลตอ

อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. ในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนสําคัญ  

 การศึกษาเก่ียวกับรูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงของ สตง. ท่ีสงผลตออํานาจ

หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. ดังกลาว จะเนนศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปของ สตง. ซ่ึงถือเปนหลักฐานสําคัญ เพราะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ไดกําหนดให สตง. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

เสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา โดยตองเปนรายงานท่ีแสดงผลการ

ปฏิบัติงานท่ีสําคัญทุกดาน และเม่ือไดรับการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี

แลว ตองเปดเผยตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน อนึ่ง เนื่องจากรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปดังกลาวจะปรากฏเฉพาะขอสังเกตหรือขอทักทวงท่ีพิเศษและสําคัญ มิใชขอสังเกตหรือขอ

ทักทวงท่ีไดจากการตรวจสอบท้ังหมดในแตละรอบปงบประมาณ รวมท้ังจะไมปรากฏในสวนของเรื่อง

หรือขอตรวจพบท่ีควรแกการเก็บรักษาไวเปนความลับหรือกฎหมายหามมิใหเปดเผย ดังนั้น จึงเปน

ขอจํากัดท่ีอาจสงผลตอความถูกตองเก่ียวกับผลการศึกษาในหัวขอการวิจัยนี้ 

 นอกจากนี้ ยังทําการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงจากหนังสือ

ราชการของ สตง. ท่ีไดแจงขอสังเกตหรือขอทักทวงถึง อปท. ตางๆ รวมถึงหนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีกํากับ

ดูแล หรือจากเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงจากแหลงขอมูลท่ีมีการรวบรวมขอสังเกตหรือขอทักทวง

ของ สตง. ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(อินเตอรเน็ต) เปนตน 
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ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดการขยายอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติกฎหมายของ 

สตง. ท้ังผลจากบริบททางการเมืองของประเทศไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาดังกลาว 

เชน ผลจากการรัฐประหารในป พ.ศ. 2549 และป พ.ศ. 2557 เปนตน ผลจากบทบัญญัติของกฎหมาย 

เชน รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 เปน

ตน วามีการเปลี่ยนแปลงตออํานาจหนาท่ีของ สตง. เกิดข้ึนหรือไม อยางไร ผลจากนโยบายของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ในแตละชุดท่ีเปนตัวกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานของ สตง. ผล

จากทัศนคติหรืออคติของผูวาการตรวจเงินแผนดิน (ผตง.) แตละคนท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดแนว

ทางการตรวจสอบและการทักทวงของ สตง. ผลจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรจากสํานักงานตรวจ

เงินแผนดินประจําภูมิภาคมาเปนสํานักตรวจเงินแผนดินประจําจังหวัด ผลจากปญหาการกระจายอํานาจ

ในประเทศไทยท่ียังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และผลจากปจจัยอ่ืนๆ (ถามี) โดยทําการศึกษาจาก

กฎหมาย ระเบียบ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของ สตง. หนังสือ บทความ บทสัมภาษณ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเตอรเน็ต) และเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา สตง. ไดขยายอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงก็คือ การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอผลการตรวจสอบ มาเปน

การควบคุม กํากับ หรือชี้นําการจัดทําบริการสาธารณะตางๆ ของ อปท. หรืออาจเรียกไดวาเปนผูมี

อิทธิพลตอ อปท. โดยใชขอสังเกตหรือขอทักทวงท่ีไดจากการตรวจสอบเปนเครื่องมือดําเนินการ ท้ังนี้ 

พิจารณาไดจากตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2522 รูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือ

ขอทักทวงจะเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติ

ราชการปกติท่ัวไปของ อปท. ไมวาจะเปนระเบียบการเงิน ระเบียบพัสดุ ระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงิน

ในแตละประเภทรายจาย และกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดแตละประเภทเทานั้น 

แตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 รูปแบบ

หรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงของ สตง. ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความหลากหลายและทวีความ

เขมขนข้ึนตามลําดับ และเขมขนอยางท่ีสุดในชวงทายของการบังคับใช (ชวงระยะเวลาตั้งแตป 2556-

2560) โดยรูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงจะเก่ียวของกับประเด็นดังตอไปนี้ (1) การจัดทํา

บริการสาธารณะท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดตั้งของ อปท. แตละประเภท (2) การเบิก

จายเงินโดยไมมีระเบียบใหเบิกจาย (3) การตีความกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑการเบิกจายอยาง
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เครงครัดเฉกเชนการตีความตามประมวลกฎหมายอาญา และ (4) การใชดุลยพินิจไปตัดสินหรือชี้นําถึง

ความไมเหมาะสมหรือไมจําเปนหรือไมคุมคาหรือไมประหยัดในการเบิกจายเงินเพ่ือจัดทําบริการ

สาธารณะของ อปท. ดังนั้น รูปแบบหรือลักษณะขอสังเกตหรือขอทักทวงท่ีมีความหลากหลายและ

เขมขนดังกลาว จึงเปนเสมือนเครื่องมือสําหรับหักลางความชอบธรรมในการจัดทําบริการสาธารณะของ 

อปท. โดยมิไดคํานึงถึงประโยชนสุขท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชน จนสงผลให อปท. ไมกลาท่ีจะจัดทําบริการ

สาธารณะในทองถ่ินของตน เนื่องจากเกรงกลัวท่ีจะถูกตรวจสอบ ถูกเรียกเงินคืน ถูกลงโทษทางวินัย

ราชการ และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย แมวาจะมิไดดําเนินการโดยทุจริตก็ตาม 

สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําให สตง. มีการขยายอํานาจหนาท่ีเกินเลยจากท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 กําหนด สวนหนึ่งมาจากนโยบายการตรวจเงิน

แผนดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ท่ีมุงเนนในเรื่องของการเสริมสรางใหเกิดธรรมาภิ

บาล (Good Governance) แกหนวยรับตรวจ และการเสริมสรางวินัยทางงบประมาณและการคลังใน

ภาครัฐ ตอมาจึงไดมีการขยายหรือมุงเนนเขาไปในเรื่องของการตรวจสอบเชิงรุกเพ่ือปองกัน ปองปราม 

และขจัดปญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทําให สตง. ตองเครงครัดหรือเขมงวดตอการท่ี อปท. 

ดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑตางๆ 

อยางไรก็ตาม สาเหตุหรือปจจัยท่ีถือวามีความสําคัญอยางยิ่งและสงผลตอการขยายอํานาจ

หนาท่ีของ สตง. มาจากทัศนคติหรืออคติของผูวาการตรวจเงินแผนดิน (ผตง.) แตละคน รวมถึง

ผูเก่ียวของท่ีมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดแนวทางการตรวจสอบและการทักทวง โดยในยคุของคุณหญิง

จารุวรรณ ดํารงตําแหนง ผตง. ไดแสดงทัศนคติตอการปฏิบัติงาน คือ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

และใหคําแนะนําตอการใชจายเงินแผนดิน แตในยุคของนายพิศิษฐ ดํารงตําแหนง ผตง. ไดปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนมาเปน “การควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินแผนดิน” ซ่ึงสอดรับกับทัศนคติหรือ

อคติของรอง ผตง. ท่ีเปนคียแมนผูมีบทบาทสําคัญ ท่ีไดอางและนําหลักการของกฎหมายมหาชน 

(กฎหมายปกครอง) ท่ีวา “หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะจายเงินแผนดินไดเฉพาะแตท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการไดกําหนดอํานาจหนาท่ีไวเทานั้น” หรือ “ตองยึดถือ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการเปนสําคัญ ตอจากนั้นจึงจะคํานึงถึงประโยชน

สูงสูด ประหยัด คุมคา เปนธรรมในลําดับถัดไป” มาใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน และสงผานทัศนคติ

หรืออคติดังกลาวไปยังเจาหนาท่ี สตง. เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบและการทักทวง 

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุหรือปจจัยอันเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในของ สตง. 

โดยเฉพาะการแบงสวนราชการภายใน ในป พ.ศ. 2555 (มีผลในปงบประมาณ 2556) โดยใหมีสํานัก
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ตรวจเงินแผนดินจังหวัดประจําในแตละจังหวัด รวมถึงสํานักตรวจสอบพิเศษภาคประจําในแตละภูมิภาค 

ทําใหการตรวจสอบ อปท. สามารถดําเนินการไดอยางท่ัวถึง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เนื่องจาก สตง. มีสํานักงานตั้งอยูประจําในพ้ืนท่ี รวมท้ังยังมีการปรับเพ่ิมจํานวนบุคลากรและงบประมาณ 

อันเปนปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีทําใหขอสังเกตหรือขอทักทวงมีความหลากหลาย 

เขมขน และสงผลตอการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. อยางหลีกเลี่ยงไมได 

สาเหตุหรือปจจัยอันเกิดจากหนวยงานภายนอก เชน คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผูมีอํานาจ

หนาท่ีกํากับดูแล อปท. เปนตน ท่ีไดใหความเห็นชอบตอขอสังเกตหรือขอทักทวงของ สตง. ในประเด็น

ตางๆ โดยเฉพาะในกรณีของการดําเนินการท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึง

ความเห็นของหนวยงานภายนอกดังกลาวเปนเสมือนการการันตีวา ขอสังเกตหรือขอทักทวงของ สตง. 

โดยการยึดถือตัวบทกฎหมายเปนสรณะนั้น มีความถูกตองแลว รวมถึงยังเปนการประกอบสรางความ

กลัวใหกับ อปท. แตละแหง และเปนการตอกย้ําใหตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ

ตางๆ อยางเครงครัดท่ีสุด 

สาเหตุหรือปจจัยท่ีถือวาเปนรากฐานของปญหา ก็คือ ปญหาการกระจายอํานาจของประเทศ

ไทยท่ียังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงเกิดจากจุดออนของหลักการกระจายอํานาจ และ

ตัวพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ท่ีไมมีความชัดเจนของ

หลักเกณฑในการแบงแยกอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะระหวางรัฐกับ อปท. และ

ระหวาง อปท. ดวยกันเอง หรือการท่ีพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ไมมีสถานะเปนกฎหมายพิเศษ จึงทําใหไม

สามารถยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายอ่ืนท่ีขัดหรือแยงได ประกอบกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท.ฯ ไมสามารถบังคับใชกฎหมายเพ่ือถายโอนภารกิจใหแก อปท. ตามแผนงานท่ีกําหนด และ

สาเหตุหรือปจจัยอันเกิดจากขอจํากัดของกฎหมายจัดตั้ง อปท. แตละประเภทท่ีมีการระบุ “หนาท่ีท่ีตอง

จัดทํา” และ “หนาท่ีท่ีอาจจัดทํา” รวมถึงถอยคํา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย…” ไวอยางชัดเจน ซ่ึงเปน

รูปแบบหนึ่งท่ีใชจํากัดอํานาจหนาท่ีของ อปท. รวมถึงบริบททางการเมืองภายหลังการรัฐประหารเม่ือป 

พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลท่ีไดแสดงออกถึงมาตรการเชิงควบคุม

เพ่ือลดทอนความเปนอิสระ (Autonomy) ของทองถ่ินในดานตางๆ ทําใหขอสังเกต/ขอทักทวงใน

ชวงเวลาดังกลาว จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองสอดรับกับมาตรการของรัฐบาล ซ่ึงก็คือ การควบคุม กํากับ

ดูแลทองถ่ินอยางเครงครัด ดังนั้น เม่ือ อปท. จัดทําบริการสาธารณะท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีหรือไมไดรับ

การถายโอนตามกฎหมาย แมจะเปนความจําเปนหรือเปนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีก็ตาม จึง

ไมพนท่ีจะตกเปนเหยื่อการทักทวงของ สตง. อยางหลีกเลี่ยงมิได 
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อภิปรายผล 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง. นับเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไกท่ีมี

ความจําเปนอยางยิ่งตอการตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ท้ังนี้ ก็

เพ่ือใหการใชจายเงินแผนดินเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูเสียภาษีหรือผูเปนเจาของเงินแผนดิน 

ดังนั้น สตง. จึงมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบหรือกํากับดูแลหนวยรับตรวจ ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน หรือ อปท. ใหปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ท่ีวางไวไมวาจะเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังมาตรการเก่ียวกับความประหยัดคุมคา ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายเงินแผนดินท่ีมีอยูอยางจํากัด 

ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญตอหลักการกระจายอํานาจใหแก อปท. ดวยเชนกัน 

แมประเทศไทยจะมีรูปแบบของรัฐเดี่ยว ซ่ึงอาจทําให อปท. ตองอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของรัฐก็

ตาม โดยจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญ ตั้งแตฉบับป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดบัญญัติเก่ียวกับหลักการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. อยางชัดแจง โดยการกําหนดใหรัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตาม

หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ไดพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของ

ทองถ่ินไดเอง และสงเสริมให อปท. เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมใน

การตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ เนื่องจาก อปท. เปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน ทําให

ทราบความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเทา

เทียม รวมท้ังตรงกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง สงผลใหปจจุบัน อปท. จึง

กลายเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

การตรวจสอบหรือกํากับดูแลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินของ อปท. กับการกระจาย

อํานาจทางปกครองให อปท. เพ่ือไปจัดทําบริการสาธารณะตางๆ จึงเปนสิ่งจําเปนและอยูเคียงคูกันโดย

ไมอาจท่ีจะแยกออกจากกันได ดังนั้น สตง. จึงตองตระหนักตอหลักการกระจายอํานาจและภารกิจหนาท่ี

ในการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. เปนอยางยิ่ง รวมท้ังตองปฏิบัติงานตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ี

ใหเกิดความสมดุลกันและคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนสําคัญ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของ สตง. ตองอยูภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีวางไว ซ่ึงก็คือ การ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอผลการตรวจสอบ (โดยสุจริตและปราศจากอคติ) มิใชการดําเนนิการใน

รูปแบบหรือลักษณะการขยายอํานาจหนาท่ีของตนเองจนกลายเปนการควบคุมหรือกํากับหรือชี้นํา

นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน และสงผลตอการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. รวมถึงอาจกลายราง

เปนผูมีอํานาจในการบริหารเงินงบประมาณเสียเอง (เนื่องจากสามารถท่ีจะควบคุมหรือกํากับหรือชี้นําให 
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อปท. ดําเนินการตามความเห็นของตนได) เพราะนั่นเทากับวา สตง. สามารถหนวงเจตจํานงหรือแมแต

ปฏิเสธเจตจํานงของประชาชนในแตละทองถ่ินไดในนามของ “การทําใหการใชจายเงินแผนดินถูกตอง

ตามกฎหมายและประหยัดคุมคา” ซ่ึงไมตางจากการกาวลวงเจตจํานงของประชาชนในทองถ่ิน อันขัดตอ

เจตนารมณในการปกครองตนเองท่ีรัฐธรรมนญูรับรองไว 

 อํานาจหนาท่ีของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. 2542 มีแตเพียงการตรวจสอบเงินแผนดินและการแสดงความเห็นตอผลการตรวจสอบดังกลาว 

ภายใตกรอบในทางกฎหมายและกรอบทางดานเศรษฐศาสตร ท้ังความชอบดวยกฎหมายและความคุมคา

ของการจัดทําบริการสาธารณะ แตอยางไรก็ตาม อํานาจหนาท่ีดังกลาวเปนแตเพียงอํานาจหนาท่ี

ตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน แลวแจงผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจซ่ึงรวมถึง อปท. ทราบ เพ่ือ

ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนตอไปเทานั้น ไมไดมีสภาพบังคับเด็ดขาดใหหนวยรับตรวจ

ตองปฏิบัติตามผลการตรวจสอบท่ีไดรับแจงแตอยางใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลการตรวจสอบของ 

สตง. ไมมีสภาพบังคับตามกฎหมายใหหนวยรับตรวจตองปฏิบัติตาม เนื่องจากมีสถานะเปนเพียง 

“ความเห็น” ของ สตง. เทานั้น ในทางตรงกันขาม ความเห็นของ สตง. จะมีผลในทางกฎหมายก็ตอเม่ือมี

การนํามาใชประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในทางกฎหมายโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของเทานั้น 

 หากพิจารณาอํานาจหนาท่ีขององคกรตรวจเงินแผนดินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เชน 

ฝรั่งเศส และอังกฤษ เปนตน ก็จะมีท้ังการตรวจสอบภายใตกรอบในทางกฎหมาย (Compliance Audit) 

และภายใตกรอบทางดานเศรษฐศาสตรหรือการตรวจสอบดําเนินงาน (Performance Audit) 

เชนเดียวกับประเทศไทย โดยในกรณีของการตรวจสอบการดําเนินงาน ศาลบัญชีหรือศาลบัญชีภาคของ

ประเทศฝรั่งเศสจะมีอํานาจเพียงแจงผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะในการแกไขขอบกพรองท่ีพบ

เทานั้น ซ่ึงหนวยรับตรวจไมจําเปนตองปฏิบัติตามความเห็นหรือขอสังเกตแตอยางใด และศาลบัญชีหรือ

ศาลบัญชีภาคก็ไมมีอํานาจทางกฎหมายท่ีจะบังคับใหหนวยรับตรวจปฏิบัติตาม หรือในกรณีของประเทศ

อังกฤษ ไดกําหนดขอบเขตการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐไวโดยชัดเจนวา “ไมถือเปน

การใหอํานาจผูวาการตรวจเงินแผนดินในการเขาไปตั้งคําถามเก่ียวกับความเหมาะสมของนโยบายตาม

วัตถุประสงคท่ีไดมีการกําหนดไว” ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหหนวยรับตรวจมีอิสระในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือ

ประโยชนแกประชาชน โดยมิตองถูกควบคุม กํากับ หรือชี้นําจากองคกรตรวจเงินแผนดิน8

9 

                                                           
9 อนัญ  ยศสุนทร, (2560), อํานาจหนาที่ขององคกรการตรวจเงินแผนดิน: ฝรั่งเศสและอังกฤษ, [ออนไลน], สืบคนจาก: https://www. 

http://lawdrafter.blogspot.com/2017/03/blog-post_8.html.  [2561, 13 มีนาคม] 
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นอกจากหลักการกระจายอํานาจและภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. ท่ี 

สตง. ตองใหความตระหนักเปนอยางยิ่งแลว ตองไมลืมวาผูบริหารทองถ่ินยังมีความรับผิดชอบท่ีสําคัญ

เม่ือเขามาทํางานการเมือง ท้ังความรับผิดชอบทางการเมืองและความรับผิดชอบทางกฎหมาย ซ่ึงจะเปน

สิ่งท่ีชวยควบคุมการดําเนินการของผูบริหารทองถ่ินหรือนักการเมืองทองถ่ิน โดยในความรับผิดชอบ

ทางการเมืองนั้น ผูบริหารทองถ่ินจะตองรับผิดชอบตอสภาทองถ่ินสําหรับนโยบายท่ีไดแถลงหรือให

สัญญาไวกับประชาชน รวมถึงการตัดสินใจและการกระทําของตน ท้ังนี้ หากผูบริหารทองถ่ินไม

ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว ก็จะตองถูกตรวจสอบโดยกลไกของสภาทองถ่ินหรือตามท่ี

กฎหมายกําหนด ซ่ึงอาจสงผลใหผูบริหารทองถ่ินตองลาออกหรือถูกใหออกจากตําแหนงในท่ีสุด หรือการ

ท่ีประชาชนจะเปนผูตัดสินเองโดยการไมลงคะแนนเสียงใหกับผูบริหารทองถ่ินคนดังกลาวในการเลือกตั้ง

ครั้งถัดไป สําหรับความรับผิดชอบทางกฎหมายก็เปนเรื่องท่ีผูบริหารทองถ่ินจะตองถูกดําเนินคดีทางศาล

ในกรณีท่ีมีการผาฝนกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑตางๆ และกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

หรือเปนการกระทําโดยทุจริต ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาท่ีของ สตง. จึงไมควรท่ีจะใหความสําคัญหรือ

ตระหนักเฉพาะมิติของการใชจายเงินแผนดินใหถูกตองตามกฎหมาย (Compliance Audit) และ

ประหยัดคุมคา (Performance Audit) เพียงเทานั้น จนละเลยประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสูงสุดท่ี

จะเกิดข้ึนกับประชาชนในทองถ่ิน 

 

ขอเสนอแนะ 

 เ พ่ือใหการปฏิบัติ งานตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ีของ สตง. เปนไปอยางเหมาะสม  

และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ควรกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ สตง. ใหชัดเจน โดยเฉพาะการแจง

ขอสังเกตหรือขอทักทวง และขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจสอบตองเปนไปในลักษณะสรางสรรค ชวย

สงเสริมการปฏิบัติงานของ อปท. ท้ังนี้ ไมควรมีลักษณะท่ีอาจเปนการควบคุม กํากับ หรือชี้นําการ

ดําเนินงานของ อปท. รวมถึงตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนเปนสําคัญ 

มิใชการคํานึงถึงแตเฉพาะความถูกตองตามตัวบทกฎหมาย 

 2. การกําหนดนโยบายการตรวจเงินแผนดินท่ีเก่ียวของกับ อปท. ควรใหความตระหนักตอ

หลักการกระจายอํานาจและอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. เปนอยางยิ่ง เนื่องจาก 

ปจจุบัน อปท. เปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน 
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 3. ควรกําหนดหลักเกณฑดานจริยธรรมเพ่ือสงเสริมใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน, ผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน และขาราชการและเจาหนาท่ีของ สตง. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ีดวย

ความสุจริต โปรงใส ตรงไปตรงมา และปราศจากอคติใดๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงจะทําใหผลการตรวจสอบเปนธรรม

ตอ อปท. และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

 4. ควรกําหนดแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑมาตรฐานการตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ีของ สตง. ให

มีความชัดเจน เปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 5. ควรเรงรัดการถายโอนภารกิจหนาท่ีจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหแก อปท. ให

บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด รวมท้ังการยกฐานะ อปท. ใหอยูในระดับเดียวกัน หรือการแกไขอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. แตละประเภทใหมีความทัดเทียมกัน ท้ังนี้ เนื่องจากปจจุบันทองถ่ินสวน

ใหญในประเทศไทยมีความเจริญในดานการคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข และสามารถเขาถึง

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ดังนั้น หากยังมี อปท. หลากหลายประเภทและมีอํานาจหนาท่ี

แตกตางกัน จะทําใหประชาชนเกิดความสับสนในอํานาจหนาท่ีของ อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีตนอยูอาศัยกับ 

อปท.อ่ืน สงผลใหประชาชนในแตละพ้ืนท่ีไดรับบริการสาธารณะไมเทาเทียมกัน 
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แนวทางการกํากับดูแลการเสนอขายเหรียญดิจิทัลที่ออกใหมตอประชาชนที่เหมาะสมกับ

ประเทศไทย 

Suitable Regulatory Framework for Initial Coin Offering for Thailand 
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พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 เปนกฎหมายเฉพาะสําหรับการ

กํากับดูแลสินทรัพยดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล รวมท้ังการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ี

ออกใหมตอประชาชน (Initial Coin Offering: ICO) โดยกฎเกณฑการกํากับดูแลดังกลาวมีลักษณะ

เขมงวดเชนเดียวกับแนวทางการกํากับดูแลการเสนอขายหลักทรัพยท่ัวไปในตลาดหลักทรัพย (Initial 

Public Offering: IPO) ซ่ึงอาจสงผลใหธุรกิจสตารทอัพถูกกีดกันออกจากการระดมทุนและทําใหการ

เติบโตของตลาดทุนเปนไปอยางจํากัด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุง

กฎหมายดังกลาวใหเหมาะสม เพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมและพัฒนาตลาด

ทุนดิจิทัลไทยใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

คําสําคัญ: ไอซีโอ สินทรัพยดิจิทัล คริปโทเคอรเรนซี โทเคนดิจิทัล สตารทอัพ 

 

Abstract 

 

The Emergency Decree on Digital Assets Business Operation B.E. 2561 (A.D. 2018) 

is the law specific for the supervision of digital assets and digital asset businesses, 

including offering of digital tokens to the public (Initial Coin Offering: ICO). The regulatory 

framework is as strict as the supervision of traditional securities in the Securities Exchange 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 



 

2786 

 

of Thailand (Initial Public Offering: IPO). This may result in start-up businesses being 

excluded from funding and limiting capital market growth. Therefore, Thailand has a need 

to amend the aforementioned law appropriately in order to promote new forms of 

financial innovation technology and develop the Thai digital capital market toward further 

progress. 

 

Keywords: ICO, digital asset, cryptocurrency, digital token, start-up 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนเปนท่ีนิยมของธุรกิจสตารทอัพ เนื่องจากชวย

ลดขอจํากัดของผูตองการเงินทุนแตเขาถึงแหลงทุนยาก ใหสามารถระดมทุนไดรวดเร็ว งาย และคลองตัว 

ท้ังยังมีคาใชจายในการระดมทุนต่ําเม่ือเทียบกับการระดมทุนผานการเสนอขายหลักทรัพยท่ัวไปในตลาด

หลักทรัพย ประเทศไทยเปนประเทศแรกๆ ท่ีมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือกํากับดูแลสินทรัพยดิจิทัล

และการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล รวมท้ังการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชน แต

แนวทางการกํากับดูแลการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนดังกลาว มีกฎเกณฑท่ีมี

ลักษณะเขมงวดเชนเดียวกับแนวทางการกํากับดูแลการเสนอขายหลักทรัพยท่ัวไปในตลาดหลักทรัพย จึง

อาจสงกระทบตอการพัฒนาชองทางการระดมทุนใหมๆ สําหรับธุรกิจสตารทอัพ และการพัฒนาตลาดทุน

ดิจิทัลในประเทศไทย ในขณะท่ีหนวยงานกํากับดูแลในประเทศสวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา และ

สิงคโปร ไมมีกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแล ICO แตไดออกแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแล ICO ท่ีมี

ลักษณะเปนการลงทุนหรือมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหลักทรัพยท่ัวไป  

งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการเสนอขาย

เหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนของประเทศไทย โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการกํากับ

ดูแล ICO ในประเทศสวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ

กํากับดูแลการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากการ

กํากับดูแลท่ีเขมงวดจนเกินไปจะสงผลใหธุรกิจสตารทอัพถูกกีดกันออกจากการระดมทุนและทําใหการ

เติบโตของตลาดทุนเปนไปอยางจํากัด แตหากการกํากับหยอนเกินไปก็จะเปนผลเสียตอนักลงทุน ทําให

นักลงทุนขาดความเชื่อม่ันในการลงทุนได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษากฎหมายเก่ียวกับการระดมทุนดวยการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอ

ประชาชนของประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหาและอุปสรรคจากการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการระดมทุน

ดวยการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนของประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการกํากับดูแล ICO ในประเทศสวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร 

 

กฎหมายการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนในประเทศไทย 

พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 เปนกฎหมายเฉพาะท่ีใหอํานาจ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนหนวยงานกํากับดูแลและควบคุม

สินทรัพยดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลในประเทศไทย โดยมีสินทรัพยดิจิทัลท่ีอยูภายใต

การกํากับดูแลประกอบดวยคริปโทเคอรเรนซี 1

2 และโทเคนดิจิทัล (หรือเรียกวา เหรียญดิจิทัล) 2

3 ท้ังนี้ โท

เคนดิจิทัลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ โทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุน 3

4 และโทเคนดิจิทัลเพ่ือการใช

ประโยชน45  

ผูเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะตองเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด โดย

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะทําไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะตองยื่นแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียด 

อาทิ ลักษณะของโทเคนดิจิทัล จํานวนและประเภทของโทเคนดิจิทัลท่ีเสนอขาย ราคาโทเคนดิจิทัลท่ี

เสนอขายตอหนวย วัตถุประสงคของการใชเงิน ขอมูลผูเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลักษณะการประกอบ

                                                           
2“คริปโทเคอรเรนซี” หมายความวา หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยมีความประสงคที่

จะใชเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคา บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปล่ียนระหวางสินทรัพยดิจิทัล ทั้งนี้ คริปโทเคอร

เรนซีที่กําหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ หรือกําหนดสิทธิในการไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการหรือสิทธิอื่น

ใด ใหถือเปนโทเคนดิจิทัล 
3 “โทเคนดิจิทัล” หมายความวา หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

กําหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ กําหนดสิทธิในการไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่

เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอตกลงระหวางผูออกและผูถือ 
4 “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” (investment token) หมายความวา หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขาย

อิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ 
5 “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใชประโยชน” (utility token) หมายความวา หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขาย

อิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดสิทธิในการไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน

ขอตกลงระหวางผูออกและผูถือ 
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ธุรกิจ งบการเงินรอบปบัญชีลาสุดและงบการเงินรายไตรมาสซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ี

สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ (ถามี) รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม

ของผูเสนอขายโทเคนดิจิทัลดวย ท้ังนี้ โทเคนดิจิทัลเพ่ือการใชประโยชนซ่ึงผูเสนอขายพรอมใหใชสิทธิ

ตามโทเคนดิจิทัลดังกลาวไดต้ังแตวันท่ีเสนอขายจะไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. และไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและรางหนังสือชี้ชวนตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. 

นอกจากนี้ การเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนจะตองทําผานผูใหบริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทัล 5

6 (ICO portal) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เทานั้น และตอง

เสนอขายตอผูลงทุนตามประเภทและภายใตเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ไดแก (1) ผูลงทุน

สถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ (2) นิติบุคคลรวมลงทุน หรือกิจการเงินรวมลงทุน และ (3) ผูลงทุนอ่ืน 

โดยจะตองเสนอขายมูลคาไมเกินรายละ 3 แสนบาทตอการเสนอขาย โดยมูลคาสูงสุดของการเสนอขาย

แตละครั้งรวมกันตองไมเกิน 4 เทาของสวนของผูถือหุนของผูเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือไมเกินรอยละ 

70 ของมูลคาท้ังหมดท่ีเสนอขายตอครั้ง แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  

ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผูเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะรับคริปโทเคอรเรนซีเปนการตอบแทน 

ไดเฉพาะคริปโทเคอรเรนซีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ไดแก Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) 

Ripple (XRP) และ Stellar (XLM) และจะตองเปนคริปโทเคอรเรนซีท่ีไดจากการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน 

หรือฝากไวกับผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตามพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 

                                                           
6 “ผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล” หมายความวา ผูใหบริการระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม ซ่ึงทํา

หนาที่กล่ันกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย คุณสมบัติของผูออก และความครบถวน ถูกตองของแบบแสดงรายการขอมูลการ

เสนอขายโทเคนดิจิทัลและรางหนังสือชี้ชวน หรือขอมูลอื่นใดที่เปดเผยผานผูใหบริการดังกลาว 
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พ.ศ. 2561 ไดแก ศูนยซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล 6

7 นายหนาซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล 7

8 และผูคาสินทรัพย

ดิจิทัล8

9 เทานั้น  

นอกจากนี้ ยังมีบทกําหนดโทษความผิดทางอาญาและมาตรการลงโทษทางแพงเพ่ือปองกันการ

กระทําอันไมเปนธรรมในการซ้ือขายคริปโทเคอรเรนซีและโทเคนดิจิทัล (unfair trading) อาทิ การบอก

กลาว เผยแพร หรือเปดเผยขอมูลท่ีเปนเท็จหรือท่ีทําใหสําคัญผิด (false dissemination) การใชขอมูล

ภายใน (insider trading) การซ้ือขายตัดหนาลูกคา (front running) การสรางราคาซ้ือขายใหผิดไปจาก

สภาพปกติของตลาด (market manipulation) เปนตน  

 

                                                           
7 “ศูนยซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล” หมายความวา ศูนยกลางหรือเครือขายใดๆ ที่จัดใหมีขึ้นเพื่อการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัล 

โดยการจับคูหรือหาคูสัญญาให หรือการจัดระบบ หรืออํานวยความสะดวกใหผูซ่ึงประสงคจะซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัลสามารถ

ทําความตกลงหรือจับคูกันได โดยกระทําเปนทางคาปกติ แตทั้งน้ี ไมรวมถึงศูนยกลางหรือเครือขายในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 
8 “นายหนาซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล” หมายความวา บุคคลซ่ึงใหบริการหรือแสดงตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะใหบริการเปนนายหนาหรือ

ตัวแทนเพื่อซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัลใหแกบุคคลอื่น โดยกระทําเปนทางคาปกติและไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น 

แตไมรวมถึงการเปนนายหนาหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
9 “ผูคาสินทรัพยดิจิทัล” หมายความวา บุคคลซ่ึงใหบริการหรือแสดงตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะใหบริการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินทรัพย

ดิจิทัลในนามของตนเองเปนทางคาปกติ โดยกระทํานอกศูนยซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล แตไมรวมถึงการใหบริการในลักษณะที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกฎเกณฑการระดมทุนแบบ IPO และ ICO ภายใตการกํากับดูแลในปจจุบัน 

 

รายการเปรียบเทียบ การระดมทุนแบบ IPO การระดมทุนแบบ ICO 

ผูระดมทุน บริษัทมหาชน บริษัทจํากัด / บริษัทมหาชนจํากัด 

ทรัพยสินท่ีไดรับ หุน เหรียญดิจิทัล / โทเคนดิจิทัล 

การอนุญาตใหเสนอขาย ขออนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และยื่น

แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือ

ช้ี ช ว น  (prospectus) ท่ี มี ท่ี ป รึ ก ษ า

ทางการเงิน (financial advisor) เปน

ผูชวยในการเตรียมและใหคําแนะนําใน

การดําเนินการและปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

ขออนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และยื่น

แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ี

ชวน (white paper) ท่ีผานการพิจารณา

ของ ICO portal ท่ีไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต.  

ผลตอบแทน เงินปนผล / สวนแบงกําไร เงินสวนแบงกําไร / สิทธิท่ีจะไดรับสินคา

หรือบริการ / สิทธิประโยชน อ่ืนใดท่ี

เฉพาะเจาะจง 

ผูลงทุน ผูลงทุนท่ัวไป - ผูลงทุนพิเศษ  

o ผูลงทุนสถาบัน (institutional 

investor) 

o ผูลงทุนรายใหญพิเศษ (ultra-

high net worth investor)10 

o นิติบุคคลรวมลงทุน (venture 

capital) หรือกิจการเงินรวม

ลงทุน (private equity) 

- ผูลงทุนรายยอย (retail investor) 

 

 

 

 

                                                           
10 บุคคลธรรมดาท่ีมีสินทรัพยสุทธิต้ังแต 70 ลานบาทขึ้นไป หรือมีรายไดตอป 10 ลานบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย

ต้ังแต 25 ลานบาทขึ้นไป เปนตน 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

 

รายการเปรียบเทียบ การระดมทุนแบบ IPO การระดมทุนแบบ ICO 

จํานวนระดมทุน ไมจํากัด กรณีผูลงทุนรายยอยไดไมเกิน 4 เทาของ

สวนของผูถือหุน หรือไมเกินรอยละ 70 

ของมูลคาเสนอขาย 

กรรมการและผูบริหารของ

ผูระดมทุน 

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามท่ีกําหนด 

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามท่ีกําหนด 

หนาท่ีในการเปดเผยขอมูล บริษัทผูระดมทุนมีหนาท่ีเปดเผยขอมูล

ท้ังกอนและหลังการเสนอขาย หาก

เปด เผยเปน เ ท็จ  บริ ษัทผู ระดมทุน 

กรรมการ และผูบริหาร อาจตองรับผิด

ทางอาญาและทางแพงตามกฎหมาย

หลักทรัพย 

บริษัทผูระดมทุนมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลท้ัง

กอนและหลังการเสนอขาย หากเปดเผย

เปนเท็จ บริษัทผูระดมทุน กรรมการ และ

ผูบริหาร อาจตองรับผิดทางอาญาและ

ทางแพงตามกฎหมายสินทรัพยดิจิทัล 

หนาท่ีเฉพาะ - - การเสนอขายท่ีชําระดวยคริปโท

เคอร เรนซี ทําได เฉพาะตามขอ ท่ี

สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และท่ี

ไดมาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

ห รื อ ไ ด ฝ า ก กั บผู ป ร ะกอบกา ร

สินทรัพยดิจิทัลท่ีไดรับอนุญาต 

- บริษัทผูระดมทุนตองใหความรวมมือ

ในการเปดเผยขอมูลให ICO portal 

และศูนยซื้อขายโทเคนดิจิทัล 

 

การกํากับดูแล ICO ในประเทศสวิตเซอรแลนด  

 ในสวิตเซอรแลนดยังไมมีกฎระเบียบท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับ ICO และโทเคน แตหนวยงาน

กํากับดูแลตลาดการเงิน (Financial Market Supervisory Authority: FINMA) ไดออกแนวทางปฏิบัติ

ซ่ึงมีการจัดประเภทโทเคนตามหนาท่ีทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานของโทเคนโดยแบงออกเปน 3 ไดแก (1) โท

เคนการชําระเงิน มีลักษณะเปนเครื่องมือในการชําระเงินและสามารถโอนได จึงไมถือเปนหลักทรัพย แต

จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับการปองกันการฟอกเงิน (2) โทเคนยูทิลิตี้ มีลักษณะเปนการเขาถึง

สิทธิในแอพพลิเคชั่นดิจิทัลหรือบริการท่ีอยูบนโครงสรางพ้ืนฐานบล็อคเชน จะไมถือเปนหลักทรัพย หาก
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มีวัตถุประสงคในการเขาถึงสิทธิดิจิทัลไปยังแอพพลิเคชั่นหรือบริการเพียงอยางเดียวและสิทธิดิจิทัลตางๆ 

ดังกลาวสามารถใชงานไดทันทีในเวลาท่ีออกโทเคนนั้น แตหากโทเคนยูทิลิตี้นั้นมีวัตถุประสงคอ่ืนเก่ียวกับ

การลงทุนในเวลาท่ีออกโทเคนหรือเพ่ิมเติมในภายหลัง จะถือเปนหลักทรัพย และ (3) โทเคนสินทรัพย มี

ลักษณะเปนสินทรัพย เชน หนี้ หรือสิทธิในการเรียกรองเงินทุนจากผูออกหรือบุคคลอ่ืน ถือเปน

หลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายหลักทรัพยและขอกําหนดอ่ืนๆ เชน การจัดทํา

หนังสือชี้ชวนตามประมวลขอบังคับของสวิส นอกจากนี้ FINMA ไดกลาวถึงโทเคนแบบผสม ซ่ึงเปนโท

เคนท่ีมีลักษณะโทเคนมากกวาหนึ่งประเภท โดยจะตองปฎิบัติตามกฎหมายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับโทเคน

ประเภทนั้นๆ แตท้ังนี้ สิทธิท่ีจะไดรับโทเคนทุกประเภทท่ีอยูในข้ันการจัดหาเงินทุน (pre-financing) 

หรือการขายลวงหนา (pre-sale) ซ่ึงจะไดรับโทเคนในอนาคต จะถือเปนหลักทรัพย  

 

การกํากับดูแล ICO ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในสหรัฐอเมริกา การออกโทเคนดิจิทัล เหรียญดิจิทัล หรือสินทรัพยดิจิทัลอ่ืนๆ บนบล็อคเชน

อาจถือเปนหลักทรัพยภายใตกฎหมายหลักทรัพยของสหพันธรัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) จะพิจารณาโดยใชการทดสอบ Howey Test 

วา ICO นั้นเขาขายเปน “สัญญาลงทุน” หรือไม กลาวคือ (1) เปนการลงทุนดวยเงิน10

11 (2) มีการคาดหวัง

ผลกําไรจากการลงทุน (3) การลงทุนดวยเงินนั้นเปนวิสาหกิจรวม 11

12 (4) มีกําไรท่ีเกิดจากการดําเนินการ

ของบุคคลอ่ืน  ท้ังนี้ ผูออกและบุคคลใดๆ ท่ีเสนอขายหลักทรัพยในสหรัฐอเมริกาจะตองจดทะเบียนการ

เสนอขายกับสํานักงาน ก.ล.ต. รวมท้ังบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีดําเนินการเปนตัวกลางแลกเปลี่ยน

จะตองจดทะเบียนเปนตัวแทนแลกเปลี่ยนหลักทรัพยแหงชาติ (national securities exchange) เวนแต

จะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย   

 

การกํากับดูแล ICO ในประเทศสิงคโปร 

 หนวยงานทางการเงินของสิงคโปร (Monetary Authority of Singapore: MAS) จะพิจารณา

โครงสรางและลักษณะของโทเคนดิจิทัล รวมท้ังสิทธิท่ีจะไดรับจากโทเคนดิจิทัล วาเปนผลิตภัณฑตลาด

                                                           
11 ในคดี SEC v. Shavers ศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาตัดสินวา การลงทุนดวยสกุลเงินเสมือนถือเปนการลงทุนดวยเงิน 
12 การพิจารณา “วิสาหกิจรวม (common enterprise)” มี 3 แนวทางพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับจากศาลในสหรัฐอเมริกา กลาวคือ (1) 

ความเกื้อหนุนของกิจการในแนวนอน (horizontal commonality) (2) ความเกื้อหนุนของกิจการในแนวต้ังแบบกวาง (broad vertical 

commonality) และความเกื้อหนุนของกิจการในแนวต้ังแบบแคบ (narrow vertical commonality) 
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ทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ไดแก หลักทรัพย12

13 หนวยลงทุนในโครงการจัดการลงทุนแบบกลุม (units in 

a collective investment scheme)14 สัญญาซ้ือขายลวงหนา 14

15 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ

แบบสงมอบทันที  (spot foreign exchange contracts) เพ่ือวัตถุประสงคในการซ้ือขายแลกเปลี่ยน

เงินตรา ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาหรือไม หากโทเคนดิจิทัลนั้นเขาขาย

เปนหลักทรัพยหรือโครงการจัดการลงทุนแบบกลุมจะตองจดทะเบียนกับ MAS และจัดทําหนังสือชี้ชวน 

นอกจากจะเขาขอยกเวน กลาวคือ (1) การเสนอขายรายยอยมูลคาไมเกิน 5 ลานเหรียญดอลลารสิงคโปร

ในระยะเวลา 12 เดือน (2) การเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัดไมเกิน 50 ราย ภายในระยะเวลา 12 

เดือน (3) การเสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบัน และ (4) การเสนอขายใหกับนักลงทุนท่ีมิใชรายยอย ซ่ึงจะ

มีขอจํากัดในการโฆษณาชี้ชวน นอกจากนี้ การเสนอขายหนวยลงทุนในโครงการจัดการลงทุนแบบกลุม

จะตองปฎิบัติตามขอกําหนดอ่ืนๆ อาทิ การขออนุญาตหรือการยอมรับ โดยโครงการจัดการลงทุนแบบ

กลุมท่ีไดรับอนุญาตหรือไดรับการยอมรับจะตองปฏิบัติตามขอหามในการลงทุนและขอกําหนด

จรรยาบรรณทางธรุกิจดวย   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาทางดานเอกสารเปนหลัก 

(documentary research) โดยทําการศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไดแก 

พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมท้ังประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายดังกลาว บทความ วารสาร ผลงาน

ทางวิชาการ วิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ (หากมี) ตลอดจนวิธีการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ขอมูลทางสื่อ

ออนไลน และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ เพ่ือนํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการเขียนแบบพรรณนาและวิเคราะห (descriptive and 

analytical method) 

 

                                                           
13 หุน หุนกู และทรัสตทางการคา 
14 การจัดการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีเขาองคประกอบตอไปนี้: ผูเขารวมไมมีอํานาจควบคุมการจัดการทรัพยสินแบบประจําวัน โดยมี

ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง (i) ทรัพยสินทั้งหมดจัดการโดยหรือในนามของผูจัดการ (ii) การสงเงินสมทบของผูเขารวมและ

การจายกําไร/รายไดจะถูกรวมเขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคหรือผลการจัดการเพื่อใหผูเขารวมมีสวนรวมหรือรับผลกําไร/รายไดที่เกิดจาก

ทรัพยสิน และรวมถึงตัวเลือกในการรับสิทธิหรือผลประโยชนใดๆ ในโครงการจัดการลงทุนแบบกลุม 
15 รวมถึงตราสารอนุพันธของหุน หุนกู และทรัสตทางการคา 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาแนวทางการกํากับดูแล ICO ในประเทศสวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา และ

สิงคโปร พบวา หนวยงานกํากับดูแลของท้ัง 3 ประเทศ ไมมีกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลและควบคุม 

ICO แตหนวยงานกํากับดูแลของแตละประเทศเลือกท่ีจะควบคุม ICO ท่ีมีลักษณะเปนการลงทุนหรือมี

คุณสมบัติเชนเดียวกับหลักทรัพยท่ัวไป โดยออกแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแล ICO ภายใตกฎหมาย

หลักทรัพยและกฎหมายการเงินท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงมีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนไดงายตาม

ความเหมาะสมของรูปแบบ ICO และโทเคนดิจิทัลใหมๆ  

เนื่องจากนิยามของ “หลักทรัพย” ตามกฎหมายไทยถูกบัญญัติ ไวอยางแจงชัดตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดแก (1) ตั๋วเงินคลัง (2) พันธบัตร (3) ตั๋ว

เงิน (4) หุน (5) หุนกู (6) หนวยลงทุนอันไดแก ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุน

รวม (7) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน (8) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนกู (9) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหนวยลงทุน (10) ตราสารอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด แมพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จะเปดชองใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดประเภทของหลักทรัพยเพ่ิมเติม

ได แตกฎเกณฑการกํากับดูแลหลักทรัพยของประเทศไทยมีความเขมงวดมาก จึงอาจไมเหมาะสมกับ

สภาพและลักษณะเฉพาะของการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนท่ีมีความแตกตางกับ

การเสนอขายหลักทรัพยท่ัวไปในตลาดหลักทรัพยแบบด้ังเดิม ซ่ึงนาจะเปนเหตุผลสําคัญในการออกพระ

ราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลการ

ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชน 

อยางไรก็ตาม พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 กลับมีหลักเกณฑ

และวิธีการคลายกับกรอบการกํากับดูแลการเสนอขายหลักทรัพยแบบด้ังเดิมตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังในสวนการเสนอขาย ธุรกิจท่ีถูกกํากับดูแลและควบคุม 

คุณสมบัติของผูเสนอขายและผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนบทกําหนดโทษความผิดทางอาญา ทําให

บทบัญญัติสวนใหญของกฎหมายสินทรัพยดิจิทัลมีความเขมขนไมแตกตางจากกฎหมายหลักทรัพยท่ัวไป 

จึงไมเอ้ือตอผูระดมทุนในการปฏิบัติตาม ดังจะเห็นไดจากขอมูลท่ีประกาศบนเว็บไซตของสํานักงาน 

ก.ล.ต. วามีการออกโทเคนดิจิทัลจํานวน 21 รายการ และผูประกอบธุรกิจจํานวน 16 ราย ท่ีดําเนินการ

โดยไมไดรับอนุญาต 
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อภิปรายผล  

การใชบังคับและปฏิบัติตามพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ

ประกาศกฎเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายดังกลาว มีปญหาและอุปสรรคตอผูระดมทุนดวยการ

เสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนดังตอไปนี้ 

1. พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 กําหนดให ผูระดมทุนตองเปน

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และตองมีแผนธุรกิจท่ีชัดเจน รวมท้ังมี

งบการเงินท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ โดยหลักเกณฑ

ดังกลาวเหมาะท่ีจะใชกับบริษัทใหญๆ ท่ีมีการดําเนินงานมาแลวระยะหนึ่ง จึงไมเอ้ืออํานวยตอธุรกิจ

สตารทอัพ ซ่ึงมักอยูในชวงระยะเริ่มตนโครงการ อาจมีเพียงแนวคิดในการท่ีจะพัฒนาสินคาหรือบริการ

เทานั้น โดยยังไมไดมีการผลิตสินคาหรือบริการใดๆ ออกมาอยางเปนรูปธรรมและยังไมมีประวัติทาง

การเงิน ทําใหไมสามารถเขาสูกระบวนการระดมทุนดวยการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอ

ประชาชนได ดังจะเห็นไดจากปจจุบันยังไมมีผูระดมทุนท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แมแตราย

เดียว  

2. ผูเสนอขายโทเคนดิจิทัลท่ีจะรับคริปโทเคอรเรนซีเปนการตอบแทน หรือผูประกอบธุรกิจ

สินทรัพยดิจิทัลท่ีจะรับคริปโทเคอรเรนจากลูกคาในการทําธุรกรรม สามารถรับไดเฉพาะคริปโทเคอรเรน

ซีท่ีไดจากการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไวกับผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตามพระราชกําหนดการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 เทานั้น แตตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ฉบับลาสุด มีค

ริปโทเคอรเรนซีท่ีสามารถใชเพ่ือการเปนฐานในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัลอ่ืนๆ (base 

trading pair) จํานวน 4 ตัว ไดแก Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Ripple (XRP) และ Stellar (XLM) 

เทานั้น การจํากัดสกุลคริปโทเคอรเรนซีดังกลาว สงผลตอการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอ

ประชาชน เนื่องจากผูระดมทุนจะมีคริปโทเคอรเรนซีท่ีใชเปนทางเลือกในการระดมทุนเพียง 4 สกุล

เทานั้น ในขณะท่ีปจจุบันมีคริปโทเคอรเรนซีจํานวนมากกวา 3,000 สกุลท่ัวโลก  

3. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะตองทําผานผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เทานั้น ซ่ึงขัดกับหลักการของการระดมทุนแบบ ICO ท่ีถูกสรางข้ึน

เพ่ือเปนชองทางใหผูตองการระดมทุนและผูตองการลงทุนมาเจอกันโดยไมอาศัยตัวกลาง แมการทํา ICO 

บางโครงการอาจดําเนินการผานผูใหบริการเสนอขาย (funding portal) แตโครงการ ICO สวนใหญมัก

ดําเนินการผานระบบและชองทางท่ีตนเองสรางหรือพัฒนาข้ึน 
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4. กระบวนการข้ันตอนการระดมทุนดวยการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนท่ี

จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายและราง

หนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน ก.ล.ต. รวมท้ังจะตองผานกระบวนกลั่นกรองผูใหบริการระบบเสนอขายโท

เคนดิจิทัล อาทิ การตรวจสอบกิจการ (due diligence) การพิจารณาความชัดเจนของโครงการและ

ความเปนไปไดของแผนธุรกิจ การเก็บรวบรวมขอมูลกิจการและการเสนอขายเพ่ือเปดเผยขอมูลแกผู

ลงทุน การตรวจสอบโครงสรางการกระจายโทเคนดิจิทัล รหัสตนทาง (source code) ของสัญญา

อัจฉริยะ (smart contract) เทียบกับเอกสารทางเทคนิค (white paper) รวมท้ังทําความรูจักตัวตนของ

ผูลงทุน (Know-Your-Customer: KYC) และจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 

(suitability test) สําหรับผูลงทุนรายยอย ฯลฯ ซ่ึงทําใหกระบวนการระดมทุนดวยการเสนอขายเหรียญ

ดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนมีตนทุนคาดําเนินการสูงและใชระยะเวลานานเชนเดียวกับการระดมทุน

ดวยการเสนอขายหลักทรัพยท่ัวไปในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงขัดกับหลักการของ ICO ท่ีเปนระดมทุนท่ีมี

ตนทุนต่ําและใชเวลานอย ในขณะท่ีผูตองการระดมทุนการระดมทุนดวยการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ี

ออกใหมตอประชาชนสวนใหญมักเปนธุรกิจสตารตอัพ หรือบริษัทขนาดเล็ก ทําใหบริษัทเหลานี้มี

อุปสรรคเพ่ิมข้ึน ตางจากผูระดมทุนการระดมทุนดวยการเสนอขายหลักทรัพยท่ัวไปในตลาดหลักทรัพย

ซ่ึงเปนบริษัทขนาดใหญ จึงมีความสามารถและตนทุนเพียงพอท่ีจะดําเนินตามข้ันตอนตางๆ ได 

5) การจํากัดเพดานใหผูลงทุนรายยอยแตละรายสามารถลงทุนไดสูงสุด 300,000 บาท ตอ

โครงการ และวงเงินท่ีผูระดมทุนดวยการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชนสามารถเสนอ

ขายตอผูลงทุนรายยอยตองไมเกิน 4 เทา ของสวนของผูถือหุน หรือตองไมเกิน 70% ของมูลคาท่ีเสนอ

ขายท้ังหมด แลวแตมูลคาใดสูงกวา ซ่ึงขัดกับหลักการของการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอ

ประชาชนท่ีตองการระดมทุนจากผูลงทุนจํานวนมากจากท่ัวโลก เพ่ือใหไดเงินจํานวนมากและไมจํากัด

จํานวนเงิน 

 

ขอเสนอแนะ 

1) สราง Regulatory Sandbox16 เพ่ือใหธุรกิจสตารทอัพท่ีไมไดเปนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัท

สามารถออกโทเคนท่ีไมมีวัตถุประสงคในการลงทุนหรือไมมีลักษณะเปนหลักทรัพยได 

                                                           
16 Regulatory Sandbox คือ การกําหนดกรอบที่เปดโอกาสใหผูเขารวมทดสอบนวัตกรรมนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชสนับสนุนการ

ใหบริการทางการเงิน โดยนําเสนอบริการทางการเงินแกผูบริโภคจริงภายในพื้นที่หรือสภาพแวดลอมของการประกอบธุรกิจและการ

ใหบริการที่จัดภายใตกรอบหลักเกณฑการกํากับดูแลที่มีความยืดหยุน 
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2) เพ่ิมสกุลเงินคริปโทเคอรเรนซีท่ีเปนฐานในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัลอ่ืนๆ ในการ

ระดมทุนดวยการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอประชาชน 

3) ยกเวนการเสนอขายโทเคนดิจิทัลผานผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสําหรับโทเคน

บางประเภทได  

4) ผอนปรนหรือยกเวนการใชบังคับกฎหมายหรือกฎระเบียบในบางกรณี เชน ออกใบอนุญาตให

แบบมีเง่ือนไข ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหสอดคลองกับรูปแบบการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอ

ประชาชน รวมถึงการยกเวนไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน 

5) ผอนปรนขอจํากัดเพดานการลงทุนสําหรับโครงการการเสนอขายเหรียญดิจิทัลท่ีออกใหมตอ

ประชาชนบางโครงการท่ีนาเชื่อถือและมีศักยภาพ  

 

เอกสารอางอิง 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พุทธศักราช 2561.  

(2561, กรกฎาคม 23) ราชกิจจานุเบกษา. หนา 7-10. 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 10/2561 เรื่อง การไมนํา 

บทบัญญัติวาดวยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชนมาใชบังคับกับการเสนอขายโทเคน

ดิจิทัลบางลักษณะ. (2561, มิถุนายน 15) ราชกิจจานุเบกษา. หนา 8.  

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 12/2561 เรื่อง การกําหนด 

ประเภทโทเคนดิจิทัลเพ่ิมเติม (2561, มิถุนายน 15) ราชกิจจานุเบกษา. หนา 10. 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโท 

เคนดิจิทัลตอประชาชน (2561, กรกฎาคม 16) ราชกิจจานุเบกษา. หนา 21-40.  

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข  

และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล (2561, กรกฎาคม 16) ราชกิจจานุเบกษา.  

หนา 66-77. 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 8/2562 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข  

และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล (ฉบับท่ี 2) (2562, พฤษภาคม 29)  

ราชกิจจานุเบกษา. หนา 4-7. 

พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พุทธศักราช 2561. (2561, พฤษภาคม 13)  

ราชกิจจานุเบกษา. หนา 43-70. 



 

2798 

 

ศักรินทร รวมรังษี. (2561). แนวทางในการกํากับดูแลการระดมทุนโดยการเสนอขายเหรียญดิจิทัล  

(Initial Coin Offering) เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรและนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล [ออนไลน]. 

สืบคนจาก : http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-

2561/PDF/8535e/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf  [2563, 14 มีนาคม] 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. สินทรัพยดิจิทัล [ออนไลน]. สืบคนจาก :  

https://www.sec.or.th/digitalasset#ICOP [2563, 15 มีนาคม] 

Baker Mckenzie. (2018). Regulatory Aspects of Initial Coin Offerings (ICOs) in  

Switzerland [Online]. Available: https://www.bakermckenzie.com/en/-

/media/files/insight/publications/2018/03/regulatory-aspects-ico-

switzerland/br_switzerland_regulatoryaspectsico_mar2018.pdf [2020, 14 March] 

FINMA. (2017). Guidance 04/2017 Regulatory treatment of initial coin offerings  

[Online]. Available: 

https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfin

ma/4dokumentation/finma-aufsichtsmitteilungen/20170929-finma-

aufsichtsmitteilung-04-2017.pdf?la=en [2020, 14 March] 

FINMA. (2017). Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for  

initial coin offerings (ICOs) [Online]. Available:  

https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfin

ma/1bewilligung/fintech/wegleitung-ico.pdf?la=en [2020, 14 March] 

Kramer Levin. (2018). Overview of ICO Regulations around the World [Online].  

Available: https://www.kramerlevin.com/images/content/4/6/v2/46184/181115-

presentation-ICO.pdf [2020, 14 March] 

Liquid. (2019). How many cryptocurrencies are there [Online]. Available:  

https://blog.liquid.com/how-many-cryptocurrencies-are-there [2020, 15 March] 

Monetary Authority of Singapore. (2018). A Guide to Digital Token Offerings [Online].  

Available: 

https://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20and%20Publications/Monograph

https://www.bakermckenzie.com/en/-
https://www.bakermckenzie.com/en/-
https://www.kramerlevin.com/images/content/4/6/v2/46184/181115-presentation-ICO.pdf
https://www.kramerlevin.com/images/content/4/6/v2/46184/181115-presentation-ICO.pdf


 

2799 

 

s%20and%20Information%20Papers/Guide%20to%20Digital%20Token%20Offerin

gs%20last%20updated%20on%2030%20Nov.pdf [2020, 14 March] 

Quek Li Fei, and others.  Regulation of ICOs in Singapore [Online]. Available:  

https://www.cnplaw.com/regulation-of-icos-in-singapore [2020, 14 March] 

Stacher, D. (2018). Regulation of Initial Coin Offering (ICO). [Online]. Available:  

https://www.researchgate.net/publication/330366330_Regulation_of_Initial_Coin

_Offering_ICO. [2020, 14 March] 

 



 

2800 
 

การใชภาพยนตรในการพัฒนาการออกเสียงทายคําในภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 

Using Movies in Developing Thai Students’ Pronunciation  

of English Final Sounds 

 

กิตติภาส ศรีหะ1 และพณิตา กุลสิริสวัสดิ์2 

Kittipas Sriha1 and Phnita Kulsirisawad2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชภาพยนตรในการปรับปรุงการออกเสียงทายคํา

ของนักเรียน และเพ่ือสํารวจแนวความคิดของนักเรียนท่ีมีตอการใชภาพยนตรในรายวิชาการพูด งานวิจัย

นี้เปนการศึกษาในรูปแบบวิจัยก่ึงทดลองโดยมีกลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จํานวน 40 คน ซ่ึงมีระยะเวลาในการวิจัยหนึ่งภาคเรียน 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย แผนการสอน ขอสอบกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องการออกเสียง 

และแบบสอบถาม นักเรียนไดรับชมคลิปบางสวนจากภาพยนตร และทําการเลียนเสียง โดยเฉพาะเสียง

ทายคําจากคลิปสั้น ๆ จากภาพยนตรท่ีไดรับชมจํานวนสองเรื่อง การออกเสียงของนักเรียนจะถูกวัดโดย

การเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังเรียนโดยการใชสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุม

ตัวอยางเดียว เม่ือสิ้นสุดการทดลองกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามวัดความคิดเห็นหลังจากเรียนโดยการ

ใชภาพยนตร ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการในการออก

เสียงของนักเรียนท่ีดีข้ึนหลังจากการใชภาพยนตรในการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

และยังพบอีกวานักเรียนมีแนวความคิดเชิงบวกตอการใชภาพยนตรในชั้นเรียน 

 

คําสําคัญ: ภาพยนตร, การออกเสียง, เสียงทายคําในภาษาอังกฤษ 
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Abstract 

 The purposes of this study were to study the effects of using movies to enhance 

students’ final sound pronunciation and to examine the students’ views towards the use 

of movies in a speaking class.  This research was a quasi- experimental study which 

involved 40 students attending Grade 12 at a school in the East coast of Thailand.  The 

duration of the experiment was one semester.  The instruments in this study included 

lesson plans, pre- and post-pronunciation tests, and a questionnaire. The students were 

asked to watch two short clips of selected movies, and tried to imitate the sounds they 

heard, especially final sounds. The students’ pronunciation was measured by comparing 

the pre- and post-tests using a dependent t-test. At the end of the course, the students 

completed a questionnaire to state their views towards the use of movies.  The 

questionnaire was analyzed for mean and standard deviation. The findings revealed that 

the mean scores of the students’  post- test were higher than those of the pre- test. 

Therefore, the students’ pronunciation had improved after using movies at the statistical 

significance level of 0. 01.  Additionally, the students’  view was highly positive after the 

use of movies in improving students’ final sounds.   

 

Keywords: movies, pronunciation, English final sounds 

 

Introduction 

 English plays an important role globally as an international language.  Due to the 

increasingly significance of the English language, English has been incorporated in a Thai 

curriculum. According to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008), Thai 

students have to study English since grade 1 or around the age of six (The Ministry of 

Education, 2008) .  However, Sahatsathasana ( 2017)  pointed that even though Thai 

students have learned English for more than ten years, they cannot communicate well 

in English.  In Nguyen’ s study ( 2 0 05 ) , it was found that most Thai students had better 

skills in English grammars while their English communication skills were quite poor. 



 

2802 
 

 Two main factors that probably contribute to Thai students’  poor English 

communication skills are the methods of teaching and the teacher.  Boonmak ( 2 0 1 5 ) 

found that rote memorization has been widely used in Thailand, and the teachers spend 

most of the class time practicing grammatical structures and they evaluate their students’ 

achievement with English grammatical knowledge they acquire ( Kongkerd, 2 0 1 3 ) . 

Moreover, it was also found that Thai teachers use Thai as a medium of instruction when 

they teach English. According to Kongkerd and Tangkijmogkol (2013), students are barely 

introduced to listening and speaking in English classes as much as they should because 

teachers always teach in Thai and concentrate on the accuracy of grammar rules. 

 Learning English as a foreign language implies the limited exposure to the English 

language. According to Niamthet (2016), environment plays an important role for language 

learning, especially on language learners because they learn to imitate the voices they 

hear from people around them. However, Nguyen (2005) mentioned that Thai students 

usually have difficulties speaking English with correct stress patterns in polysyllabic words 

due to their tendency to give equal stress and timing to each syllable, and also drop or 

reduce final consonants. 

 Sounds in the Thai language are quite different from those in English. Thus, most 

Thai EFL students may have problems in pronouncing certain English words that do not 

exist in Thai (Yangklang, 2006).  The problems in pronunciation occur when they learn a 

foreign language and need to produce sounds which do not occur in their native/  L1 

phonological system (Narksompong, 2007). Manoyen (2011) pointed that /v/, /θ/, /ð/, 

/ z/ , / ∫/ , /ʒ/ , / g/ , / t∫/ , and /dʒ/  are expected to be problematic for Thai students to 

pronounce because they do not exist in Thai.   In addition, English final sounds are one 

of the pronunciation problems for Thai students (Yangklang, 2006) .   A final sound is a 

phoneme in a language which occurs at the end of each word.  It is important to 

pronounce the final sound clearly in every word to prevent misunderstanding 

(Pimsamarn, 2011; Sahatsathatsana, 2017; Tassev & Sojisirikul, 2017) .  In a Thai context, 

some students tend to substitute the sounds that do not exist in the Thai system such 
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as / t∫/ , and / ð/  with / t/ , / d/ , or / s/  or they simply drop the final sounds altogether 

( Imamesup, 2011 ) .  According to Yangklang ( 2006) , dropping the final sounds is very 

common among Thai EFL learners because in the Thai language, some final sounds are 

omitted or not pronounced.   

However, language educators and practitioners recommend several ways to 

overcome pronunciation problems. AL-Ghazo, Al-Sobh, and Momani (2018) suggested to 

make friends with native speakers because it is one way to expose to the target language 

in an authentic manner. Albiladi, Abdeen, and Lincoln (2018) and Niamthet (2016) agreed 

that imitation is crucial and necessary for effective language learning.  Pimsamarn ( 2011) 

also suggested that when learning a foreign language, exposure to the target language is 

very important.   Movies or films can be a quick, authentic, and valuable source from 

which language students can learn a target language (Pimsamarn, 2011) .  They motivate 

students to listen and pay attention to the language, provide visual context, teach 

cultures, and present real language use.   

Kalra (2017) agreed that globalization has contributed greatly to the availability of English-

language movies and that enriches the source of English learning materials dramatically. 

Practicing grammatical rules and remembering the meaning of vocabulary may not be 

enough for students to develop their English-speaking skills. Many researchers agree that 

using movies can greatly benefit students’  English skills, especially in pronunciation 

because they are exposed to the authentic English and the language that they learn is 

embedded in a context (Aufa, 2017; Soontornratn, 2013).  Movies can display reality and 

stimulate imagination, and promote critical thinking skills (Kalra, 2017; Pimsamarn, 2011). 

According to AL-Ghazo et al. (2018), EFL leaners think that listening to some media 

such as TV shows or movies can improve their pronunciation skills because they are able 

to listen from the native speakers from the content they are interested in.  Tahir ( 2015) 

pointed that today movies have become more popular as media used in language 

learning because people in this generation grow up with technology and live with it. Thus, 

using movies can arouse their attention to the lesson.  Learners can interact with and 
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then understand messages from the movies better since they are capable of seeing the 

actual movements and body language along with listening to the native speakers, which 

greatly help them to figure out the meaning of the messages (Gorjian, 2014). Ismaili (2013) 

also stated that movies can gain attention and motivation from the students to learn 

language because of the joyful and interesting contents.  Besides, Celce-Murcia, Larsen-

Freeman, and Williams (2015) suggested that listening and imitating correct pronunciation 

from the media, phonetic training, and reading aloud or recitation can help leaners to 

enhance their pronunciation skills.  

Given the potential benefits of using movies in a language classroom, this study 

will, therefore, investigate the effects of movies in developing English final sounds 

pronunciation of Thai twelfth- grade students.  The students’  views toward the use of 

movies in the classroom will also be examined.   

 

Purposes of the Study 

1.  To study the effects of using movies to enhance students’  final sound 

pronunciation 

2. To examine the students’ views towards the use of movies in a speaking class  

 

Literature Review 

1. Problems in English Pronunciation of Thai Students 

 Thai students’ pronunciation problems seem to arise from many factors; the first 

one is a teacher- centered classroom.  Most teachers tend to give a lecture on grammar 

rules and focus on meaning of vocabulary (Boonmak et al. , 2015) .  Soontornratn ( 2013) 

advocated that a teacher- centered classroom does not promote active learning. 

Compared to Western students, Thai students would be deemed as passive learners 

because they mainly rely on their teachers and wait for the teachers to transfer the 

knowledge. On the other hand, Western students seem to be more confident since they 

are mostly in a learner-centered environment. 
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 Rote memorization or rote learning is the second factor that contributes to Thai 

students’ pronunciation learning difficulties. Many schools in Thailand slowly progress in 

terms of teaching quality because teachers still use traditional ways of teaching including 

lectures and rote learning (OECD/UNESCO, 2016). Rote learners are considered as surface 

learners because they only understand sheer knowledge.  The process of rote 

memorization is viewed as repetition information and short-term memory of the surface 

of the knowledge ( Iqbal & Ahmed, 2014) .  Moreover, Pimsamarn ( 2011)  stated that 

although learners are able to memorize a large number of English words and grammar 

rules, they are unable to apply them in real situations. 

 According to Tangkijmongkol and Wasanasomsithi ( 2013)  and Kongkerd ( 2013) , 

English grammar has been the center of language learning in Thailand for several years. 

Studying grammatical rules for tests does not help learners master communicative skills. 

Wongsothorn ( 2006)  mentioned that the Office of Educational Certification and Quality 

Appraisal revealed that Thai teachers tend to emphasize mostly on grammatical content 

and barely touch other contents which they consider as not important on examination. 

Kongkerd ( 2013)  stated that traditionally, students’  listening and speaking abilities are 

paid less attention than their written examination scores.  He further suggested that Thai 

teachers of English ought to focus less on grammar and pay more attention to 

communicative skills.           

 Class size is another problem that leads to Thai students’  poor speaking skills. 

(Noom-ura, 2013) stated that apart from the lack of English speaking environment, a large 

class size is one of the problems that negatively affects language learning. John and Ehow 

( 2011)  also agreed that the large class size contributes to low language performance 

especially in terms of speaking because teachers cannot take care of every student and 

not every student has an opportunity to practice. According to Hariwongsanuparp (2015), 

small size class with approximately 20 students will give more opportunities for individual 

learning than Thai regular large class with more than 40 students. Moreover, Kwon (2017) 

mentioned that with the large class size, it is difficult for teachers to manage and gain 
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students’ attention. Thus, Thai teachers tend to lecture or focus only on grammar rather 

than practice speaking. 

Yangklang ( 2006)  pointed that the differences between the Thai and English 

phonological systems pose great difficulties for Thai students in mastering the English 

pronunciation.   Sounds of English that do not exist in Thai are likely to pose a great 

challenge for Thai learners of English (Narksompong, 2007).  For examples, /ʃ/ in “fish” is 

always mispronounced as /tʃ/ (Niamthet, 2016). Moreover, final sounds or end-sounds of 

the words are frequently mispronounced or omitted because Thai students do not know 

how to pronounce them such as /ʒ/ , / dʒ/ , / k/ , and / z/  (Niamthet, 2016; Ongsuragz, 

2008) .  Nguyen (2005) found that Thai students tend to drop English final consonants or 

reduce final consonant clusters.  According to Niamthet ( 2016) , Thai students tend to 

delete one sound and replace the others, insert an extra sound, or delete one of the 

two sounds when they pronounce English final consonant clusters such as desk /desk/ 

becomes /des/. 

2. Why using movies as teaching tools? 

 It is difficult for EFL learners to be surrounded by English native speakers; however, 

movies can bring the learners into the “ semi- real situation”  where native speakers use 

the language purposefully (Khan, 2015). According to Wang (2016), Chinese students who 

participated in the study had positive views towards the use of movies in language 

learning, especially in terms of conversation and pronunciation because they could hear 

how language is spoken in real situations.  Albiladi et al.  (2018)  stated that movies can 

increase students’ motivation and build up cultural awareness. Using English movies can 

also help the learners to develop their vocabulary, syntax, and communication skills 

(Khoshniyat & DowLatabadi, 2014). 

 

3. Related Studies 

Movies have been widely used in many studies both in Thailand and other 

countries for educational purposes.  One of the purposes of using them is to enhance 
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English pronunciation. Aufa (2017) used the movies to increase students’ pronunciation 

with 35 students in the English Department at Uin Ar-Raniry Banda Aceh School. Pre- and 

post-tests were used to examine students’ abilities in pronunciation. After movies were 

used as a treatment for students to listen and improve their pronunciation, the 

questionnaire was used to collect data.  The results review that a movie is an effective 

way to improve students’ pronunciation as well as culture awareness knowledge.  

 Moreover, Kalra ( 2017)  studied the effectiveness of using films in the EFL 

classroom. The participants were 90 third year Thai undergraduate students.  They were 

divided into experimental and control groups.  The experimental group was exposed to 

films while the control group studied in the traditional way.  Plus, four teachers were 

asked to participate in this study in order for the researcher to obtain the attitude data 

from teachers. Both teachers and students were asked to do the questionnaire after the 

experiment.  The results showed that the participants had positive attitudes in 

incorporating films in their classrooms to improve English skills. Moreover, students were 

highly motivated to learn because of the entertainment of the films. 

   All in all, movies are not just for entertainment, but they are also beneficial in 

language learning. Learners are exposed to context-embedded language use, speed flow 

of conversation, and native- like pronunciation.  In addition, some sounds which do not 

exist in the Thai phonological system can be heard from the movies.  The learners can 

hear the correct way to pronounce the sounds in real situations. In addition, movies can 

decrease the students’  anxiety while motivating them to learn.  Therefore, using English 

movies can probably be one of the effective ways in improving English pronunciation 

among Thai EFL learners. 

 

Research Methodology 

1. Sample Group 

The sample group in this study consisted of 40 students studying at a secondary 

school in the East coast of Thailand.  The participants were selected via a convenient 
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sampling method. They were 12th grade students in language programs who were studying 

English Listening-Speaking 6 in academic year 2019. 

 

2. Instrumentations 

 2.1 Lesson Plans 

  There were two lesson plans used in this study. Students took a pre-test, 

which required the students to pronounce words they had drawn from the word list 

randomly. In the two periods which were devoted to the study, students watched a five-

minute short clip of the selected movie for a time.  After the first time watching, they 

received a script of the clip, and a pair of students were randomly selected to read the 

script out loud as an example.  Then, they watched the clip again and tried to listen to 

the native speakers from the movie carefully with the script. After that, the students sat 

in their groups helping each other to pronounce and imitate the sounds from the movie 

by using the clip which was sent via Line.  Then, they did the role play and had a post-

test respectively. 

 2.2 Movie 

 Students watched two short clips of movies in the whole semester.  The 

criteria for choosing movies are 1)  the students’  levels of English which their English 

grades from grade 10th - 12th were considered as above average, so the level of English 

should be challenging and should not contain much more profanity or bad words; 2) the 

age of the students were 17-18 years old, whom were considered as young adults, hence 

the movies should be in their area of interest (Thammineni, 2016); and 3) the content of 

the movies which were related to the contents they studied; storytelling and airport. 

Moreover, American movies were chosen because there were plenty of movies using 

American English.  Hence, selecting movies from the American source was a lot easier 

than other sources. According to the criteria, Frozen and View from the Top were selected 

to be the instrument for this study. Each movie was minimized into five minutes per clip 

by selecting the scenes that were related to the contents. 
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2.3 Questionnaire 

 At the end of the course, a questionnaire was given to the students to 

obtain information regarding their opinions towards the teacher’ s use of movies in 

teaching pronunciation.  Each student was notified about the confidentiality and 

anonymity of their responses.   Three experts were asked to verify the questionnaire to 

find the validity scores before the researcher collected data.  The experts consisted of 

two Thai teachers who have experiences in teaching English for more than five years and 

have Master’ s degrees, and one expert was a native speaker of English who also has 

experience in teaching more than five years.  Moreover, the questionnaire in this study 

was adopted from Aufa (2017), who conducted the study about using movies to increase 

pronunciation.   

2.4 Final sound pronunciation tests 

 The tests designed to evaluate the students’ pronunciation of English final 

sounds were given in the first week of the course (pre-test) and in the final week (post-

test). The tests contained 30 vocabulary items from the selected movies. The words with 

cluster final sounds and –ed ending sounds were chosen.  There were 10 single final 

sounds such as terminal, hijack and take off; 10 cluster final sounds such as oxygen mask, 

aircraft and airport tax; and 10 -ed ending sounds such as overbooked, over- sized and 

delayed.  Then they were examined by three experts in the field in order to find the 

validity of the test. The test was piloted to ensure the test reliability. 

 

3. Data Collection 

3.1 Pre- and post-pronunciation tests were used in determining the students’ ability 

in pronouncing the English final sounds.  The pre- test was administered before the 

orientation week.  The students randomly drew 20 out of 30 words at lunch time and 

after school which they appointed within one week; six words from normal words, seven 

words from cluster finals sounds and seven words from -ed ending sounds. The post-test 

was also administered within one week at the end of the study individually at lunch time 
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and after school by using the same words. Pronunciation scale, which was adopted from 

University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES) (2008) , was a criterion for 

scoring their pronunciation. 

 

Table 1 Pronunciation Scale (adopted from UCLES, 2008) 

Category Level Description 

 1 
Pronunciation is mostly intelligible and has some control of 

phonological features at both utterance and word levels. 

 2 
Pronunciation is mostly intelligible and individual sounds are 

mostly articulated clearly. 

Fluency 3 

Pronunciation is generally intelligible. Intonation is mostly 

accurately placed. Individual sounds are generally articulated 

clearly. 

 4 
Pronunciation is intelligible. Intonation is generally accurately 

placed. Individual sounds are generally articulated clearly. 

 5 
Pronunciation is intelligible. Intonation is appropriate. Individual 

sounds are articulated clearly. 

3. 2 Questionnaire was collected at the final week. The students were asked to 

complete the questionnaire in order to investigate their views towards the use of movies 

to improve their pronunciation.  Three experts were asked to verify the content of the 

questionnaire before the researcher collected data.  The experts consisted of two Thai 

teachers who have at least five years experiences in teaching English and they must hold 

a Master’s degree in teaching, and one native speaker of English with at least 5 years 

teaching experience at a Thai school.  

4. Data Analysis 
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4.1 Pre-test and post-test pronunciation scores 

The test scores were analysed to evaluate the students’  abilities in pronouncing 

English final sounds before and after using movies as a teaching tool.   The mean scores 

of the pre- and post-tests were statistically compared using a dependent t-test.  

4.2 Students’ Questionnaire  

In the final week, the students were asked to complete a Likert scale 

questionnaire. The responses were analysed using means and standard deviations to find 

out the students’ views towards the teacher’s use of movies in the classroom.  

 

Findings 

The data from the study were obtained through pre and post pronunciation tests 

and a questionnaire.  The research findings are presented according to the two research 

questions. 

 

Table 2 A comparison of mean scores on the pre-test and the post-test 

N Pre-test Post-test 

Pre-test and 

Post-test 

difference 

t 

40 
M S.D. M S.D. M S.D. 

19.07 
5.15 2.27 14.30 2.84 9.05 3.00 

According to Table 2, the pre- test and post- test scores of students before and 

after learning English through movies are significantly different at level of 0.01. The mean 

score on the pre-test was 5.15, with a standard deviation of 2.27. The mean score of the 

post- test was 14. 30, with a standard deviation of 2. 84.  The difference between the 

standard deviation on the pre-test and post-test scores was 3.00. 

The result showed that there was a significant difference between the pre- test 

and post- test mean scores at a statistical significance level (p<.01) ; therefore, students’ 
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English final sound pronunciation was significantly improved after learning through 

movies. 

In addition, the pre- and post-tests scores showed the students’ performances in 

final sound pronunciation before and after the treatment. 

 

Table 3 Pre- and Post-Tests Pronunciation Scores 

N 
Pre-Test Post-Test 

Single Cluster -ed Single Cluster -ed 

40 
M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

2.73 1.11 1.45 0.90 0.98 0.48 4.45 0.90 4.95 1.34 4.90 1.22 

    According to Table 3, the students’ post-test scores were better than the pre-test 

scores in all three kinds of final sounds.  The pre- test scores showed that the students 

performed better in single final sounds than the other two sounds with mean scores 2.73, 

1.45 and 0.98 respectively. However, their cluster and -ed ending sounds were improved 

after the treatment according to the mean scores 4. 95 and 4. 90 respectively while the 

mean score of single sounds was 4.45. Thus, learning pronunciation through movies was 

effective.   

To investigate the students’ views towards the use of movies in a speaking class, 

at the end of the study, all participants were asked to complete a questionnaire.  The 

questionnaire consisted of 15 items.  The students rated each item based on their views 

towards the teacher’ s use of movies in the classroom by using a 5-point Likert scale. 

Table 3 presents the mean score, standard deviation, and level of response. 

 

Table 4 Findings of Students’ Views towards the Use of Movies 

Questionnaire Items (x ̄) S.D. 
Level of 

response 

1. English lessons with movies are fun and entertaining. 4.90 15.75 Very High 

2. I learn in a more efficient way during English lessons with movies. 4.86 15.25 Very High 
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3. I learn more English during English lessons with movies. 4.92 16.26 Very High 

4. I do not like English lessons when my teacher uses movies. 1.50 10.37 Very Low 

5. Movies in English lessons help me to gain confidence in speaking 

to my classmates. 
4.65 11.92 Very High 

6. Movies in English lessons help me to understand oral English 

better than just ordinary audio sound recordings (CD, etc.). 
4.92 16.26 Very High 

7. Visual cues (for example, face expressions and body language) 

in movies help me to maintain my interest and concentrate while 

listening.  

4.98 17.33 Very High 

8. Imitating sounds from movies is efficient. 4.78 13.73 Very High 

9. I can listen and differentiate each sound perfectly. 4.68 12.31 Very High 

10. Listening to teacher pronouncing words is more understandable  

than listening from the movies. 
2.68 4.36 Moderate 

11. My final sound is better after imitating from the movies. 4.85 14.76 Very High 

12. I understand how to use intonation in different sentence. 4.93 16.78 Very High 

13. I want to continue improve my pronunciation by using movies. 4.95 16.79 Very High 

14. I can distinguish accents from watching movies and practicing 

pronunciation. 
3.95 7.38 High 

15. British English is easy to understand and learn more than 

American English. 
2.48 5.92 Low 

 

Total 

 

4.27 13.01 
Very 

High 

 

Notes: 1)  The agreement of the questionnaire was categorized using a 5-point 

Likert scale:  
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1 = strongly disagree with the statement 2 =  disagree with the 

statement 

3 = neither agree nor disagree  4 = agree with the statement 

5 = strongly agree with the statement 

2)  The mean scores of students’  views were categorized below 

(Paranapiti, 

2014) 

    4.51 – 5.00 = very high 

    3.51 – 4.50 = high 

    2.51 – 3.50 = moderate 

    1.51 – 2.50 = low 

    1.00 – 1.50 = very low 

According to Table 4, the findings revealed that students’ views towards the use 

of movies were positive in almost every aspect.  The overall mean score was 4. 27 and 

standard deviation was 13.01 which was at a high level. The highest mean score was item 

7 (Visual cues such as facial expressions and body language in movies helps me to 

maintain my interest and concentrate while listening)  which was 4.98 and the standard 

deviation was 17.33, while the lowest mean score was item 4 (I do not like English lessons 

when my teacher uses movies)  which was 1. 50 and the standard deviation was 10. 37. 

However, the lowest mean score of the questionnaire was negative, so it meant that the 

students like English lessons with movies.  Therefore, it could be concluded that the 

students’ view towards the teacher’s use of movies in pronunciation improving was highly 

positive. 

Discussions 

Based on the research findings, it implies that movies pose a positive impact on 

students’  pronunciation of English final sounds because they provide opportunity to 

teach and learn English in authentic and meaningful environment. This study is consistent 

with Aufa ( 2017)  who investigated the effects of using movies in developing students’ 
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pronunciation skills.  The results show that movies can help the students pronounce 

English correctly because they can better the atmosphere in English class, and other 

factors such as the actors’  body language, facial expressions or intonation can make 

students understand English better. 

It can be concluded that movies are considered effective tools in helping Thai 

students develop the pronunciation of English final sounds.   As stated by Albiladi et al. 

( 2018) , movies provide four themes of benefits in language learning.  The first benefit is 

language development. The participants believed that watching movies regularly allowed 

them to improve their speaking and listening skills, pronunciation, and vocabulary bank 

because they can see how people use the language in everyday life.  Authentic learning 

is the second theme that represented real- life language used by native speakers.  Self-

learning is the third theme that allowed the participants to learn the language individually 

because the movies allowed for a more convenient and motivating way of learning. The 

last theme is cultural awareness.  As understanding the culture of the target language 

could help learners understand the language better, receiving culture awareness from 

the real situations through movies was beneficial to the learners. 

The findings from the questionnaire revealed that students’  views towards the 

use of movies in developing the pronunciation of English final sounds were highly 

positive. The overall mean score of students’ views was at a very high level. 

It can be said that authentic teaching tools such as movies motivate students to 

improve their listening skills which subsequently leads to the improvement of the 

students’  pronunciation.  It is probably because they minimize students’  anxiety from 

learning.  This is consistent with the study of Pimsamarn ( 2011)  which also found that 

movies can motivate students to focus to the lessons because they are entertaining and 

captures the students’ interest.  

As reviewed in Literature Review, movies can be one the effective ways to help 

students better their language skills.  According to Aufa ( 2017) , learning English 

pronunciation was affected by the level of students’  exposure of the target language. 
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Movies also provided culture awareness to the students in order to understand the 

language and how they pronounce the words accurately. 

Finally, Albiladi et al ( 2018)  revealed that some students from the study 

mentioned that they were fun learning English through movies and gain more skills from 

practicing repeatedly. Pronunciation was one skill that was developed because they can 

listen to the actors and actresses in the real speed of normal people’ s daily lives. 

Imitation was the important key for them to listen to the media and try to copy the from 

the movies as much time as they can.  

Recommendations for Teachers and Practitioners 

1.  Movies should be utilized as an alternative educational tool to enhance 

students’  pronunciation.   From the findings about students’  views towards the use of 

movies in the classroom, the students felt motivated to learn English because the 

learning took place in context.  It was considered a meaningful and purposeful activity. 

Moreover, the students reported that they looked forward to learning English through 

movies in the future. 

2.  When the teacher has the students watch a movie, the role of the teacher is 

no longer that of an authoritative figure who is the center of the classroom. The teacher 

simply facilitates that learning and monitors the students’ learning process. Such a shift 

from a teacher- centered classroom to a student- centered one signals the students that 

they are responsible for their own learning, and subsequently they will learn to become 

an autonomous and life- long learner who chooses appropriate learning tools by 

themselves.  

3. Timing plays a significant role in planning a lesson that involves movies. Playing 

the whole movie without practicing in class will not help students to achieve their target 

skills. Teachers should manage the time well. Appropriate learning activities that require 

students to practice their language skills should be incorporated.  Selection of movies is 

very important. A very long movie can make the students feel bored, especially one that 
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they have no interest in.  Hence, preparation and time management are the key to 

success. 
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ผลของการใช Edmodo ที่มีตอแรงจูงใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย: 

กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 

The Effects of Edmodo on Thai EFL Upper Secondary Students’ 

Motivation: A Case Study of Mathayomwatsing School 
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บทคัดยอ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจและเพ่ือเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ

เรียน ภาษาอังกฤษโดยใช Edmodo โดยใชแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน จํานวน 19 ขอ ถูกนํามาใช

ถามกลุมตัวอยางหลังจากเรียนดวยบทเรียน Edmodo จํานวน 16 ครั้ง กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยใน

ครั้งนี้ประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ีหา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห กรุงเทพมหานคร จํานวน100 คน 

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โปรแกรม SPSS ไดถูกนํามาใชเพ่ือการวิเคราะหขอมูลคาสถิติ

พ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลซ่ึง ประกอบดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ

อธิบายผลของการใช Edmodo ท่ีมีตอแรงจูงใจของนักเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดย

เปรียบเทียบกอนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช Edmodo ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับ

แรงจูงใจของนักเรียนดีข้ึนหลังจากการเรียนโดยใช Edmodo อยางมีนัยทางสถิติระดับ .00   และยัง

พบวานักเรียนมีแนวความคิดเชิงบวกตอการใช Edmodo ในบทเรียนอีกดวย 

 

คําสําคัญ Edmodo, แรงจูงใจ, วิธีการสอน 
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Abstract 

This study intended to investigate the levels of motivation in the EFL Upper 

Secondary Students’ Motivation and compare the levels of motivation before and after 

studying with Edmodo. A 19 - item questionnaire was given to the participants after 16 

periods of studying with the integration Edmodo.  The participants selected by purposive 

sampling, were consisted of 100 Mattayomsuksa five students of Mathayomwatsing 

School, Bangkok.  The SPSS was used to analyze the data. The percentage, mean (M), 

and standard deviation (SD) were used to describe the levels of motivation before and 

after utilizing Edmodo. The findings showed that the mean scores of the students’ 

motivation was higher after studying with the integration of Edmodo at the statistical 

significance level of 0.00. Moreover, the students’ perspectives were highly positive on 

the effects of Edmodo on Thai EFL Upper Secondary Students’ Motivation. 

 

Keywords: Edmodo, Motivation, Teaching Approach 

  

Background of the Study 

Motivation plays a significant part in someone’s desire to acquire new languages1. 

Foreign language teaching approaches, methods and techniques have been constantly 

changing for centuries, and along with motivation, plays a vital role in the EFL classroom2. 

Many research findings showed that Information, Communication, and Technology play 

important roles in enhancing students’ motivation levels3. Because motivation is the key 

factor in learning and teaching a foreign language, the EFL classroom environment can 

be effectively enhanced by student motivation. Therefore, an effective teaching 

methodology is necessary for the EFL classroom and modern technology could also be 

used to promote motivation in EFL learning. 
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In Thailand, the classroom aspect simply meant face-to-face lectures, reading 

books or printed handouts and it was considered impossible without classrooms, books 

and chalkboards and students must learn in a ‘chalk and talk’ classroom4.  In the 

traditional method, most Thai teachers spent time completing lessons based on the 

curriculum5. Currently, technology is considered necessary for everyone in modern 

society, especially in terms of education. In schools, traditional methods can be 

integrated with technology. Social networking has emerged as the platform of sharing 

information and creating a virtual online community 6. Thus, language teachers might 

need to search for modern technology to increase the motivation of students.  

Edmodo is one of the most popular tools for establishing online collaborative 

classrooms7. According to Arroyo (2011), Edmodo is perceived as an excellent 

communication tool for knowledge construction based on social networking and 

collaboration, as well as providing a more secure learning platform for learners and 

educators8. Moreover, Fujimoto (2012) stated that the free Edmodo Mobile applications 

allowed learners access to any recorded resources wherever they are and whenever they 

like. It opens a door to a potential approach, to stimulate the motivation of students and 

push them forward 9.  As a ‘Facebook for school,’ Edmodo is designed to obtain the 

attention of students by creating a familiar classroom environment 10. Educational 

development using Edmodo has been successful, following a great number of positive 

responses among students and teachers. This platform could give students the 

opportunity to creatively and effectively exchange ideas, thoughts and inquiries with 

other students from different backgrounds. 

Related Studies  

Sanders (2012) studied the impact of the academic networking site Edmodo on 

student engagement and responsible learning by using both qualitative and quantitative 

methods12. The results of the study showed that incorporating Edmodo had a positive 

impact on student engagement and responsible learning. It was concluded that 
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Edmodo is one of the information and communication technologies used by teachers 

who want a more student-centered pedagogy and incorporating Edmodo in classrooms 

is recommended.  A study by Enriquez (2014) focused on the perceptions of students 

regarding the use of Edmodo as a supplementary tool for learning the social sciences13. 

Edmodo is a good supplementary tool for learning because it allows students to 

improve their learning through active participation in online discussions and tasks. 

Furthermore, Gay and Sofyan (2017) indicated that the use of Edmodo is to successfully 

facilitate student participation in online discussions and the completion of tasks on the 

advanced writing course at Muhammadiyah University of North Maluku (UMMU), the 

study revealed that Edmodo enhanced levels of student interest and motivation in 

improving their writing skills14.  

In Thailand, there are many studies on Edmodo as a beneficial tool in the EFL 

classroom. In a study by Kongchan (2012), the perception of both students and 

teachers regarding the use of Edmodo was it was ‘a user-friendly social learning 

platform’15. In addition, Thongmak (2013) studied Edmodo applied as a classroom 

collaboration tool. He suggested that instructors emphasized the benefits of using 

Edmodo to students, educating students on how to use unfamiliar features, encourage 

online collaboration environments, and treat students with care in order to make the 

adoption of Edmodo more successful16.  However, some disadvantages of Edmodo 

were mentioned by many instructors; for example, it is time consuming, it is difficult to 

follow the procedure, copying other work is possible, and not all students have internet 

access.  

In conclusion, the effectiveness of Edmodo as one of the key elements in 

increasing the motivation levels of EFL students. Sanders (2012) indicated that Edmodo 

encouraged both student engagement and responsible learning 17.  Edmodo might be 

one of the keys that can change the way students learn and the way teachers teach. It 

can facilitate communication and create a dynamic online community. Therefore, the 
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engagement and satisfaction of students can be motivated by this feature as a part of an 

effective online classroom. 

As indicated above, Edmodo allows multiple users to participate collaboratively 

rather than working alone, and influences language learning, especially motivation. 

Moreover, motivation may influence the levels of language attainment among Thai EFL 

students. This study investigated whether or not Edmodo could improve the motivation 

levels of EFL students after using it as an online classroom of Mattayom 5 students at 

Mathayomwatsing School. 

Purposes of the Study 

This study aims to examine the motivation level of EFL students before and after 

using Edmodo in the classroom and to investigate the effects of using Edmodo in 

enhancing the motivation of EFL students. 

Research Questions 

The following research questions were developed to inform the study: 

1. What are the motivation levels of EFL students before and after integrating 

Edmodo in the EFL classroom? 

2. Is there any significant difference in motivation between before and after 

utilizing Edmodo? 

Methodology 

Population and Sample Group 

The population of this study was the Upper Secondary students in Bangkok, 

Thailand. The researcher used a purposive sampling method to select a sample group 

from the eleventh-grade students. One hundred students were picked randomly from 

four different classes as participants. First of all, the researcher created a consent letter 

in order to obtain the permission of the students.  In the study, the participants were 
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taught using traditional method and with the integration of Edmodo. They were 

requested to complete questionnaires before and after experimentation. Furthermore, 

some students were randomly interviewed to support the questionnaire results.  

Research Instrument 

The English-language version of Koller’s EFL Students’ Motivation Survey on 

Integration Edmodo (Koller, 1978) was used to investigate the motivation levels of 

secondary school students studying English as a foreign language. Survey methods were 

applied to this study as a motivation test, which consisted of a nineteen items EFL 

Students’ Motivation Survey on Integration Edmodo Questionnaire.  All of the items, 

except the background questionnaire items, were placed on a five-point Likert scale, 

which ranged from ‘strongly disagree’ to ‘strongly agree’. 

 To find the validity of the questionnaire, it was firstly presented to the Master’s 

Project committee for suggestions. Secondly, the questionnaire was corrected and 

adjusted in accordance with comments and recommendations made by the Advisory 

Committee. Finally, after receiving feedback and recommendations from the advisory 

committee, the Index of Item-Objective Congruence (IOC) was used to find the content 

validity. In the process, the questionnaire was checked by three experts, including three 

university professors with five years of experience in the field of teaching English Majors.        

Data Collection 

Data collection was planned in three phases. 

Phase I: Asking Permission 

After the research ethics was approved, the researcher sent a consent letter to 

school director of Mathayomwatsing School, Bangkok for the purpose of gaining 

collaboration and to conduct research in advance before doing the pre-test as well as 

the real study.  
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Phase II: Pilot Study 

The researcher did the pilot test in order to find the reliability of questionnaire 

by examining Cronbach’s Alpha Coefficient.  

Phase III: Questionnaire Distribution 

After the validity and reliability of questionnaires, the data was collected from 

Thai EFL students who were instructed in an integrated classroom for 16 periods; using 

both Edmodo and the traditional method. The reason why the researcher did not divide 

them into the experiment group and the control group was to avoid complaints from the 

participants who were not participating in the class. Due to the development of 

motivation, the interview should also support the questionnaire results. After the data 

collection was completed, the levels of motivation among Thai EFL students were 

analyzed to find the significant differences between before and after utilizing Edmodo. 

The quantitative data was analyzed by descriptive statistics to determine the 

mean (M) and the standard deviation (SD) for each item on the close-ended survey 

questionnaire. The interview questions were asked to 30 percent of the participants.  

Therefore, levels of motivation among the students were collected by EFL Students’ 

Motivation Survey on Integration Edmodo. Finally, the results were analyzed in statistics 

in order to find the effects of Edmodo on the motivation of Thai EFL students. 

Findings of the Study 

The motivation levels of EFL students before and after integrating Edmodo in 

the EFL classroom are shown respectively on the tables that follows. 
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Table 1: This table shows the data of mean, standard deviation (SD.) and level of 

students’ motivation in each item before the integration of Edmodo.  

Level of Students’ Motivation 

Before Studying with Edmodo 

Mean SD. Level 

 

1. English integration with Edmodo is 

enjoyable. 

3.29 1.395 Neutral 

2. I actively participate in the activities of 

English integration with Edmodo. 

3.02 1.400 Neutral 

3. I think the given tasks are not too difficult. 3.04 1.400 Neutral 

4. I am very satisfied of English integration with 

Edmodo. 

2.85 1.388 Neutral 

5. I feel confident that I will do well in English 

integration with Edmodo. 

2.88 1.430 Neutral 

6. English integration with Edmodo is useful to 

me.  

2.75 1.344 Neutral 

7. English integration with Edmodo motivates 

me to learn. 

2.87 1.236 Neutral 

8. The activities of English integration with 

Edmodo capture my attention.  

2.83 1.248 Neutral 

9. English integration with Edmodo can 

develop my language proficiency. 

3.01 1.260 Neutral 

10. The amount of work in the course is 

suitable. 

2.97 1.314 Neutral 

11. Edmodo allows me to contact my teacher 

and peers outside classroom.  

2.92 1.368 Neutral 

12. Edmodo is convenient to use in learning.  2.89 1.413 Neutral 
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13.  Edmodo enhances autonomous learning 

skills. 

3.06 1.441 Neutral 

14. Edmodo saves time by doing and 

submitting assignments electronically.  

2.91 1.436 Neutral 

15. I can easily access class materials & 

assignments through Edmodo.  

2.84 1.482 Neutral 

16. Edmodo gives me a chance to share my 

tasks with my teacher and peers.  

2.92 1.495 Neutral 

17.  Edmodo promotes collaborative learning 

environment. 

2.89 1.537 Neutral 

18. Edmodo increases my motivation to study 

this course.  

2.63 1.353 Neutral 

19 Edmodo helps to improve my 

grammar/spelling 

2.65 1.381 Neutral 

 From Table 1, the overall students’ motivation level before studying with 

Edmodo is neutral. Moreover, to give more information about students’ motivation, 

there is one level that almost reached the agree level, and that is item 1 with a mean 

of 3.29.   However, there are two levels that almost reached the disagree level, and 

these are items 18 and 19 with a mean if 2.63 and 2.65 respectively.  

Table 2: This table shows the data of mean, standard deviation (SD.) and level of 

students’ motivation in each item after studying with the integration of Edmodo.  

Level of Students’ Motivation 

After studying with Edmodo 

Mean SD Level 

1. English integration with Edmodo is enjoyable. 3.84 .884 Agree 

2. I actively participate in the activities of English 

integration with Edmodo. 

3.86 .865 Agree 
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3. I think the given tasks are not too difficult. 3.95 .892 Agree 

4. I am very satisfied English integration with 

Edmodo. 

3.91 .767 Agree 

5. I feel confident that I will do well in English 

integration with Edmodo. 

3.97 .745 Agree 

6. English integration with Edmodo is useful to me.  4.00 .974 Agree 

7. English integration with Edmodo motivates me to 

learn. 

4.19 .817 Agree 

8. The activities of English integration with Edmodo 

capture my attention.  

4.14 .853 Agree 

9. English integration with Edmodo can develop my 

language proficiency. 

4.02 .853 Agree 

10. The amount of work in the course is suitable. 3.97 .937 Agree 

11. Edmodo allows me to contact my teacher and 

peers outside classroom.  

3.99 .990 Agree 

12. Edmodo is convenient to use in learning.  4.07 .856 Agree 

13.  Edmodo enhances autonomous learning skills. 3.82 .744 Agree 

14. Edmodo saves time by doing and submitting 

assignments electronically.  

3.69 .800 Agree 

15. I can easily access class materials & assignments 

through Edmodo.  

3.79 .868 Agree 

16. Edmodo gives me a chance to share my tasks 

with my teacher and peers.  

4.03 .688 Agree 

17.  Edmodo promotes collaborative learning 

environment. 

4.12 .656 Agree 

18. Edmodo increases my motivation to study this 

course.  

3.71 1.028 Agree 
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19.  Edmodo helps to improve my 

grammar/spelling 

3.69 1.237 Agree 

From Table 2 the overall students’ motivation before studying with Edmodo is 

agree. Moreover, to give more information about students’ motivation levels, there are 

two levels that almost reached the strongly agree level. These are items 7 and 8 with a 

mean of 4.19 and 4.14 respectively. On the other hand, there are two levels which 

remain almost unchanged. These are items 14 with a mean of 2.91 before studying with 

Edmodo and a mean of 3.69 after studying with Edmodo, and item 19 with a mean of 

2.65 before studying with Edmodo and a mean of 3.69 after studying with Edmodo.  

The significant difference in students’ motivation level are shown in the 

comparison of levels of students’ motivation before and after integrating Edmodo. 

 

Table 3: The table shows the comparison of levels of students’ motivation before and 

after studying with the integration with Edmodo.  

Level of Students’ Motivation Mean SD t-test p-value 

Before studying with Edmodo 2.90 1.226 8.025*** .000 

Before studying with Edmodo 3.90 0.423 

Note: p-value=.000 

The above Table 3 states the students’ motivation on before and after using 

Edmodo in the classrooms. The data indicates that the significant difference (p-value) 

was .000 (t=8.025*** p-value=.000).  The mean score after using the Edmodo (M = 3.9) 

was higher than the mean score before using the Edmodo (M = 2.9).  

Interview Results 

There are 7 questions that were used in the interview section. Results are 

reported in accordance to the interviews questions; 
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From the interview, the 30 interviewees’ perspectives towards the effect of using 

Edmodo as the online classroom are revealed. 26 participants agreed that the students’ 

performance could be enhanced by the integration of Edmodo.  24 participants thought 

that the students’ motivation in the classroom affect the students’ learning 

development.  21 participants agreed that the integration with Edmodo supports them 

in the classroom.  Participants agreed that there are the strengths or weaknesses of 

Edmodo as an online classroom inside the classroom. 17 participants answered that there 

are other applications which could support as an online classroom, for examples; 

Facebook, Twitter, Google Classroom, etc.. Moreover, 12 participants revealed some 

comments about Edmodo that it is appropriate to be used in the classroom, however, 

Edmodo cannot support in some subjects which needs more explanation such as 

Mathematics.  

Conclusion & Discussion 

To answer research question 1, the levels of students’ motivation were revealed 

after studying with Edmodo as followings; 

The results after studying with Edmodo revealed the benefits of Edmodo to 

enhance students’ motivation. Some of the highest levels are item 7, 8 and 17 that 

showed the effects of Edmodo on EFL classroom. ‘Item 7 English integration with 

Edmodo motivates me to learn’ means the classroom integration with Edmodo enhanced 

students’ motivation in the classroom. ‘Item 8 the activities of English integration with 

Edmodo capture my attention’, the students’ motivation in studying English could be 

attracted by Edmodo. Many studies also agreed on the perspective of using Edmodo in 

the classroom. Edmodo might be one of the keys that can change the way students learn 

and the way teachers teach. Furthermore, in ‘item 17 Edmodo promotes collaborative 

learning environment’, the students agreed that the learning environment was important 

and it could be found in Edmodo.  

Moreover, some items support the positive effects of Edmodo. Most students 

agreed that the classroom with integration of Edmodo was more useful and adaptive. 



 

2833 

 

The students’ levels of motivation on participating in the classroom discussion could be 

supported by Edmodo even if they were in distant, which means teachers and students 

can contact each other when they are away from school. In addition, the students agreed 

that the using Edmodo are beneficial and appropriate in both activity and discussion. 

Moreover, the students’ motivation and confidence could be enhanced by Edmodo. The 

results revealed that Edmodo may be more beneficial than any other social network in 

terms of education. In addition, the levels of motivation were related to the activities on 

Edmodo. The results showed that the students felt satisfied after studying with Edmodo. 

The levels of the students’ motivation also increased in positive ways. It was also 

discovered that Edmodo can also be used to support both distance teaching and to fulfill 

physical classroom learning but it might not answer a good connection as in person.  

Therefore, the levels of Thai EFL students’ motivation according to research 

answer were significantly supported by Edmodo and it was the key to enhance 

motivational environment and engagement in the classroom. 

To answer research question 2, the significant difference in motivation is obviously 

indicated after studying with Edmodo as followings:  

First of all, the highest significant difference after studying with Edmodo were 

indicated in the effects of Edmodo on the students’ motivation levels. ‘Item 7. English 

integration with Edmodo motivates me to learn’, ‘item 8. The activities of English 

integration with Edmodo capture my attention’, and ‘11. Edmodo allows me to contact 

my teacher and peers outside classroom’ the findings of this study support the effects 

of Edmodo on Thai EFL students’ motivation. The effects of Edmodo were proved in this 

paper. The students who frequently used it to study lessons seem to have higher level 

of motivation in studying English.  

Thus, the research question 2 revealed the significant differences that exist 

between the effects of Edmodo and Thai EFL upper secondary students’ motivation after 

utilizing Edmodo. It was found that the integration with Edmodo was the key factor to 
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increase students’ motivation in the classroom. In addition, when examining the effects 

of Edmodo in each item, the results were presented that all of them agreed in motivating 

students. Therefore, the study filled some knowledge on the use of Edmodo in the 

language classroom in Thai EFL upper secondary level. Edmodo as an online learning 

platform that has many advantages for the 21st century classrooms. Since Edmodo 

enhances students’ motivation, Edmodo can be a key to achieving success in education. 

Recommendation for Further Study 

A recommendation for a further study with other groups is proposed. The different 

contexts and different levels are important to explore, such as: 

1.The same group of students’ age and level, but in different subjects: 

Mathematics, Social  

Studies and Science. 

2.Other English subject students at the private as well as public schools. 

3.Other regular student’s groups in English subject with different year levels. 

4. Asides from Edmodo, other online applications should be promoted more to 

develop  

learners in the 21st century classrooms.   

As the EFL students’ motivation levels are emphasized as a necessary learning 

factor, the study to explore the impact of motivational environments to any student 

group is beneficial. This is for the key role of enhancing motivation levels in the EFL 

classroom. 
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บทวิเคราะหหลักคําสุภาพในการกลาวสุนทรพจนของ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา  

และประธานาธิบด ีโดนัล ทรัมป 

An Analysis of Politeness Principle Performed by Barack Obama and 

Donald Trump in Public Speeches 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษา และวิเคราะหหลักคําสุภาพในคํากลาวสุนทรพจนของ 

ประธาธิปดีบารัค โอบามา และ ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป โดยเนื้อหาของการกลาวสุนทรพจนท่ีใชใน

การทําวิจัยครังนี้ มีความเก่ียวของกับพิธีสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีแหงประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ ความสัมพันธระหวางประเทศในการประชุมผูนําอาเซียน โดยสุนทรพจนในพิธีสาบาน

ตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีสมัยแรก และสุนทรพจนในงานประชุมอาเซียน ถูกนํามาวิเคราะหเพ่ือ

หาหลักคําสุภาพ และ ศึกษาการใช รวมความถ่ีของการใชหลักคําสุถาพในแตละบริบท ผลจากการ

วิเคราะหสุนทรพจนของประธานาธิบดี บารัค โอบามา และ ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป แสดงใหเห็นวา 

หลักคําสุภาพถูกใชในการกลาวสุนทรพจนในพิธีสาบานตนเพ่ือรับตําแหนงประธานาธิบดีในสมัยแรกของ

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา 34 ครั้ง ในขณะท่ีประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป ใชหลักคําสุภาพ 31 ครั้ง 

หลักคําสุภาพท่ีถูกใชมากใชท่ีสุดคือหลักชื่นชมยินดี ในสวนของการกลาวสุนทรพจนในการประชุม U.S.-

ASEAN ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ใชหลักคําสุภาพ 26 ครั้ง ในขณะท่ีประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป ใช

หลักคําสุภาพ 19 ครั้ง และหลักคําสุภาพท่ีถูกใชมากใชท่ีสุดคือหลักการคลอยตาม  

คําสําคัญ: หลักคําสุภาพ คํากลาวสุนทรพจนของประธานาธิบดี ประธานาธิบดี 
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Abstract 

In this research, recent public speeches of influential American Presidents: Barack 

Obama and Donald Trump, will be analyzed through the lens of Leech’s Politeness 

Principle and its six maxims: Tact Maxim, Generosity Maxim, Approbation Maxim, Modesty 

Maxim, Agreement Maxim, and Sympathy Maxim. The data was collected from two public 

speeches of each president that relates to President Inauguration and international 

relations. Presidential speeches in this study can be defined as presidential messages that 

are delivered to election campaigners, politicians, and country leaders. The purposes of 

both the Presidents in giving their speeches are to maintain and build up a good 

connection between himself and the audience. It is interesting to study how these two 

Presidents who have different communicative styles employ Politeness Principle and its 

six maxims in their public speeches. The findings of the study reveal that there are 36 

statements in Obama’s first Inaugural and 34 in Trump’s. The most frequent used maxim 

in both presidential speeches is Approbation maxim. For the U.S.-ASEAN conference, 

there are 26 statements that contain Politeness Principle in Obama’s speech while there 

are 19 statements in Trump’s speech. The most frequent used maxim at the conference 

is Agreement maxim. 

Keywords: Politeness Principle, President, Presidential Speeches 

Background of the Study 

In the 21st century, people have more opportunities to connect internationally 

and communicate with one another (Keohane & Nye, 1989). Communication is important 

for human beings in exchanging information, especially among diplomats and country 

leaders who deal with relationships within and across regions. When a person wants to 

get involved in a political area such as being a presidential candidate, he or she needs to 

prepare good communication strategies to win the election. After getting elected and 

working as a representative of the country, appropriate and effective communicative skills 

are mandatory (Rattananukul, 2015). According to Rattananukul (2015), grammatical 
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correctness is not the most important aspect, but appropriate language and politeness 

strategies in intercultural communication are more significant in maintaining a world 

relationship. 

Inappropriate language use may pose negative effects on international relations 

which possibly lead to failure of diplomatic work. Therefore, country leaders should 

equip themselves with effective communication strategies in order to succeed in 

transferring ideas or political viewpoints to the people. According to Huang (2008), one 

of the social phenomena that help one achieve good interpersonal relationships is the 

use of ‘politeness strategies’. Brown and Lavinson (1987) defined politeness as the 

behavioral strategies that soften face-threatening acts (FTA): a threat to a person’s face 

that is naturally opposed by the speaker. 

Since politeness strategies play a crucial role in communication, it can be argued 

that politeness is sometimes more important than clarity required by the transmission of 

information in conversational encounters (Fernandez, 2005). According to Jia and Wei 

(2016), the significance of politeness to human lives can be compared to the symbol of 

civilization and criterion of social interaction. For any country leaders, politeness should 

be one of the major concerns in their speech delivery. They must employ politeness 

strategies that fit circumstances considering what to say in order to maintain, enhance 

the relationship and interests of the two countries. When political speeches are given, 

the meaning can be interpreted differently depending on the individual perspective’s 

intercultural competence and social background. Hence, selecting the right words and 

right delivery method are very important. 

In the pragmatic field, there are many politeness theories formed by different 

scholars. Grice’s Cooperative Principle which was presented in 1975 is disregarded in 

applying politeness in their communicative activities (Jia and Wei, 2016). It is similar to 

Brown and Lavinson’s ‘Face Theory’(1987) which only focuses on avoiding conflicts by 

saving each other’s  public image and maintaining good social relation of the 

conversations. Compared to Leech’s Politeness Principle, these two theoretical 
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frameworks do not classify their principles as clearly as Leech's Politeness Principle. It 

includes six maxims: Tact Maxim, Generosity Maxim, Approbation Maxim, Modesty Maxim, 

Agreement Maxim, and Sympathy Maxim. 

In this research, recent public speeches of American Presidents: Barack Obama 

and Donald Trump, will be analyzed through the lens of Leech’s Politeness Principle and 

its six maxims. These two presidents of the United States are highly influential figures. 

The President has an image of power and holds a symbolic role as an authority that 

influences people to listen to. Each of them carries out different personalities and speech 

styles which gain large audiences around the world when they perform the talk. According 

to Mettomäki (2017), Obama’s speeches always encourage the audience and represent 

positive implications between groups of people. He also makes his listeners feel like he 

is a part of their group while Trump is opposite. However, both of the Presidents’ 

purposes in giving their speeches are to maintain and build up a good connection 

between himself and the audience. It is interesting to study how these two Presidents 

who have different communicative styles employ Politeness Principle and its six maxims 

in their speeches and analyze the cooperative characteristics of Politeness Principle in 

their public speeches which is beneficial in developing political communicative strategies. 

 

Purposes of the Study 

1. To analyze the use of Politeness Principle in public speeches given by two American 

Presidents: President Barack Obama and President Donald Trump, in context of President 

Inauguration and International Relations speeches. 

2. To examine the characteristics of Politeness Principle and its six maxims in both 

presidents’ speeches. 

 

Research Questions 

1. Are there any Politeness Principle used in the presidential speeches? 

2. What are the most frequent maxims used by the Presidents? 
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Significance of the Study 

In this study, the researcher aims at finding what Politeness Principle that the two 

American presidents most often employ when delivering their speeches. The findings will 

benefit not only politicians and diplomats but also people who are interested in 

developing their communicative abilities. Moreover, the study provides insight into 

presidential communications (esp. political messages) to the people. Since there are not 

many studies related to the Politeness Principle in the political field (Mettomäki, 2017), 

this work is expected to fill in the gap in the literature. 

Scope of the Study 

This study focused on the use and characteristics of Politeness Principle and its 

six maxims in public speeches of two American Presidents: Barack Obama and Donald 

Trump.  The data was collected from two public speeches of each president that relates 

to President Inauguration and international relations. 

 

Definition of Terms 

1 .  Public speech is an act of organized communication that one individual person 

performs in front of an audience in order to give information, motivate, persuade, and 

negotiate. In this study, public speaking delivered the message of the country leader; The 

President of The United States of America after they won the election and also the 

speeches in the context of international relations at the ASEAN summit.  

2 .  Presidential speeches in this study can be defined as a presidential message that 

is delivered to election campaigners, politicians, and country leaders in the Inauguration 

after winning the election and the U.S. ASEAN Summit which is related to international 

relations. 

3. President is a person who won an election and become the leader of the country. 

The president in this study will be only focus on the latest two leaders of the United 

States of America, Barack Obama and Donald Trump. 
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Literature Review 

1. Theoretical Frameworks 

Language is an important tool of communication. When people communicate, 

not only should they focus on the language but they should take the concept of social 

structure: identity, power, class, status, solidarity, accommodation, gender, face, 

politeness. Into consideration in order for everyone in the society to maintain good 

relationships in living together (Wardhaugh, 2014). The concept of “Face” was first 

introduced by famous scholar, Goffma, in 1967. This concept was further elaborated by 

Brown & Levinson (1987). Their “Face” concept was divided into “Negative Face” and 

“Positive Face”. They indicated that people need to have good manners, avoid 

threatening others and keep their own faces. This “Face” theory influences Geoffrey 

Leech to establish Politeness Principle and its six maxims in 1983 (Cutting, 2007). Leech 

defines politeness as forms of behavior and phenomenon existing in all languages aiming 

to establish and maintain harmony (Leech, 1983). The definition of those maxims are as 

follows. 

1.1 Tact maxim (TM): minimize cost to others; maximize other’s benefit. For example, 

could I interrupt you for a second? 

1.2 Generosity maxim (GM): minimize self-benefit; maximize cost to self. For example, 

you relax and let me do the dishes. 

1.3 Approbation maxim (AM): minimize dispraise to others; maximize praise to others. For 

example, I know you’re a genius— do you know how to solve this math problem here? 

1.4 Modesty maxim (MM): minimize self-praise; maximize self-dispraise. For example, Oh! 

How silly I am. I forgot to bring your notebook. 

1.5 Agreement maxim (AM): minimize disagreement between self and other; maximize 

agreement between self and other. For example, yes—yes, but if you do that- you- your 

tea towels soaking and at the end of the night, nothing’s getting dried. 

1.6 Sympathy maxim (SM): minimize antipathy between self and other; maximize 

sympathy between self and other. For example, I was sorry to hear about your father. 
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Politeness Principle and its six maxims are basic regulations which help maintain 

relationships in community by minimizing impolite expressions and maximizing positive 

beliefs between the speakers (self), listeners and third parties (others). The principle also 

focuses on the effects of interpretative process toward the hearer more than the speaker 

which mainly purposes to avoid conflict and miscommunication. Therefore, the 

interaction without politeness between people from different backgrounds can lead to 

aggression and disagreement, especially when it is related to diplomatic context, 

disregarding of politeness can affect international relations (Rattananukul, 2015).   

2. Related Studies 

Politeness Principle (PP) has played an important role in people’s oral 

communication, text, mass media, including political and economic areas (Zheng, 2015). 

Most interactions are governed by politeness, i.e., what is recognized as polite social 

behaviors within a particular culture.  

In Zheng’s study, the Politeness Principle was employed in persuasive English 

business letters. Only two types of persuasive letters—sales letters and application 

letters were analyzed in order to describe and demonstrate the ways of using PP and its 

significant influences on the reader's (2015). The result showed that PP has great impact 

when it is used in sales letters and application letters because they required cooperation 

from authorities in a company, not only an accuracy or facts need to be put but also 

appropriateness was required to reach an agreement and avoid negative responses. 

In daily life communication, there is a form for controlling interaction between 

people who have different social backgrounds, culture, race, age, and gender which is 

called speech behavior including Politeness Strategy (Ryabova, 2015). In Ryabova’s study, 

the daily interaction, mainly focuses on apologies and condolences, and dialogue of 

people in Great Britain were analyzed through the lens of Politeness. It was found that 

Politeness Principle was considered as speech criteria that was an inclusive part of daily 

life communication. The study concluded that the Politeness Principle in a form of 
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speech etiquette could be an option for a communicative model in order to minimize 

disagreement and controversy in society. 

Leech’s work has been adopted by many researchers as a suitable analytical 

framework for linguistic politeness phenomena within or across different languages and 

cultures. As there were conflicts in intercultural communication and perspective of 

people due to dissimilarity in cultural background affects the way of interpretation in 

regard to communicative aspects as supported by Huang (2008). Each individual culture 

has a different perspective on what polite and impolite means. For example, what 

Westerners considered as courtesy may be impolite for Asians. In Huang’s study, the 

differences between politeness in Chinese and Western cultures were comparatively 

analyzed in order to detect significant dissimilarities between those two cultures in 

various aspects; privacy, individualism, and taboo. The conclusion of the study shows 

that although each culture has different views of being polite, communicators will try to 

show their respect and harmony by using politeness strategies in order to avoid 

misunderstanding. 

As stated by Elisabeth, C. and Saragih, W, the Politeness Principle is the principle 

of communication when the participants in a social interaction have the ability to engage 

in interaction in an atmosphere of relative harmony (2014). It is important for people to 

politely perform communication with one another in order to avoid conflicts and 

individually and socially maintain good relationships. 

In a political field, when candidates or politicians try to win the elections, they 

should have appropriate language skills in order to maintain relationships with people 

who would vote for them. Politeness Principle could be used as a common principle for 

politicians or anyone to reduce negative outcomes in miscommunication (Huang, 2008). 

The language that the politicians use to express their ideas or convey their messages 

need to be clear and accepted by all hearers (Robihun, 2009). It can be clarified that 

even if there are dissimilarities in any upbringing background, social status, age, gender, 
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belief, etc., the expression of the candidates would be understood and accepted by 

everyone. 

The study conducted by Pakzadian (2013) has shown that in presidential debates 

between Barack Obama and John McCain, Politeness Principle was employed to impress 

the audience and at the same time to avoid the embarrassment of the opponent. In 

addition, Politeness Principle could be applied not only to catch hearers' attention but 

also to avoid any disagreement and bring first impression towards the audience 

(Soleimani & Yeganeh, 2016). 

When a person decides to join the election and become a candidate who works 

as a representative of a political party, he or she will get to run the campaigns and 

debates with competitors. This debating event will allow candidates to present their 

policies and ideas to the public. It is important that the candidates need to prepare good 

communication strategies to express their visions, satisfy their supporters and ultimately 

win over the opponents. 

Once the candidates get elected, either being a country leader, statesman or any 

political positions, they have important roles as representatives of the country. They must 

maintain relationships with other countries as well as protect the country from any 

conflicts (Pakzadian, 2012). Particularly, a Prime Minister or a President who is the head 

of the state must be aware when communicating or saying anything because the 

carelessness in expressing inappropriate words could not only upset their own people 

but also lead to failure of international relationship (Rattananukul, 2015).  

In conclusion, Politeness Principle has been applied in different communication 

contexts because of its significant influences on people in intercultural society. It also 

can be argued that applying Politeness Principle in communication, including appropriate 

and polite words could help maintain friendly relations and avoid conflicts. 

 

Research Methodology 

1. Qualitative Description  
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This study is qualitative descriptive research. It aims to analyze the use of 

Politeness Principle in American Presidents’ public speeches. I will describe 

characteristics of Politeness Principle and how both American presidents use it in their 

speeches. The first speech will be an inaugural address by Barack Obama who 

represents the Democrat Party on January 20th 2009, in comparison to an inaugural 

speech by Donald John Trump who represents the Republican Party on January 20th 

2017. Both speeches were delivered right after they both won the election and became 

The President of the United States of America.  The second speeches will both of the 

president's remarks at the opening session of the U.S.-ASEAN Summit which is related to 

international relationship between America and the ASEAN members. The length of 

both speeches are slightly different, President Obama’s speech was 967 words while 

Trump’s was 575 words. 

2. Instrument 

               Public speeches dialogues of two American Presidents will analyzed as 

follows:  

2.1 The President Barack Obama's speeches 

The first speech is the Inaugural Address by President Barack Obama which was 

delivered in January, 2009 in front of the Capital Hill, Washington DC after he won an 

election for his first presidential term. The second text is a Post U.S.-ASEAN Press 

Conference speech which was given after the ASEAN summit in Sunnylands Center, 

California. 

2.2 The President Donald Trump 

The first dialogue is the Inaugural Address by President Donald Trump in 

January, 2017 in Washington DC and the second speech is Trump's speech at the 

opening session of the U.S.-ASEAN Summit which is delivered in Philippine International 

Convention Center Manila, Philippine. 

3. Method Analysis  
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Critical Discourse Analysis will be used to find out the use of Politeness Principle 

in Barack Obama and Donald Trump’s public speeches which related to Presidential 

Inauguration and International Relations aim for successful political communicative 

strategies. In addition, this critical analysis aims to study the most frequent used of 

Politeness Principle and its six maxims that in each presidential speech.  

 

Findings 

The findings of the study are based on critical discourse analysis from four presidential 

speeches. 

Table 1: The data analysis of this study presents that the most frequent maxims used in 

Obama and Trump’s first inaugural speeches are displayed as follow: 

 
Table 2: The data analysis of this study presents that the most frequent maxims used in 

Obama and Trump’s U.S.-ASEAN conference speeches are displayed as follow: 
 

 

Maxims Obama’s Inaugural 

Speeches 

 

Trump’s  Inaugural 

Speeches 

Tact maxim (TM) 4 4 

Generosity maxim (GM) 2 2 

Approbation maxim (AM) 11 14 

Modesty maxim (MM) 3 2 

Agreement maxim (AGM) 10 8 

Sympathy maxim (SM) 6 4 

Total used maxims 36 34 
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Discussion and Conclusion  

The study reveals that there are 36 Politeness Principle statements used in 

Obama’s first inaugural speech while Trump is delivering in total 34 statements. The 

most frequent maxims in both presidential speeches is Approbation maxim (AM). In 

regard to the Politeness Principles and its six maxims used in the U.S.-ASEAN 

conference, Obama’s speech contains 26 statement. On the other hand, there are 19 

statements in Trump’s speech. The most frequent use in both of the president U.S.-

ASEAN speeches is Agreement maxim (AGM). The result of the study can be concluded 

that both presidents have similar styles in delivering public speeches to convince the 

audience. The use of Politeness Principle and its six maxims in their first Inauguration 

speeches are frequently used is the similar degree. However, the numbers of Politeness 

Principle and its six maxims that are used in the U.S.-ASEAN conference speech by 

President Barack Obama is slightly higher than President Donald Trump. However, the 

frequent maxims that are used in both presidential speeches are the same.  

The Politeness Principle and its six maxims are used in both presidential 

speeches by both presidents of the United States in various ways. It will benefit not 

only politicians and diplomats but also people who are interested in developing their 

Maxims Obama’s U.S.-ASEAN 

conference Speech 

 

Trump’s U.S.-ASEAN 

conference Speech 

Tact maxim (TM) 3 2 

Generosity maxim (GM) 4 3 

Approbation maxim (AM) 5 4 

Modesty maxim (MM) 3 2 

Agreement maxim (AGM) 6 5 

Sympathy maxim (SM) 5 3 

Total used maxims 26 19 
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communicative abilities. Moreover, the study provides insight into presidential 

communications particularly. 

Suggestions 

 For those who are interested in doing the same presidential critical analysis, 

there should be different point of views in analyzing or capturing the theoretical 

framework in speeches. The Politeness is not the only principle that can be used to 

explore the presidential speeches or political discourses as there are many theories in 

the context of “Face” in which to be fulfilled the gap in this field.  
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Evaluation of the Renminbi Internationalization: Strategy and Prospects 

 

Waratch Thananant1 

 

Abstract 

Internationalizing a currency has global repercussions, as the world is 

interconnected through international trade linkages. Without strict boundaries, due to an 

extent of capital account liberalization, the rise of China and its economic influence yields 

the question of whether the emergence of its currency, the renminbi will affect the global 

monetary system. An understanding of the path towards currency internationalization 

through the use of different theories from international political economy of monetary 

relations and various datasets is critical. This study investigates the current state of the 

renminbi, evaluate currency internationalization prospects from historical narratives, and 

examine the underlying motivation. Under the world of greater multipolarity of 

international currencies, this study builds on from the introduction of the renminbi 

internationalization since 1999, in line with geopolitical initiatives (Belt and Road Initiative 

or abbreviated as BRI) and accommodative international financial institutions (IFIs) (such 

as the New Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank). 
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Internationalization 
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1. Introduction and Keywords 

The importance of global currencies to their roles in the international monetary 

system comes into play more substantively when their global statuses changes. 

Hypothetically, questions arise whether the US dollar could one day be replaced by 

other currencies, or whether other currencies can lose its international role. Today, the 

Chinese renminbi is in the spotlight for challenging existing international currencies on 

the global stage. Policy papers and academic findings attempt to present indicators used 

to assess the degree of currency internationalization, yet these concepts are nevertheless 

fully definite, as the international financial system develops interchangeably with market 

variations and global trade developments. This paper attempts to provide a qualitative 

concept of the importance of international currencies, drawing upon historical narratives 

and summing up the existing literature account to develop a measure of the Chinese 

renminbi’s role to currency internationalization. 

China is amongst the top ten trading partners for at least 100 economies. (Tok, 

2016) Financial spillovers from China is stronger than before, especially for countries with 

greater trade links with China, thus, what China does, “moves markets”. Moreover, China 

is the second largest economy in the world (in current dollar terms), a key player in 

commodity markets, the world’s largest producer and consumer of gold, and has the 

world’s largest reserves holdings. Profoundly, China’s economy has been rebalancing due 

to sluggish growth contributed by falling exports and decreasing investments and the 

International Monetary System (IMS) also needs to rebalance as well; hence the 

rebalancing of the Chinese renminbi as a reserve currency. (Tok, 2016) 

Over the past years of Chinese financial sector reforms, the capital account in 

China has been liberalized in adoption of the internationalization process. Opened capital 

accounts would yield more diversified assets for China as the private sector would be 

likely embrace more holdings of offshore portfolio assets. China has made significant 

efforts to liberalize its degree of the “managed float” exchange rate regime as it widens 
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its trading band in policy relaxation sequences. The main policy behind the effort is the 

removal of the bank lending rate floor allowing banks to compete more in lending rates, 

and by 2015, the cap on deposit rates were removed entirely. As of 2018, China accounts 

for almost 20 percent of global output and slightly over 10 percent of global trade. 

(Windsor and Halperin, 2018)  

 

2. Literature Review 

A review of the literature related to currency internationalization reveals much 

mixed views and commentary around this topic. Most literature accounts revealed an 

increasing number of academic consensus on the end of a dollar-centered order in the 

long-term future of the international monetary system due to various reasonings including 

China’s rise as a global power. However, the decline in the US dollar does not necessarily 

translate to a new unipolar world of currency, or a bipolar world, but rather a transitionary 

period of multipolarity of currencies for international trade. For instance, China brings 

along the pursuance of establishing its internationalization of its currency through the 

notion of “currency statecraft”, defined as a state’s strategy for monetary rivalry and 

geopolitical ambition. (Cohen, 2017) This goal is seen to be related to the Realist view or 

Dominance Theory as part of an International Relations Theory because it will result as 

a challenge to other international currencies, especially the US dollar.  

Renminbi internationalization had been along since 1999, and more notably in 

2009 when the People’s Bank of China (PBOC) announced the renminbi 

internationalization policy to promote the currency internationally – the first instance for 

China to allow using onshore renminbi for international trade. More recently, on October 

1, 2016, the Chinese renminbi has been included to the International Monetary Fund’s 

Special Drawing Rights (SDR) basket of currencies which is a supplementary foreign-

exchange reserve asset. As a unit of account managed by the IMF, the SDR is symbolic as 

it functions as a representation of claims to currency by which an IMF member country 
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may exchange. With the renminbi included in the SDR basket representing 10.92 percent 

in weight, it becomes the world’s third largest currency in the basket. By 2020, the 

Chinese renminbi is expected to become the key currency by 2020, and by then, it is 

projected to become the world’s third largest currency after the US dollar and the Euro, 

considering already being ranked as second for trade financing, fifth for payments, and 

sixth for foreign exchange dealings. (Tok, 2016) 

Tracing back to history in order to find determinants that would point to success 

factors in currency internationalization may be worth noting cases of the US dollar, the 

Deutsche mark, and the Japanese yen – which will be elaborated in the literature review. 

Areas that this paper focus will include issues of the concept of issuance of an 

international currency, factors of currency internationalization, and the future prospects 

of the dollar-dominated world of global finance. Out of all, given that there are already 

strong dialogue on the US’s decline in international financial power, such area of research 

on capital account liberalization will be crucial to evaluating the Chinese’s prospects of 

currency internationalization. Here, this paper will cover the feasibility of the Chinese 

government’s readiness on capital account liberalization – which is an area that is pivotal 

on whether they will accept an open capital account in order to facilitate cross-border 

flows of renminbi with the cost of giving up domestic allocation of credit. By definition, 

an international currency is considered to reach its degree of internationalization once it 

is used outside its domestic market. (Frankel, 2012) Other imperatives quote to the extent 

of internationalization degree – concluding with “reserve currency status” as an ultimate 

end measure of international use. (Frankel, 2012) For the Chinese renminbi, its currency 

internationalization process is inclusive of its potential international role as Chinese 

central banking policies have gradually considered greater and gradual currency 

convertibility and financial liberalization across decades. (Chen & Peng, 2010) Economic 

expansion have propelled an increased in social welfare contributed to the global 

phenomena from different “commercial and financial hegemons” that brought along 

different paces of global economic expansions; the Dutch during 1500s to 1700s, followed 
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by the British from 1700s to 1900, and the Americans succeeding thereafter. (Sobel, 2014) 

In an attempt to determine the prospects of the Chinese renminbi, it is best to borrow 

how other scholars viewed currency internationalization cases over the period of the last 

century. For instance, Frankel (2012) illustrated three of the most precedented cases 

being: 1) the US dollar (1913 to 1945), 2) the Deutsche mark (1973 to 1990), and 3) the 

Japanese yen (1984 to 1991). Borrowing from Susan’s explanation (1971), Chey (2014) 

identified four different classifications of currencies, such as, a “master currency” as a 

currency of a hegemonic or imperialistic state that coerces other states to adopt usage, 

with the sterling in the Sterling Area and the French franc in the Franc Zone as key cases. 

A market-based, liberal order was the key central norm to shape the current 

international monetary system today. (Dailami & Masson, 2009) From a theoretical 

approach, an economic historian, Charles Kindleberger, have introduced the “Hegemonic 

Stability Theory”, which argued that only a successful nation-state leader can unilaterally 

construct the rules of global economy, thereby stabilizing and managing the world’s 

affairs. Here on the basis of an extension of constructivism, Kindleberger viewed the 

“system leader” as the only provider of five main collective goods: “1) Maintaining a 

relatively open market for distress goods; 2) Providing countercyclical, or at least stable, 

long-term lending; 3) Policing a relatively stable system of exchange rates; 4) Ensuring the 

coordination of macroeconomic policies; and 5) Acting as a lender of last resort by 

discounting or otherwise providing liquidity in financial crisis”. (Charles, 1981) Building 

upon Kindleberger’s suggestion, these attributes reduce an environment of hostility 

among nation-states in the attempt of damaging actions such as free-riding, distrust, short-

term electoral pressures, predatory policies. (Charles, 1981) 

 

3. Objective 

The major objective of this paper is to evaluate the prospects of the Chinese 

renminbi currency internationalization by involving a comprehensive evaluation of 
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theoretical approaches, historical case studies, and available data. The objective is at 

crucial importance as the goal for China to internationalize its currency have serious 

implications for the global monetary environment, in contributing to the international 

monetary system. As the global financial environment shifts towards less reliance on the 

US dollar, several alternatives prop up to substitute, creating greater multipolarity use of 

currencies.  

 

4. Methodology (Qualitative methods with inductive reasoning.) 

For this research’s methods, the analysis in projecting the prospects of the 

renminbi internationalization is conducted into two parts, employing qualitative aspects. 

The first part analyzed from an updated stock of charts to discuss the main indicators of 

gauging the internationalization of the renminbi. The paper then attempts to qualitatively 

explain the positive/negative trends of the renminbi internationalization process. The 

paper used Charles Kindleberger’s Hegemonic Stability Theory to describe the emergence 

of the multi-polarity of the international currencies and whether China can support the 

global economic system by providing the theory’s five collective goods, namely: “1) 

Maintaining a relatively open market for distress goods; 2) Providing countercyclical, or at 

least stable, long-term lending; 3) Policing a relatively stable system of exchange rates; 

4) Ensuring the coordination of macroeconomic policies; and 5) Acting as a lender of last 

resort by discounting or otherwise providing liquidity in financial crisis”. (Charles, 1981) 

The research identified related theories of currency internationalization and 

monetary relations in respect to international relations. In addition, it involved utilizing 

historical case studies of other currencies’ internationalization successes and failures as 

learning grounds. Data gathered, such as the IMF’s Currency Composition of Official 

Foreign Exchange Reserves (COFER) can be treated as a proxy to indicate the degree of 

currencies achieving “reserve currency status”. The timeframe that was chosen as part 

for this study varies among different graphs reproduced and borrowed. At the bare 
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minimum, the earliest timeframe would be approximately in the 1960s. This is because 

the period during the Mid-1960s as the American economy went into a significant 

recession and the Federal Reserve had attempted to recover the situation of global 

developments by using monetary policies that had international implications, but 

resulted in shockwaves through financial interlinkages. Other graphs that were 

reproduced, followed the timeframe after the Nixon Shock in the early 1970s onto 

present time, following the collapse of the Bretton Woods system.  

Another method that this research had built upon further is through the utilization 

of the Mundell-Fleming Model that was applied by Wang et. al. The Mundell-Fleming 

Model is an economic theory to explain the (short-run) relationship between the interest 

rate, output, and nominal interest rate, typically as a simplification for small-open 

economies. Wang (2012) contributes to the analysis by interpreting an application of this 

model onto China whereby the importance of Chinese government policies and their 

behavioral changes ultimately results in the shift of the Aggregate Supply Curve (AS); 

resulting in lower output and higher price levels. The reason behind Wang’s (2012) 

contribution was that the accumulation of raw materials held by Chinese state enterprises 

were extremely influential due to high degree of monopolization (in areas such as 

electricity and coal) and such aggregate level of prices are not market-determined. This 

paper concludes that the shift of the Aggregate Supply curve provoked the Chinese 

authorities that provided exclusivity rights to distort prices of raw materials. Hence, due 

to distorted prices, monopolized state enterprises will no longer be a sustainable 

economic plan as it may not be able to compete with global competition. 

 

5. Results and Discussion 

Findings from various data sources revealed a slow but gradual expansive progress 

for the renminbi internationalization overall. The BIS’s latest Triennial Survey suggests 

that 88 percent of all foreign exchange trades are still conducted by using the US dollar. 
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On the contrary, the renminbi accounts for just four percent overall – suggesting 

difficulties to challenge the US dollar anytime in the short-term outlook. The US dollar, 

in simplified terms, still holds “dominant currency status”, according to the BIS Report. 

Coming in second is the Euro at 32 percent for all trade, slightly increased from the 

previous years. One significant turnout is the fall in the usage of the Japanese yen by 

around five percentage points. Given that China’s capital controls are still in placed to 

protect foreign interests into its market, the limit hinders the renminbi internationalization 

as well unless it allows the currency to be traded more freely.  

 The International Monetary Fund’s dataset on the Currency Composition of 

Official Foreign Exchange Reserves or COFER is aligned with the indication reviewed in the 

literature of the choice of currencies chosen by countries to store their central bank 

reserves with. If such indication reveals that there is a growing allocation of reserves 

stored in one currency, that entitles it to be elevating to its status as foreign exchange 

reserve asset – implying that there is significant trade linkages to support the balance of 

payments of certain countries using the renminbi as a currency for trade and investment. 

Reviewing the latest set of the COFER at 2019 Q2, the data implies that the US dollar still 

is the most popular among central banks to store its reserves in, apart from other assets 

such as gold. Looking in detail, central banks’ allocation have largely increased its 

denomination of its reserves in the renminbi, possibly suggesting more buffers needed to 

cushion from collateral damages caused by the ongoing China-United States Trade War.  

Building along the data findings, it comes into question whether the adoption of 

the renminbi by other authorities are given priority yet as along as China’s internal 

financial stability on the domestic front is at utmost important. On the international front, 

given that there are trade disputes with the United States, the degree of liberalizing its 

capital account and removing capital controls are seen limited. The trade spat on many 

disagreements stalls negotiation between the two major global powers furthering 

accusing China, as well as other nations having high trade surpluses with the United States 

as a currency manipulator. Looking from a long-term perspective, it seems to be clear 
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that the US dollar is in decline, and the Chinese renminbi is the second default major 

currency, given the relative lack of emergence of other regional currencies – the Euro 

and the Japanese yen. Additionally, the data finds that the low usage of the renminbi in 

terms of reserve currency implies that there are still the existence of high capital controls 

on China’s capital account and for the Chinese economy that are obstacles to prevent a 

large usage of the currency. While the Chinese authorities have only begun to disclose 

its foreign exchange reserves allocation only recently in the second quarter of 2015, there 

distortions still persist on the accuracy of the currency – by which the act to provide full 

disclosure and information to the International Monetary Fund is an expectation under 

the Articles of Agreement. 

 

6. Research Comparison, Critique, and Limitations 

Comparing with other research conducted similarly, previous theories, such as the 

“Hegemonic Stability Theory” by Charles Kindleberger suggested that only the successful 

nation-state leader can unilaterally construct the rules of the global economy, and that 

it will in turn, stabilize and manage the world’s affairs. This theory only objects to the 

notion of unipolarity and not multipolarity. In the process of internationalizing the 

renminbi in places along the Belt and Road Initiative, it would conflict with Japan’s 

historical vested interests in Asia with its currency – thus a need to cooperate 

internationally on Asian currencies in Asia. Institutionally, many studies have concluded 

that there is an important leverage to be made using the influences of Chinese-led IFIs 

so that the renminbi can be used as a settlement currency for trading partners. On the 

contrary, studies have concluded that the likelihood of the SDR becoming a main reserve 

currency held by central banks would ultimately be at very low possibly – especially 

when China is not motived about the promotion of the renminbi through the SDR. 

Theoretically, it validates that Liberal Institutionalism applies for those that cooperation 

between the US and the European Union, and that China have voiced its discontent by 
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showing in response how it would like to be the pioneer of a “rules-based multilateral 

system”. Similarly, one recommendation raised by a study claimed to refer Chinese 

current policies as unsustainable, and being caught into a trapped dilemma of whether 

to appreciate or depreciate the Chinese renminbi. (Wang, Zhou, & Wang, 2012) In spite of 

this, the study concluded that the distortion of the raw material prices given exclusively 

to Chinese state enterprises caused prices to be artificially low and distorted, thereby 

weakening the state of the Chinese economy whenever confronted with the greater 

degree of capital account liberalization and international pressure to deregulate capital 

controls. From another point of view, a few contribution that this paper can offer is to 

consider the degree of correlation and sensitivity that these distortive pricing in raw 

materials are effecting the Chinese’s monetary policy autonomy since industries of 

electricity and coal, for instance, are influential to the Chinese balance of payments. 

Moreover, it would be inclusive to consider the granularity of the size of these Chinese 

state enterprises, as they are important from a political viewpoint, but certainly profitable 

from a financial standpoint. A recommendation to carefully monitor, prioritize, and 

scrutinize optimal resource allocation to these enterprises will be crucial to track flows 

of capital and outward investment in renminbi. 

 

7. Conclusions and Recommendations 

From a policy perspective, although Japan had pursued the internationalization 

of the yen from the 1980s to the 2000s and China from 2005 to present, there may be a 

direction that central banks would choose to promote the usage of local currencies for 

international trade and settlement (or at least border trade) – a move to support greater 

risk diversion within their baskets of currencies in Asia. Countries should stimulate 

sustainable economic growth through prudent measures of foreign exchange 

management and best practices to buffer against external shocks and vulnerabilities 

amidst greater trade conflict and tensions. Concurrently, monetary cooperation that 

fosters regional trade and greater independence can assist Asian countries and its trading 
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partners to factor in greater stability with the Western-led IFIs. Significant rules, shared 

norms, and values can be molded together to shift away from the traditional consensus-

based decision making as happening today. Furthermore, countries can monitor together 

using structured and co-developed surveillance indicators to track the renminbi 

internationalization progress and make step-by-step gradual improvements to support 

self-assurance in this ever-developing financial architecture in Asia. For future studies, an 

extension in a form of question can ask, why are institutional hurdles impairing the 

currency internationalization efforts and were they in any part of significant factors of the 

set-up of Chinese-led institutions (such as the Asian Infrastructure Investment Bank and 

the New Development Bank). Furthermore, with the US dollar and the Euro being the 

most two circulated currencies in the world, it is a bleak outlook for the renminbi to 

globally internationalize. However, since the US dollar’s dominance comes from the 

alliance with oil-exporting countries, the threat to the petrodollar would be significant 

once the world turns to alternative and renewable energy. 

The Chinese proverb, “cross the river by feeling the stones” offers deep 

implications how the renminbi internationalization is a long-term geopolitical and 

economic agenda, along with the pursuance of the Belt and Road Initiative, the set-up 

Chinese-led international financial institutions. All grand schemes work in complementary 

to each other and that exemplifies the pace of positive effects to speeding up 

deterministic factors that promote the renminbi’s internationalization (such as the set-up 

of domestic and international financial markets or structural reforms). 

Just as the importance of stability is to the international financial system, global 

currencies are also important when global statuses are dynamic – brought by endless 

challenges. Without a clear hegemonic power in monetary dominance, the lack of this 

power will result it ambiguity or greater multipolarity of currencies – with notion to the 

Hegemonic Stability Theory. As China climbs up to the world stage, there are policy 

implications of the degrees of internationalization of the current international financial 

system and the Chinese renminbi’s role as the main trade and investment currency. 
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Drawing upon the US dollar case in history, without the quotation of the dollar with oil 

exports, the military alliance with Saudi Arabia, and the resulting “Petrodollar 

Mercantilism”, the dollar may not have never made it this far. Thus, one implication for 

the Chinese authorities is to focus on how to quote commodities into their currencies so 

that the Petroyuan or the renminbi used in other commodities can be “recycled” back 

into China. For the United States, the recycling aspects are those that are reinvested back 

in US Treasury bonds, a main financier-aspect that allowed the US to conduct its foreign 

policy effectively till today. Moving on to the next implication for China is the need to 

climb up the development progress to act as Asia’s main importer. As the second largest 

economy in the world, its structure is also main the factory of the world. By shifting its 

production base into other ASEAN countries, and inclining to a consumption-led growth, 

this will propel China to enhance trade negotiations just like the United States. 

In sum, the Belt and Road Initiative presents new opportunities with the renminbi 

internationalization or regionalization to expand on the settlement of trade and 

investment activities, with involved countries. The Chinese economy has its history on 

economic development that leverages from the Chinese-led initiatives. At present, there 

must be an effective leverage from the global payments network and the freer flow of 

capital across borders that would assist the internationalization of the renminbi become 

more effective and opportunistic.  Financial liberalization in today’s world does influence 

the way the world political and economic order function – and whether the Bretton 

Woods Institutions – the IMF and the World Bank would prolong (or uphold) its influence 

across the 21st century. One key take-away is that the internationalization process is still 

an ongoing Chinese trial-and-error, experimenting on the case studies of other currencies. 

In this light, the study have identified key deterministic factors that help promote a 

catalytic and inertia-like response towards currency internationalization – namely 

financial liberalization, the liberalization of the capital account, the need for a stable and 

balanced economy, the requirement for a domestic structural balance being prioritized 

first, the right sequencing of domestic reforms, and the extent of making considerable 
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depth of understanding to the current international currency standing. One contribution 

to this study is to note that there may not be the internationalization prospect in the 

near-term nor the medium-term and such gain from being internationalized only comes 

from being regionalized first. As regionalization is planned along geographical terrains of 

the Belt and Road Initiative, the study proposes a new term to cover Asia, Middle East, 

Europe, and Africa as “Renminbi Continentalization”.  

Using the case studies of the US dollar, the Euro, and the Japanese yen, some 

lessons can be drawn in terms of geopolitical policies and initiatives of currency 

internationalization. First, there would be greater adoption of the currency being 

internationalized if it is linked/tied to a commodity widely used globally. In this case, the 

dollar was tied to the oil exports which was credited to the US’s military alliance and 

foreign policy since President Roosevelt in the mid-1940s. Second, the yen was 

undermined by market forces which ruined the authorities’ efforts to internationalize the 

yen as it lost its exchange rate stability. Part of this is because  there was a favor biased 

to the credit allocation for Japanese multinational corporations (MNCs) to support these 

industries mainly for their expansion in the Southeast Asian region. The key take-away 

here is exchange rate stability and slight appreciation is at utmost important to currency 

internationalization. Third, both China and Japan displayed the difficulties in pushing for 

currency dominance as the lack of trust and cooperation hinders currency initiatives. 

Without the institutional infrastructure of the region’s own, efforts would still rely on 

consensus making which proves highly difficult to reach into conclusion in areas such as 

surveillance. Fourth, countries are still under export-led growth development strategies, 

which requires the national currency to be relatively competitive, hence, countries are 

not ready to give up monetary autonomy. Therefore, East Asian regionalism’s lack of 

institutional trust and international monetary cooperation, would prove serious 

difficulties in affecting the global financial architecture and international monetary 

governance. 
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กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเยาวชนในการเขารวมการสงเสริมการขาย 

โดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 

Child Protection under Laws Governing Promotional Game of Chance  
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บทคัดยอ 

ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นิยมจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคเพ่ือดึงดูดผูบริโภค แมจะมีการกําหนดใหการจัด

กิจกรรมดังกลาว ตองไดรับใบอนุญาต และตองเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีควบคุมการสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจกําหนดเอาไว อยางไรก็ดี กฎหมายและ

หลักเกณฑท่ีใชบังคับอยูในประเทศไทยในปจจุบัน ยังขาดหลักเกณฑเฉพาะสําหรับการคุมครองผูเยาว 

จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค ทําใหผูเยาวซ่ึงมีวุฒิภาวะและ

ประสบการณนอยเม่ือเทียบกับผูใหญ อาจถูกชักจูงใหเสพยติดการเสี่ยงโชคจากการสงเสริมการขายได

โดยงาย และอาจนําไปสูการเสพยติดการเสี่ยงโชคการพนันได จึงจําเปนตองมีการศึกษาแนวทางในการ

คุมครองผูเยาวจากการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจใน

ตางประเทศ เพ่ือนํามาปรับใชในประเทศไทยตอไป  

 

คําสําคัญ: สงเสริมการขาย, เสี่ยงโชค, รางวัล, ผูเยาว, เด็ก 

 

Abstract 

 

Some businesses in Thailand, particularly food and drink producers, often use 

promotional game of chance in attracting their customers to increase sales volume. In 

doing so, a permit from governmental officials is required. In addition, those promotional 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email: apinya_bun@utcc.ac.th 
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game of chance activities must comply with the laws governing promotional game of 

chance. However, the laws and regulations governing promotional game of chance in 

Thailand do not have any part relating to protecting children from participating 

promotional game of chance. As a result, children who are young and inexperienced may 

easily be addicted to promotional games of chance which could lead to gambling 

addiction in the future. Therefore, it is necessary to study foreign laws and regulations in 

order to apply those rules in Thailand to protect children.  

 

Keywords: Game of chance, Sales Promotion, Prize, Minor, Children       

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค นับเปนวิธีการสื่อสารทางการตลาดอยาง

หนึ่ง ท่ีถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางการรับรูของตัวสินคา หรือบริการใหกับผูบริโภค นอกจาก

วิธีการอ่ืนๆ เชน การลดราคา การแลกของสมนาคุณ การแถมสินคา การใหคูปองสวนลด ในปจจุบัน การ

สงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคนั้น ถือเปนเครื่องมือท่ีผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย

นิยมนํามาใชเพ่ือกระตุนยอดขายและกําไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 

ท่ีนําวิธีการใหผูบริโภคไดชิงโชค หรือเสี่ยงโชคไดหลายรูปแบบ เชน ผานทางไปรษณีย ผานทางชอง

ทางการสงรหัสเปนขอความสั้นผานโทรศัพทมือถือ ผานการสงในรูปแบบแอพลิเคชั่นของสินคา หรือไลน 

เปนตน โดยจูงใจผูบริโภคใหอยากเขารวมกิจกรรม ดวยการใหรางวัลใหญท่ีมีมูลคาสูง เชน รถยนต 

จักรยานยนต ทองคํา ทองเท่ียวตางประเทศ เปนตน1

2  

สาเหตุท่ีผูประกอบธุรกิจนิยมจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 

เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีสามารถชวยสรางความสนใจใหกับผูบริโภคไดดี สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับตรา

สินคา หรือบริษัท 2

3 และทําใหยอดขายสินคาเพ่ิมข้ึนในชวงท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเปนอยางมาก 

เม่ือเทียบกับการขายสินคาในชวงปกติท่ีไมไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  

                                                           
2 ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม. (2557, พฤศจิกายน). ทัศนคติและพฤติกรรมการเส่ียงโชคการตลาดของผูบริโภคที่มีอาย ุ25 ปขึ้นไป. นิตยสาร

มารเก็ตเธียร. 16, 117. 
3 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (2560). สมุดปกขาว (White paper) สถานการณและ

มาตรการควบคุมการใหรางวลัดวยการเสี่ยงโชคในผลิตภณัฑที่มีผลตอสขุภาพของเด็กและเยาวชน [ออนไลน]. สืบคนจาก : 

http://ihppthaigov.net/DB/publication/attachbook/213/chapter1.pdf [2563, 15 เมษายน] 
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อยางไรก็ดี การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ไมไดมีการจํากัดกลุมผูเขารวมการเสี่ยงโชคแตอยางใด ผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย สามารถเขารวมกิจกรรม

ดังกลาวได โดยเม่ือพิจารณาการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของ

กลุมเด็กและเยาวชน จากผลการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของเยาวชนไทยพบวา 

เยาวชนไทยท่ีมีอายุ 15-25 ป มีทัศนคติเชิงบวกตอกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค โดยเห็นวา

ไมกอใหเกิดผลเสีย เพราะเยาวชนแมจะไมถูกรางวัลก็ยังไดใชผลิตภัณฑ และไมทําใหเสียภาพลักษณของ

ตนเองเม่ือเปรียบเทียบกับการซ้ือหวยใตดิน จึงทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีจัดการ

สงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคเพ่ิมข้ึน3

4  

ในประเทศไทย แมจะมีกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการสงเสริมการขายโดยการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชค ไดแก พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซ่ึงเก่ียวของกับการควบคุม 

และอนุญาตใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ 

และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเก่ียวของกับการโฆษณาการใหรางวัลดวยการเสี่ยง

โชค แตกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาว มิไดมีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑเก่ียวของกับการคุมครองเด็กและ

เยาวชนแตอยางใด ทําใหการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผู

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย สามารถเขาถึงบุคคลไดทุกกลุม ไมเวนแมแตเด็กและเยาวชน ซ่ึงถือเปนผูท่ี

มีวุฒิภาวะและประสบการณนอยเม่ือเทียบกับผูใหญ ทําใหอาจถูกลอลวงไดโดยงาย  

จากผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดทําการวิจัยถึงประสบการณวัยเด็กท่ีมีผลตอการ

เลนการพนัน พบวา เด็กท่ีเคยไดรับของขวัญเปนลอตเตอรี่แบบขูดตอนเด็กๆ มีแนวโนมเริ่มพัฒนาเปน

การซ้ือลอตเตอรีแบบขูดดวยตัวเอง และมีโอกาสเกิดปญหาจากการเลนการพนันในระยะเวลาตอมา เม่ือ

เทียบกับเด็กท่ีไมเคยไดรับของขวัญดังกลาว ทําใหเห็นวา การไดลองเสี่ยงโชคในวัยเด็ก อาจสงผลให

ทัศนคติตอการพนัน หรือการเสี่ยงโชคเปนไปในทางบวกได45  

ในประเทศไทย พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ จิตแพทยเด็กและวัยรุน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ

วัยรุนราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดใหความเห็นวา เด็กท่ีมีพฤติกรรมติดขอความ

สั้นเสี่ยงโชคจะคลายๆ กับเด็กติดเกม ติดการพนัน มักจะมีอารมณหงุดหงิด5

6 และเนื่องจากสมองของเด็ก

ในสวนท่ีทําหนาท่ีควบคุมระบบความคิดและการตัดสินใจ ยังไมพัฒนาเทาของผูใหญ ทําใหมีการตัดสิน

                                                           
4 ศรัญยพงศ เที่ยงธรรม. (2558). การกํากับการสงเสริมการขายดวยวิธีการเสี่ยงโชค. มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ โดยแผนงานการ

ขับเคล่ือนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน. 1-18. 
5 อางแลว เชิงอรรถที่ 3 
6 เอ็สเอ็มเอส “เส่ียงโชค...!!!ภยัรายใหมใกลตัวเด็ก. (2554, กรกฎาคม 19). เดลินิวส.   
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โดยใชอารมณมากกวาเหตุผล การเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค

ของเด็ก ท่ีอาจทําใหเกิดอารมณความรูสึกไดมาก เชน ความรูสึกสนุกสนาน หงุดหงิด ผิดหวัง อาจสงผล

ในทํานองเดียวกันกับการการถูกยั่วยุจากการพนัน6

7 และอาจนําไปสูปญหาการติดการพนันเม่ือโตข้ึนได 

จะเห็นไดวา ในตางประเทศ เชน ประเทศนิวซีแลนด ออสเตรเลีย และเขตบริหารพิเศษฮองกง

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการออกกฎระเบียบเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการ

ใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ เพ่ือคุมครองเด็กไมใหถูกมอมเมาจากกิจกรรม

สงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค อันอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเสพติดการเสี่ยง

โชคได  

เม่ือพิจาณากฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการ

เสีย่งโชคในประเทศไทย ไมปรากฎวามีกฎระเบียบในการคุมครองเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคแตอยางใด จึงควรมีการศึกษามาตรการในการคุมครองเด็ก

จากการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในตางประเทศ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ และ

ปรับใชเปนแนวปฏิบัติในประเทศไทย ในการปองกันไมใหเด็กถูกมอมเมาจากกิจกรรมสงเสริมการขาย

โดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดโดยงาย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากฎหมายและหลักเกณฑในการคุมครองเยาวชนจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในตางประเทศ ไดแก ประเทศเนเธอรแลนด ออสเตรเลีย และ

เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2. เสนอหลักเกณฑท่ีเหมาะสมกับการคุมครองเยาวชนจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย

โดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในประเทศไทย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Research) ตํารา หนังสือ 

งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความตางๆ ตัวบทกฎหมาย และคําพิพากษาของศาลท้ังของประเทศไทยและ

                                                           
7 สุพร อภินันทเวช. (2559). เยาวชนกับการพนันในมุมมองจิตแพทยเด็กและวยัรุน, กรุงเทพฯ: โครงการจัดการความรูเพื่อขับเคล่ือน

สังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี สฤษิด์ิวงศ. 29. 
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ตางประเทศ เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมถึงขอมูลทางอิเล็คทรอนิกสท่ีปรากฎบนเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีแนวทางการออกหลักเกณฑเพ่ือคุมครองเยาวชนจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย

โดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในประเทศไทย  

2. ลดการมอมเมาเยาวชนใหเสพยติดการเสี่ยงโชคจากกิจกรรมสงเสริมการขาย ซ่ึงอาจพัฒนา

ไปสูการติดการเสี่ยงโชคพนันได 

 

ผลการวิจัย 

1. การคุมครองเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเส่ียงโชคในประเทศ

ไทย ภายใตกฎหมายปจจุบัน 

ในประเทศไทย มีการกําหนดหลักท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการสงเสริมการขายโดยการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคไวในกฎหมายหลักสองฉบับคือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซ่ึง

เก่ียวของกับการควบคุม และอนุญาตใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยง

โชคของผูประกอบธุรกิจ และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเก่ียวของกับการ

โฆษณาการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค แตกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาว มิไดมีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ

เก่ียวของกับการคุมครองเด็กและเยาวชนแตอยางใด เด็กและเยาวชนสามารถเขารวมกิจกรรมสงเสริม

การขายฯดังกลาวไดโดยไมมีขอจํากัด ซ่ึงอาจทําใหสงผลกระทบดานลบตอเด็กและเยาวชนได เนื่องจาก

เด็กเปนผูท่ีมีวุฒิภาวะและประสบการณนอยเม่ือเทียบกับผูใหญ  

อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณากฎหมายอ่ืน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครอง

เด็กเปนพิเศษอยูแลว เชน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดใหผูเยาว หรือผูท่ียังไมบรรลุ

นิติภาวะ เปนผูท่ีถูกจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมตามกฎหมาย ตองไดรับความยินยอมจาก

ผูแทนโดยชอบธรรมกอน 7

8 ท้ังนี้ ก็เพ่ือปกปองผูเยาวใหไมตกเปนผูเสียเปรียบในการทํานิติกรรม หรือใน

                                                           
8 มาตรา 21 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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ประมวลกฎหมายอาญาก็มีบทบัญญัติท่ีใหศาลงดเวนโทษ กรณีท่ีเด็กมีอายุตํ่ากวาสิบหาป 89 หรือใหศาล

พิจารณาลดโทษไดกรณีเด็กอายุระหวางสิบหาถึงยี่สิบป910  

ดังนั้น ท้ังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และประมวลกฎหมายอาญาตางมีบทบัญญัติท่ี

มุงคุมครองบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณไวโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย เปนการมุงเนนคุมครองผูเยาวจากการเขาทํานิติกรรม ท่ีไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย

ชอบธรรม ซ่ึงมีผลทําใหนิติกรรมนั้นกลายเปนโมฆียะได 10

11 คือถือวาสมบูรณ จนกวาจะถูกบอกลาง 

อยางไรก็ดี มีขอยกเวนวา ผูเยาวอาจทํานิติกรรมใดๆ ท่ีเหมาะสมแกฐานานุรูปแหงตน และเปนการอัน

จําเปนในการดํารงชีพตามสมควรได โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 11

12 

นอกจากนี้ ผูเยาวยังอาจทําการใดๆ หากเปนเพียงเพ่ือใหไดสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเปนการเพ่ือใหหลุด

พนจากหนาท่ีอันใดอันหนึ่งไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมอีกดวย12

13 

อยางไรก็ดี การเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคท่ีจัดโดยผู

ประกอบธุรกิจนั้น โดยท่ัวไปแลว จัดข้ึนเพ่ือสงเสริมการขาย ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเขารวม

กิจกรรม ผูตองการเขารวมเพียงแตซ้ือสินคา หรือในบางกรณีไมจําเปนตองซ้ือสินคา ก็มีสิทธิเขารวม

กิจกรรมได นอกจากนี้ การซ้ือสินคาเพ่ือเขารวมกิจกรรมนั้น ผูบริโภคท่ีเปนผูเยาวก็ไดรับประโยชนจาก

การไดรับตัวสินคา ซ่ึงหากเปนสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวัน และราคาไมไดสูงมาก อาจถือวามีความ

เหมาะสมกับฐานานุรูปของผูเยาว จึงสามารถซ้ือไดโดยไมจําเปนตองขออนุญาตจากผูแทนโดยชอบธรรม 

ตามขอยกเวนท่ีกฎหมายกําหนด สวนการไดรับรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือไมถือเปนผลพลอยได ดังนั้น 

หากจะหามผูเยาวไมใหซ้ือสินคาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค โดย

อาศัยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงไมอาจทําได 

ในสวนของการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูเยาว ท่ี

อาจตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลเปนคูปองชิงโชค หรือสงเปนขอความผานเครือขายโทรศัพทมือถือ หรือ

ผานการสงในรูปแบบแอพลิเคชั่นของสินคา หรือไลน เพ่ือเขารวมการชิงโชคนั้น  ตามบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูแทนโดยชอบธรรมอาจมีสิทธิในการบอกลางหรือใหสัตยาบันการ

กระทําดังกลาว ท่ีผูเยาวกระทําไปโดยไมไดรับความยินยอม อยางไรก็ดี บทบัญญัติดังกลาว เปดชองให

                                                           
9 มาตรา 73, 74 ประมวลกฎหมายอาญา 
10 มาตรา 75, 76 ประมวลกฎหมายอาญา 
11 มาตรา 21 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
12 มาตรา 24 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
13 มาตรา 22 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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ผูเยาวสามารถกระทํานิติกรรมอยางมีผลสมบูรณไดกอน จนกระท่ังผูแทนโดยชอบธรรมทราบภายหลัง 

แลวจึงมีสิทธิบอกลางนิติกรรมนั้นได ดังนั้น จึงไมไดชวยปองกันผูเยาวจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคอยางสิ้นเชิง  

ดังนั้น หากจะปรับใชบทกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในการคุมครองผูเยาว

จากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคอาจไมเหมาะสมนัก แตควรมี

บทบัญญัติเฉพาะท่ีมีความชัดเจนในการจํากัดการเขารวมกิจกรรมของผูเยาว รวมท้ังกําหนดเกณฑอายุท่ี

จะไดรับความคุมครองใหมีความเหมาะสมดวย    

2. แนวทางการคุมครองการคุมครองเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวย

การเส่ียงโชคศึกษาเปรียบเทียบประเทศเนเธอรแลนด ออสเตรเลีย และเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.1 ประเทศเนเธอรแลนด  

ประเทศเนเธอรแลนดมีกฎหมาย และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการสงเสริมการ

ขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจอยูหลายฉบับดวยกัน อยางไรก็ดี มีกฎหมาย

หลักท่ีเก่ียวของกับมาตรการในการคุมครองเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชค คือ Code of Conduct for Promotional Games of Chance14 หรือ 

Gedragscode Promotionele Kansspelen ซ่ึงเปนประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดหลักเกณฑใหผูประกอบ

ธุรกิจไดปฏิบัติตาม ในกรณีท่ีตองการจัดการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค ซ่ึงหากผู

ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามขอกําหนดใน Code of Conduct for Promotional Games of Chance 

โดยเครงครัดแลว ผูประกอบธุรกิจไมจําเปนตองขอใบอนุญาตเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดย

การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคแตอยางใด แตหากเปนการเสี่ยงโชคประเภทอื่นที่ไมไดทําขึ้นเพื่อ

สงเสริมการขาย จําเปนตองขอใบอนุญาตกอนจึงจะกระทําได 

โดยใน Code of Conduct for Promotional Games of Chance ไดกําหนดมาตรการ

ในการคุมครองเด็กเอาไวในมาตรา มาตรา ๖ ซ่ึงกําหนดให “ผูประกอบธุรกิจท่ีตองการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในกลุมผูเยาว ตองใชความระมัดระวัง และของรางวัล

                                                           
14 Code of Conduct for Promotional Games of Chance 2014 [ออนไลน]. สืบคนจาก : 

https://kansspelautoriteit.nl/publish/library/6/code_of_conduct_for_promotional_games_of_chance_2014_1.pdf 

[2563, 15 เมษายน] 
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หรือของแถมนั้นตองเหมาะสมกับผูเยาว 14

15 อันไมกอใหเกิดความเสียหายกับรางกาย จิตใจ หรือศีลธรรม 

ซ่ึงตองคํานึงถึงความเขาใจและการรับรูของผูเยาวเปนสําคัญ และตองแจงใหผูเยาวทราบเง่ือนไขกอน

ดวยวาผูเยาวตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองกอนจึงจะเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค

ได นอกจากนี้ ยังหามไมใหมีการเก็บขอมูลสวนตัวของผูเยาว โดยไมไดรับอนุญาตจากผูปกครอง 

นอกจากจําเปนตองเก็บขอมูลในการติดตอผูปกครองเพ่ือจะไดทําการขออนุญาตสงรางวัลใหเทานั้น”15

16 

นอกจากมาตรา 6 ใน Code of Conduct for Promotional Games of Chance ยังมี

มาตรการในการคุมครองผูเยาวในมาตรา 7 ซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองจัดให

มีเ งื ่อนไขในการเขารวมกิจกรรม ที่ตองเปดโอกาสใหผู เขารวมกิจกรรม หรือผู อาจจะเขารวม

กิจกรรมเขาถึงไดโดยไมมีคาใชจาย โดยระบุสิ่งท่ีตองกําหนดไวในเงื่อนไขถึง 14 ขอ และมีขอหนึ่งท่ี

เกี่ยวของกับผูเยาวคือ ผูประกอบธุรกิจตองระบุเงื่อนไขเปนขอความวา “ผูเยาวที่อายุต่ํากวา 16 ป 

ตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองกอนจึงจะเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคได” 16

17   

จากหลักเกณฑดังกลาว เห็นไดวาประเทศเนเธอรแลนดไมไดหามผูเยาวเขารวมกิจกรรม

สงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจอยางสิ้นเชิง อยางไรก็ดี มีการ

กําหนดมาตรการควบคุมผูประกอบธุรกิจท่ีตองการจัดใหมีการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการ

เสี่ยงโชคในกลุมผูเยาว ตองพิจารณาในเรื่องของรางวัลหรือของแถมใหมีความเหมาะสมกับผูเยาวดวย จึง

เห็นไดวา มีการจําแนกกลุมผูเยาวใหเปนกลุมท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษจากการจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคจากกลุมท่ัวไป 

นอกจากนี้ ยังกําหนดใหผูปกครองมีบทบาทในการควบคุมดูแลผูเยาวโดยตรง โดยกําหนดให

การใหขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว หรือการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการ

เสี่ยงโชคของผูเยาว ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองกอนอีกดวย การกําหนดใหตองขออนุญาต

ผูปกครองกอนเขารวมกิจกรรม นาจะทําใหลดความเสี่ยงท่ีผูเยาวจะถูกมอมเมาใหเขารวมการสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคลงได  

                                                           
15 ในประเทศเนเธอรแลนด ผูเยาว (minor) หมายถึงบุคคลที่อายุตํ่ากวา 18 ป (Article 1: 233, Dutch Civil Code [ออนไลน]. สืบคน

จาก : http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle001313.htm [2563, 15 เมษายน]) 

แตสําหรับการกําหนดหลักเกณฑการใหความคุมครองผูเยาวจากการเขารวมกจิกรรมสงเสริมการขายโดยการเส่ียงโชคไดกําหนดเกณฑอายุ

ของผูเยาวไวโดยเฉพาะ ใน Article 7 แหง Code of Conduct for Promotional Games of Chance วาหมายถึงผูเยาวที่มีอายุตํ่า

กวา 16 ป  
16 Article 6 แหง Code of Conduct for Promotional Games of Chance 2014 
17 เพิ่งอาง 
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นอกจาก Code of Conduct for Promotional Games of Chance แลว  ประเทศ

เนเธอรแลนดมีการคุมครองผูเยาว โดยกําหนดเง่ือนไขในการโฆษณากิจกรรมสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชคเอาไวใน The Dutch Advertising Code ดวย โดยมีการกําหนดวาการโฆษณากิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ จะตองไมพุงเปาไปยังผูเขารวมกิจกรรมท่ี

มีความออนไหว เชน ผูเยาว หรือผูท่ีมีความเสี่ยงตอพฤติกรรมติดการพนันโดยตรง17

18 เนื่องจากถือวากลุม

คนเหลานี้ เปนกลุมท่ีตองการการปกปองดูแลมากกวาคนปกติ โดยเฉพาะในสวนของผูเยาว ท่ียังไมมีการ

คิด วิเคราะห ตัดสินใจถึงผลดี ผลเสียตอการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการ

เสี่ยงโชคไดเทียบเทาผูใหญ ทําใหมีความเสี่ยงตอการถูกกระตุนใหเปนผูเสพยติดการเสี่ยงโชคได 

ดังนั้น จึงเห็นไดวา ประเทศเนเธอรแลนดใหความสําคัญกับการคุมครองเยาวชนจากการเขา

รวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคใหอยูในความควบคุมดูแลของผูปกครอง 

และควบคุมการโฆษณาการจัดกิจกรรมไมใหกระตุนเราผูเยาวใหอยากเขารวมมากจนเกินไป เนื่องจาก

เกรงจะทําใหผูเยาวถูกกระตุนใหเสพยติดการเสี่ยงโชคได  

2.2 ประเทศออสเตรเลีย (รัฐนิวเซาทเวลส และรัฐวิคตอเรีย) 

ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศท่ีมีการปกครอบแบบสหพันธรัฐ (Federal State) จึงแบง

กฎหมายออกเปนกฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง และกฎหมายระดับมลรัฐ โดยในเรื่องการสงเสริมการ

ขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง

เฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคเพ่ือปองกันการหลอกลวงหรือทําใหหลงผิดเทานั้น 

สวนในเรื่องการควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมตกเปนความรับผิดชอบของแตละมลรัฐ18

19 

สําหรับประเทศออสเตรเลียในรัฐนิวเซาทเวลส การจับรางวัล หรือการเสี่ยงโชค รวมท้ังการ

จัดกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค อยูภายใตกฎหมาย The 

Lotteries and Art Unions Act 190120 ซ่ึงไดกําหนดใหการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคดังกลาวตองไดรับใบอนุญาตกอน จึงจะจัดกิจกรรมได นอกจากนี้ ยังมีการ

                                                           
18 Section 6 Vulnerable groups, The Dutch Advertising Code [ออนไลน]. สืบคนจาก : https://www.reclamecode.nl/wp-

content/uploads/2018/10/SRCNRCENboekje_oktober2017.pdf [2563, 15 เมษายน] 
19 City of Sydney. Australia’s system of government [ออนไลน]. สืบคนจาก : 

https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community-languages/english/about-the-city-of-sydney/australias-system-

ofgovernment [2563, 15 เมษายน]  
20 NSW Government. NSW legislation [ออนไลน]. สืบคนจาก : 

https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1901/34/full [2563, 15 เมษายน] 
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กําหนดใหผูจัดกิจกรรม สามารถใหรางวัลจากการเสี่ยงโชคเปนเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลได ตามมาตรา 

18B (2) อยางไรก็ดี มาตรา 18B (4) หามไมใหผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป เขารวมกิจกรรม หรือเปนผูรับ

รางวัลเปนเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล หากฝาฝนมีโทษปรับ   

สวนในรัฐวิคตอเรีย การสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบ

ธุรกิจ สามารถทําไดโดยไมตองขอใบอนุญาต หากเปนการจัดตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด เอาไวใน 

The Gambling Regulations 2015 ท่ีไดระบุเง่ือนไขตางๆใหผูจัดกิจกรรมตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด

20

21 สวนในเรื่องการคุมครองผู เยาวนั้น แมจะไมได มีการกําหนดไวในกฎหมาย The Gambling 

Regulations 2015 ดังกลาว แตก็มีการคุมครองตามแนวปฏิบัติท่ีออกโดย the Victorian Commission 

for Gambling and Liquor Regulation: VCGLR ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการพนันและ

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรัฐวิคตอเรีย21

22 VCGLR ไดวางแนวปฏิบัติถึงสิ่งท่ีควรกระทํา และขอ

หาม ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค ซ่ึงไดมีสวนท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูเยาวคือ 

การหามยินยอมหรือสงเสริมใหผูเยาวเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายของสินคาหรือบริการท่ีตองหาม

ไมใหผูเยาวทําการซ้ือ หรือมีการใหรางวัลเปนสินคาท่ีกฎหมายหามมิใหผูเยาวทําการซ้ือ นอกจากนี้ 

VCGLR ยังใหขอแนะนําวาไมควรใชวิธีการสงเสริมการขายดวยวิธีการจับรางวัลกับผูบริโภคท่ีเปนผูเยาว

อีกดวย  

เห็นไดวา ในประเทศออสเตรเลีย ในรัฐนิวเซาทเวลส และรัฐวิคตอเรีย ตางไมไดหามผูเยาว

เขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคแตอยางใด แตไดกําหนดเง่ือนไข

บางอยางในการคุมครองผูเยาวจากกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคท่ีไม

เหมาะสมกับผูเยาว เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจตระหนักถึงขอจํากัดของผูเยาวในการเขารวมการจัดกิจกรรม

นั้น 

2.3 เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ฮองกงกําหนดใหการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผู

ประกอบธุรกิจ ตองไดรับใบอนุญาต (trade promotion competition license) จาก Office of the 

Licensing Authority, Home Affairs Department (OLA) กอนจึงจะกระทําได ซ่ึงผูขออนุญาตตอง

กรอกแบบฟอรมพรอมยื่นหลักฐานใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบกอน โดยในการตรวจสอบของเจาหนาท่ีนั้น 

                                                           
21 Regulation 59, Gambling Regulations 2015 
22 Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation [ออนไลน]. สืบคนจาก : https://www.vcglr.vic.gov.au/ 

[2563, 15 เมษายน] 
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มีเกณฑท่ีเจาหนาท่ีนํามาเปนกรอบในการพิจารณาออกใบอนุญาต (Licensing rules) โดยมีหลักเกณฑ

ขอหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูเยาวจากการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค คือ 

มีเกณฑใหเจาหนาท่ีพิจารณาวา การจัดกิจกรรมดังกลาว ตองไมสงผลใหเกิดการชักจูงบุคคลท่ีอายุต่ํากวา 

18 ป ใหเกิดความอยากเขารวมการพนัน ดังนั้น หากเจาหนาท่ีพิจารณาแลว เห็นแนวโนมดังกลาวท่ีอาจ

เกิดข้ึนกับผูเยาว จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคนั้นๆแลว 

เจาหนาท่ีอาจไมออกใบอนุญาตใหจัดกิจกรรมก็ได22

23   

จึงเห็นไดวา ฮองกงก็ใหความสําคัญกับการคุมครองผูเยาว จากการไดรับผลกระทบทางลบ

จากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค ท่ีอาจสงผลเปนการชักจูง

ผูเยาวเขาสูการพนันได แมจะไมมีการออกกฎหมายเฉพาะออกมาควบคุม แตก็ไดมอบใหเปนดุลยพินิจ

ของเจาหนาท่ีในการพิจารณาวาจะออกใบอนุญาตใหกับการจัดกิจกรรมซ่ึงอาจสงผลกระทบกับผูเยาว

หรือไม ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถใชดุลยพินิจในการพิจารณาโดยปรับใหเขากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนอยาง

เหมาะสมได 

3. วิเคราะหมาตรการคุมครองการคุมครองเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย

ดวยการเส่ียงโชคในประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศเนเธอรแลนด ออสเตรเลีย และเขตบริหารพิเศษ

ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.1 หลักเกณฑดานอายุของผูเยาวท่ีควรไดรับความคุมครอง  

ในประเทศเนเธอรแลนด ออสเตรเลีย และเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน

จีนลวนมีเกณฑการใหความคุมครองผูเยาวจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวย

การเสี่ยงโชค แมเกณฑการใหความคุมครองจะแตกตางกันออกไป แตท้ัง 3 ประเทศมีการจําแนกอายุ

ของผูเยาวท่ีควรไดรับความคุมครอง โดยในประเทศออสเตรเลีย และเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนดอายุข้ันต่ําท่ีไดรับความคุมครองไวท่ี 18 ป และประเทศเนเธอรแลนด 

16 ป 

เม่ือพิจารณาบริบทของประเทศไทย บุคคลท่ีจะไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยโดยเหตุท่ียังเปนผูเยาวคือ บุคคลท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงบุคคลอาจบรรลุนิติภาวะตาม

กฎหมายได 2 วิธีคือ 

                                                           
23 Trade Promotion Competition License, Application Forms and Guide for Applicants [ออนไลน]. สืบคนจาก : 

https://www.hadla.gov.hk/el/filemanager/common/docs/forms/TPC_Application_Forms_Guide_eng.pdf [2563, 15 

เมษายน] 
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1. การบรรลุนิติภาวะโดยทางอายุ เม่ืออายุครบยี่สิบปบริบูรณ ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาตรา 1924 

2. การบรรลุนิติภาวะโดยทางสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 20 

เม่ือการสมรสนั้นไดทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448 แหงกฎหมายฉบับเดียวกัน กลาวคือจะทําการสมรส

ไดตองอายุไมต่ํากวา 17 ปบริบูรณ และตองไดรับความยินยอมจากบุคคลท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีอายุ

ต่ํากวา 17 ปบริบูรณ แตไดรับอนุญาตจากศาลใหทําการสมรสได24

25    

นอกจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีมีการกําหนดเกณฑอายุของผูเยาว ยังมี

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดคํานิยามของ “เด็ก” วาหมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต่ํา

วาสิบแปดปบริบูรณ โดยเจตนารมยของกฎหมายฉบับนี้ คือ เพ่ือคุมครองสวัสดิภาพของเด็กท้ังทาง

รางกายและจิตใจ25

26 

เม่ือพิจารณากฎหมายไทยท้ังสองฉบับ การคุมครองผูเยาวจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค ถือเปนการคุมครองสวัสดิภาพของเด็ก ไมใหเสพยติดการ

เสี่ยงโชค ดังนั้น การปรับใชเกณฑอายุตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาจํากัดผูเยาวท่ีมี

อายุตํ่ากวา 18 ป จากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค นาจะ

เหมาะสมกวาใชเกณฑอายุ 20 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

3.2 หลักเกณฑการอนุญาตใหผูเยาวเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวย

การเสี่ยงโชค 

ประเทศเนเธอรแลนดมีการกําหนดใหผูเยาวท่ีมีอายุตํ่ากวา 16 ป ตองไดรับอนุญาตจากตอง

ไดรับอนุญาตจากผูปกครองกอนจึงจะเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคได สวนใน

                                                           
24 มาตรา 19 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
25 มาตรา 20 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
26 เด็ก กลุมเปาหมายตามพระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก [ออนไลน]. สืบคนจาก :  

https://www.thaichildrights.org/articles/article-laws/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-

%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2

%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3

/?gclid=Cj0KCQjw-r71BRDuARIsAB7i_QN5M2U5aw_ftLwCUQLoz_jqBVgW8focX8mYKXhjtrf-x9_5AH1l6-YaAj4DEALw_wcB 

[2563, 4 พฤษภาคม] 
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ประเทศออสเตรเลียมีการหามผูเยาวท่ีอายุ 18 ป เขารวมกิจกรรม หรือเปนผูรับรางวัลเปนเครื่องดื่มท่ี

มีแอลกอฮอลเทานั้น 

ในประเทศไทยเอง มีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในการปรับใชเรื่องการใหความ

ยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม ท่ีอาจบอกลางการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัล

ดวยการเสี่ยงโชคของผูเยาวในภายหลังได แตอยางไรก็ดี เพ่ือเปนการคุมครองผูเยาว ควรมีการกําหนด

เปนกฎหมายเฉพาะใหผูเยาวตองไดรับอนุญาตจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน จึงจะเขารวมกิจกรรมได วิธี

นี้จึงจะเปนการปองกันไมใหผู เยาวเสพยติดการเสี่ยงโชคจากรายการสงเสริมการขายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ในประเทศไทย มีกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัล

ดวยการเสี่ยงโชค ท้ังสองฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซ่ึงเก่ียวของกับการ

ควบคุม และอนุญาตใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผู

ประกอบธุรกิจ และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงเก่ียวของกับการโฆษณาการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชค ไมไดวางหลักเกณฑเก่ียวกับการคุมครองผูเยาวเอาไวแตอยางใด ทําใหการ

สงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในประเทศไทย สามารถเขาถึงกลุมเด็กและเยาวชนได

โดยตรง โดยมิไดมีการประเมินถึงผลดี ผลเสีย หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และอาจสงผลใหเปนการมอม

เมาเด็กใหคุนชินกับการเสี่ยงโชค ซ่ึงอาจทําใหเด็กถูกชักจูงไปสูการเสี่ยงโชคพนันในอนาคตได  

ดังนั้น ประเทศไทย จึงควรเพ่ิมหลักเกณฑการคุมครอง และปกปองผูเยาวจากกิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค ท่ีกอใหเกิดการมอมเมาเด็กและเยาวชนใหลุมหลงการเสี่ยง

โชค โดยนําเอาผลการศึกษาหลักเกณฑท่ีใชบังคับในตางประเทศมาปรับใชดวย โดยแนวทางท่ีเหมาะสม 

อาจเปนการจํากัดการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคของเด็กและเยาวชน โดยเพ่ิม

บทบัญญัติหามไมใหเด็กอายุไมเกิน 18 ป เขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค เนื่องจากถือ

เปนเด็กในชวงอายุท่ีควรไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ อันสอดคลองกับเกณฑอายุของเด็กตาม

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดคํานิยามของ “เด็ก” วาหมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต่ํา

วาสิบแปดปบริบูรณ26

27 หรืออยางนอย ควรใหผูปกครองมีบทบาทในการควบคุม โดยการกําหนดใหผูเยาว

                                                           
27 มาตรา 4 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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ท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองกอน จึงจะเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย

โดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคได  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความสามารถภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ ของ

นักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสามารถภาษาอังกฤษท้ังสี่

ทักษะ ของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 3) เพ่ือวิเคราะห

จุดออนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ 4) เพ่ือหาแนวทางใน

การแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในแตละทักษะทางภาษาและสรางนวัตกรรม

ในการพัฒนาทักษะท่ีออนใหกับผูสอนทดลองใช 

 ประชากรท่ีใชในการทําวิจัย เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจํานวน 1,742 คน 

โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานภาษาอังกฤษดานการฟง

พูดภาษาอังกฤษ การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสัมภาษณเพ่ือใชในการสนทนากลุม เพ่ือ

วิเคราะหจุดออนทางดานภาษาอังกฤษ พฤติกรรม ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษและสื่อนวัตกรรมท่ี

พัฒนานักศึกษาท่ีออนภาษาอังกฤษ  

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

                                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย, E-mail: okay162@yahoo.com 
2 อาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย 
3 อาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย 
4 อาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย 
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1. ผลการวัดระดับความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษจากนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลยจํานวน 1,742 คน โดยใชขอสอบท่ีผานการวิเคราะห จํานวน 50 ขอ มีคาความเชื่อม่ันของชุดการ

สอบ KR-20 = 0.8617 ผูเขาสอบไดคะแนนสูงสุด 49.00 คะแนน ไดคะแนนต่ําสุด 5.00 คะแนน  

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 4 ทักษะของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย โดยภาพรวมมีนักศึกษาเขาวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จํานวน 1,742 คน ได

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 46.60 คะแนน ต่ําสุด 5.80 คะแนน และรวมคะแนนเฉลี่ยได 19.17 คะแนน คณะท่ี

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือคณะครุศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 24.78 รองลงมาไดแกคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 20.31 คณะวิทยาการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 18.02 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 16.43  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด มีคะแนน

เฉลี่ย 16.36 

3. การวิเคราะหจุดออนดานทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบวา

ทักษะการเขียน เปนจุดออนท่ีนักศึกษาตองไดรับการพัฒนา 

4. แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสรางนวัตกรรมในการ

พัฒนาทักษะท่ีออนใหกับผูสอนทดลองใชเพ่ือศึกษาคือการใชนวัตกรรมพัฒนาการเขียนชื่อ English 

Action Pictures of Daily Lives 

 

คําสําคัญ:ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทักษะทางภาษา นวัตกรรมทางการศึกษา 

 

Abstract 

 This research aims 1) to investigate levels of four skills of English language 

proficiency of freshmen at Loei Rajabhat University, 2) to compare levels of four skills of 

English language proficiency of those students, classified by their majors and faculties, 3) 

to analyze weak points in their English language competency, and 4) to create guidelines 

to resolve learners’ competency and to establish educational innovation to experiment 

for poor language learners.        
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 The population of this research comprises 1,742 freshmen at Loei Rajabhat 

University and research tools are four skills of language testing and group interview 

sessions to find out their language learning styles and making educational innovation to 

improve their language proficiency.   

 The finding are: 

1. The levels of four skills of English language proficiency of 1,742 freshmen at Loei 

Rajabhat University show that the fifty test items are analyzed and have the reliability of 

test scores with KR-20 = 0.8617. The highest score is 49 while the lowest score is 5. 

2. The comparisons of their English language competency classified by five faculties are 

that 46.60 is the highest score while 5.80 is the lowest score. The average score of the 

five faculties is 19.17.  The Educational Faculty earns the highest score of  24.78 followed 

by Humanities and Social Sciences of 20.31, Management Science of 18.02, Science and 

Technology of  16.43 and Industrial technology of 16.36 respectively.  

3. Week points for English language learners requires developing writing skills.   

4. Guidelines for resolving learners’ competency and establishing educational innovation 

to experiment for poor language learners are namely English Action Pictures of Daily Lives.  

 

Keywords: English Proficiency, language skill, educational innovation 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภาษาเกิดมาพรอมกับวิวัฒนาการของของมนุษย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เปนหัวใจ

ของการถายทอดความรู ความเชื่อ คติธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย กําเนิดของภาษา มิอาจระบุไดแน

ชัด เริ่มตั้งแตยุคใด สมัยใด เพราะไมปรากฏหลักฐานท่ีบงบอกขอเท็จจริงของการกําเนิดภาษาได หากไม

มีการสืบทอดทางภาษา ชนชาติตางๆ ในโลกนี้ คงไมมีภาษาใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมตกทอดแกอนุชน

รุนหลังได เพราะฉะนั้นภาษาจึงเปนสิ่งจําเปน และสําคัญยิ่งสําหรับมนุษย ดวยเหตุนี้เอง มนุษยจึงตอง
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อนุรักษและทํานุบํารุงศาสตรทางดานภาษา โดยการสอนภาษาดวยวิธีการตางๆ สืบทอดกันตอๆ มา

จนถึงปจจุบัน แตดวยรากเหงาของความเปนไทยแตเดิมไดสรางวัฒนธรรมของการเปนผูรับฟงท่ีดี (Good 

listener) มากกวาการเปนผูพูด ผูเสนอ หรือผูโตแยง (Speaker) โครงสรางของสังคมถูกกําหนดจาก

ความเปนผูอาวุโสกับผูท่ีออนอาวุโสกวา และสุภาษิต คําพังเพยตางๆ  ลวนแตกําหนดบนมาตรฐานของ

การยอมรับและการเชื่อฟงมากกวาการมุงเนนแสดงออกทางความคิด แมกระท่ังการกระทํา อาทิ เดิน

ตามผูใหญหมาไมกัด อาบน้ํารอนมากอน หรือพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง กลัวดอกพิกุลจะรวง

จากปาก น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก เปนตน สงผลใหนักเรียนไทยเปน Passive learner คือนิ่ง เงียบ ไม

โตตอบ กลายเปนกลัว เกรง ไมกลา ดังนั้นลักษณะนี้เองท่ีเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหผูเรียนภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาตางประเทศไมเกิดการพัฒนาเทาท่ีควร  

คนไทยสวนมากมองวาปญหาอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะท้ัง  4 ดาน

นั้น ไวยากรณภาษาอังกฤษเปนอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุด  กลาวคือกระบวนความคิดหรือประสบการณของ

คนไทยไมไดออนดอยไปกวาคนชาติใดๆ ในโลกนี้  แตเพราะมีขีดจํากัดในดานการใชภาษาอังกฤษ  ทําให  

คนท่ีรูไวยากรณดีอาจพูดไมไดก็ไดเพราะกังวลกลัววาจะพูดผิด  กลัววาโครงสรางของภาษาท่ีสื่อออกไป

นั้นคนอ่ืนจะไมเขาใจในเนื้อหาท่ีแทจริงท่ีตองการสื่อสาร สวนการพัฒนาการทางดานภาษาจะตองเริ่ม

จากทักษะการฟงและการพูดกอน เปนทักษะแรกๆ ท่ีสงผลใหผูพูดสามารถพูดภาษาได หลังจากนั้นจึง

ตามดวยเปนทักษะการอานและการเขียน แตปจจุบันการเรียนการสอนสลับกัน สวนมากเริ่มใหผูเรียน

การอาน และการเขียนกอนแลวจึงยอนมาทักษะการฟงและการพูด จึงทําใหนักเรียน นักศึกษาไม

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได โดยเฉพาะทักษะการฟงและการพูดไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร และทุก

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในประเทศไทย ตางคาดหวังท่ีจะใหบุคคลในสถาบันมีความสามารถทางการ

สื่อสารภาษาอังกฤษไดดี โดยเฉพาะผูท่ีใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาตางประเทศ รวมถึงการเขาสูงานอาชีพ

ของบัณทิตดวย ดังนั้นมหาวิทยาลัยและสถาบัน ทุกแหงจึงไดกําหนดใหนักศึกษาท่ีจะเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา หรือเม่ือจะสําเร็จการศึกษาจะตองมีความรูภาษาอังกฤษอยูในเกณฑท่ีดี สามารถเขาใจ

เอกสารวิชาการท่ีเปนภาษาอังกฤษ สามารถท่ีจะสืบคนขอมูลจากระบบ Internet และสามารถท่ีจะ

ถายทอดความรูความเขาใจออกมาเปนภาษาอังกฤษไดดี หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 



 

2884 

 

ดังนั้น การวัดทักษะภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปนในวงการศึกษาในปจจุบัน และมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนตัวชี้วัดในการศึกษา

แทบท้ังหมด เพราะผูท่ีมีความสามารถในสาขาวิชาเอกตาง ๆ ท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษเปนอยางดี เปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้นเม่ือรับเขาศึกษาตอแลว สถาบันหรือมหาวิทยาลัยตางๆ จะมีหลักสูตร

เสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหนักศึกษาท่ีออนภาษาอังกฤษ และพัฒนานักศึกษาตอเนื่องจนจบการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนสถาบันท่ีเปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือผลิตนักศึกษาเขาสู

ตลาดแรงงาน แตหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไมสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดดีเทาท่ีควรจะเปน สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสวี ดวงลอย (2558) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมี

ผลตอปญหาในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบวา

ปญหาในการอานมากท่ีสุดภาษาอังกฤษ ในดานคําศัพท รองลงมาไดแก ดานความเขาใจ ดานไวยากรณ 

และดานประสบการณสวนตัว และปจจัยท่ีพบวามีผลตอปญหาในการอานภาษาอังกฤษมากท่ีสุด ไดแก 

ปจจัยดานการเรียนการสอน ปจจัยสวนตัวของนักศึกษา และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางบาน นอกจาก

นี้ณัฏฐนรี ฤทธิรัตน (2558) ศึกษาเรื่องปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาไทย โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นป ท่ี 3 สาขาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร พยาบาล

ศาสตร วิศวกรรมศาสตร และบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน 50 คน 

พบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ไดแก นักศึกษามีความกังวล

และความกลัวเม่ือตองพูดภาษาอังกฤษ มีปญหาดานคําศัพท ขาดการฝกฝน และไมชอบเรียนรายวิชาท่ี

เนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และนักศึกษาตองนึกเปนภาษาไทยกอนเสมอเม่ือตองพูดภาษาอังกฤษ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา การรูระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ี

มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ สาขาวิชา และอาจารยท่ีปรึกษาจะไดนําผลท่ีไดไปพัฒนานักศึกษาของตนเอง

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ ของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสามารถภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ ของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 

3. เพ่ือวิเคราะหจุดออนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

4. เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสรางนวัตกรรมใน

การพัฒนาทักษะท่ีออนใหกับผูสอนทดลองใช 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดยึดเกณฑคุณภาพของผูเรียนตามกรอบอางอิงความสามารถ

ของภาษาของสหภาพยุ โรป CEFR หรือ  Common European Framework of Reference for 

Languages คือมาตรฐานสากลท่ีใชอธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ไดรับการยอมรับอยาง

กวางขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพ่ิมมากข้ึนท่ัวโลก ท่ีเปนมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ

เดียวท่ีวัดระดับทักษะท้ังหมดไดอยางแมนยํา ตั้งแตระดับเริ่มตนไปจนถึงระดับชํานาญ โดยการอางอิง

ตามกรอบ CEFR ซ่ึงเปนแนวทางในการอธิบายวา สามารถพูดและเขาใจภาษาตางชาติไดดีระดับใด 

CEFR แบงความเชี่ยวชาญทางดานภาษาออกเปน 6 ระดับดังนี้ 1) ภาษาอังกฤษระดับ A1 หรือผูใชภาษา

ระดับพ้ืนฐาน (Basic User) คือภาษาอังกฤษระดับแรกตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถ

ทางภาษาจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of 

Reference) การกําหนดระดับของภาษาท่ีแตกตางกันไดรับการเขียนข้ึนโดยสภายุโรป (Council of 

Europe) โดยท่ัวไปเรียกระดับนี้วา “ระดับพ้ืนฐาน” สําหรับผูท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับ A1 จะ

สามารถสื่อสารไดดังตอไปนี้ คือแนะนําตัวเองงาย ๆ และการทักทายเบื้องตน บอกไดวาตัวเองและผูอ่ืน

มาจากไหน และสามารถอธิบายขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเมืองนั้น ๆได  พูดถึงครอบครัวและเพ่ือนรวมงาน 

อธิบายรูปลักษณและนิสัยสวนตัวของพวกเขาได อธิบายการแตงตัวในระดับพ้ืนฐานและสอบถามพนัก

งายขายดวยคําถามงาย ๆ พูดคุยเก่ียวกับอาหารโปรดและสั่งอาหารงายๆ สําหรับซ้ือกลับบาน พูด

เก่ียวกับกิจกรรมประจําวัน สามารถนัดพบเพ่ือนและเพ่ือนรวมงานได อธิบายสภาพอากาศปจจุบันและ

แนะนํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับการพยากรณอากาศ พูดคุยเรื่องท่ัวไปเก่ียวกับสุขภาพและอธิบายอาการ

ท่ัวไปแกแพทยได อธิบายท่ีตั้งของบานและบอกทิศทางได พูดคุยเก่ียวกับงานอดิเรกและความสนใจ 

สามารถวางแผนกิจกรรมสนุกๆ กับเพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงานได สามารถติดตอเรื่องพ้ืนฐานท่ีโรงแรม 

รวมถึงการ Check in  และ Check out อธิบายผลิตภัณฑท่ัวไป สามารถซ้ือสิ่งของในระดับพ้ืนฐานและ

สงคืนสินคาท่ีเสียหายคืนได 2) ภาษาอังกฤษระดับ A2 หรือผูใชภาษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic User) เปน
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ภาษาอังกฤษระดับท่ี 2 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุม

สหภาพยุโรป” หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) โดยท่ัวไปเรียกระดับนี้

วา “พ้ืนฐาน” ในระดับนี้นักเรียน นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานไดอยาง

เชี่ยวชาญและสามารถสื่อสารถึงความตองการท่ัวไปของตนไดดังตอไปนี้ เขาใจประโยคและสํานวนท่ีใช

บอยเก่ียวกับสิ่งรอบตัว ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลของครอบครัว การซ้ือของ ภูมิศาสตรทองถ่ิน การจาง

งาน สามารถสื่อสารเรื่องท่ีงายและเปนกิจวัตรท่ีตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยตรงและไมยุงยาก

เก่ียวกับสิ่งท่ีคุนเคยหรือทําเปนประจํา สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอยางงาย สภาพแวดลอมขณะท่ี

พูดและเรื่องท่ีตองโตตอบทันที นักเรียน นักศึกษาท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ A2 จะสามารถสื่อสารทุก

อยางท่ีนักเรียน ระดับ A1 สามารถทําได และจะมีทักษะเพ่ิมเติมตังตอไปนี้ ประเมินประสิทธิภาพการ

ทํางานของเพ่ือนรวมงานในสถานท่ีทํางาน สามารถบอกเลาถึงเหตุการณในอดีต รวมถึงกิจกรรมสุด

สัปดาหและเรื่องราวท่ีนาสนใจ อธิบายชีวิตในอดีต สามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณท่ีมี

ความสําคัญ สามารถสื่อสารเพ่ือสรางความสนุกใหคนในบานหรือเม่ือไปเยี่ยมบานเพ่ือนหรือเพ่ือน

รวมงาน วางแผนวันหยุด บอกเก่ียวกับกิจกรรมวันหยุดใหเพ่ือนและเพ่ือนรวมงานฟง พูดเก่ียวกับ

ธรรมชาติ การเท่ียวชมสัตวและสถานท่ีธรรมชาติท่ีมีอยูในประเทศ พูดเก่ียวกับภาพยนตรท่ีชอบและ

เลือกภาพยนตรท่ีจะดูกับเพ่ือน พูดคุยเก่ียวกับการแตงตัวและประเภทเสื้อผาท่ีชอบสวมใส การสื่อสาร

พ้ืนฐานในท่ีทํางาน รวมถึงการเขารวมประชุมเก่ียวกับหัวขอท่ัวไป อธิบายอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ รับ

ความชวยเหลือทางการแพทยและการกรอกใบสั่งยา มีสวนรวมกับการเขาสังคมในแวดวงธุรกิจ การ

ตอนรับแขกและเขารวมกิจกรรมเครือขาย เขาใจและทําขอเสนอทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐานในสายงานท่ี

เชี่ยวชาญ พูดและอธิบายเก่ียวกับกฎของเกมได 3) ภาษาอังกฤษระดับ B1 หรือผูใชภาษาข้ันอิสระ 

(Independent User) คือภาษาอังกฤษระดับท่ี 3 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทาง

ภาษาจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) 

การกําหนดระดับของภาษาท่ีแตกตางกันไดรับการเขียนข้ึนโดยสภายุโรป โดยท่ัวไปเรียกระดับนี้วา 

“ระดับกลาง” และเปนชื่อระดับอยางเปนทางการตามเกณฑ CEFR ในระดับนี้จะเปนนักเรียนมีทักษะ

ดีกวาพ้ืนฐานแตยังไมสามารถทํางานหรือศึกษาภาษาอังกฤษไดอยางเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษระดับ B1 

เพียงพอสําหรับการโตตอบกับผูท่ีพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับหัวขอท่ีคุนเคย การสื่อสารในสถานท่ีทํางาน ผู

ท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับ B1 จะสามารถอานรายงานอยางงายสําหรับหัวขอท่ีคุนเคยและเขียน

อีเมลงาย ๆ เก่ียวกับหัวขอในสายอาชีพของตัวเอง อยางไรก็ตามระดับ B1 ยังไมเพียงพอตอการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษอยางเต็มท่ีในสถานท่ีทํางาน ตามเกณฑมาตรฐาน CEFR อยางเปนทางการ ผูท่ีมีทักษะ



 

2887 

 

ภาษาอังกฤษอยูในระดับ B1 จะสามารถสื่อสารไดดังตอไปนี้ สามารถเขาใจจุดประสงคหลักของท่ีคุนเคย

ท่ีตองพบบอยครั้งในท่ีทํางาน โรงเรียน การเดินทางพักผอน เปนตน สามารถรับมือกับสถานการณสวน

ใหญท่ีอาจเกิดข้ึนขณะเดินทางทองเท่ียวในสถานท่ีตาง ๆ สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวขอท่ีคุนเคยหรือ

หัวขอท่ีเก่ียวของความสนใจสวนบุคคล อธิบายประสบการณและเหตุการณ ความฝน ความหวังและการ

ใหเหตุผลเบื้องตน รวมท้ังสามารถอธิบายเก่ียวกับความคิดเห็นและแผนการ นักเรียนท่ีมีทักษะ

ภาษาอังกฤษระดับ B1 จะสามารถสื่อสารทุกอยางท่ีนักเรียน ระดับ A2 สามารถทําได และจะมีทักษะ

เพ่ิมเติมตังตอไปนี้  พูดคุยเรื่องสวนตัว เปาหมายดานอาชีพและความฝนในอนาคต เตรียมการสัมภาษณ

งาน และความเชี่ยวชาญงานท่ีเก่ียวของ พูดเก่ียวกับพฤติกรรมการชมโทรทัศนและรายการท่ีโปรดปราน 

อธิบายถึงการศึกษาของคุณและแผนฝกอบรมในอนาคต พูดคุยเก่ียวกับเพลงโปรด เพลงท่ีอยูในกระแส

และการวางแผนเท่ียวกลางคืนเพ่ือฟงดนตรีสด พูดเก่ียวกับการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง การใหและรับ

คําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพ  พูดเก่ียวกับความสัมพันธและการหาคู รวมถึงการพบกับผูคนผานสื่อ Social 

การเขารานอาหาร สั่งอาหาร รวมสนทนาในม้ือเย็นอยางสุภาพและชําระคาอาหาร สามารถมีสวนรวมใน

การเจรจาท่ีเก่ียวกับสายอาชีพ หากมีคนชวยอธิบายใหเขาใจในบางประเด็น พูดคุยเก่ียวกับปญหาความ

ปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน รายงานการบาดเจ็บ การอธิบายกฎและขอบังคับ พูดคุยเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี

สุภาพและการตอบสนองอยางเหมาะสมตอพฤติกรรมท่ีไมสุภาพ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความคาดหวังวาเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาควรจะอยูท่ีระดับ B1 ถึง B2 แตหลังจากการทดสอบความสามารถ

ทางดานภาษาเม่ือป 2558 พบวานักศึกษาชั้นปท่ี 4 สวนมากจะอยูท่ีระดับ A1 และ A2 และพบวามี

นักศึกษาจํานวนนอยท่ีไดระดับ B1-B2 และ C1 จึงเปนหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ท่ีจะตองทําการสงเสริม

และพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงตอไป 

 เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยฉบับนี้อีกประเด็นหนึ่งคือ ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนภาษาท่ีสอง 

เนื่องจากภาษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากสําหรับการดํารงชีวิต เพราะภาษาชวยใหเราสามารถ

ติดตอสื่อสารระหวางกันได ปจจุบันการติดตอกันระหวางประเทศทําไดงายข้ึน ทําใหมนุษยตองมี

ความสามารถในการใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา แตมนุษยจะรับรูภาษาท่ีสอง (Second Language 

Acquisition) ไดอยางไร เกิดอะไรข้ึนภายในสมองขณะท่ีเราเรียนรูภาษาใหม และความสามารถในการ

รับรูภาษาท่ีสองนี้มีในทุกชวงวัยหรือเปลา ซ่ึงในปจจุบันงานวิจัยหลายชิ้นแสดงใหเห็นวามนุษยสามารถ

รับรูภาษาท่ีสองไดไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ แตความสามารถนี้ในเด็กและผูใหญยอมมีความแตกตางกัน 
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เนื่องดวยเหตุผลทางกายภาพของสมอง ความสามารถในการรับรูภาษาท่ีสองระหวางเด็กและผูใหญ มี

ความแตกตางกัน ดังนี้ 

Critical Period Hypothesis หมายถึงการรับรูภาษาท่ีสองของเราจะไดผลสําเร็จมากนอย

เพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง แตปจจัยหนึ่งท่ีนาสนใจคือ ปจจัยดานอายุ ซ่ึงมีแนวคิดหนึ่งท่ีเสนอวา

อายุเปนตัวทํานายความสามารถทางภาษาท่ีสอง เด็กจะรับรูภาษาท่ีสองไดดีกวาผูใหญ แนวคิดนั้นคือ 

Critical Period ซ่ึงหมายถึงชวงตนของชีวิตมนุษย (Early Life) หรือชวยวัยทารกนั้นเอง เดิมทีแนวคิด

เรื่อง Critical Period เปนแนวคิดท่ีนํามาอธิบายถึงการรับรูภาษาท่ีหนึ่ง ซ่ึงกลาวถึงชวงเวลาวิกฤตท่ีเด็ก

จะสามารถรับรูภาษาแมได ถาเด็กเรียนภาษาหลังจากผานชวงวิกฤตนี้ไปแลว เด็กจะไมสามารถใชภาษา

ได แตปจจุบันนักภาษาศาสตรจิตวิทยาพบขอสรุปใหมวามนุษยสามารถรับรูภาษาไดถึงแมจะเรียนภาษา

หลังจากผานชวงวิกฤตไปแลว แตอาจจะไดใชภาษาไดไมสมบูรณเทาคนท่ีเรียนภาษาในชวงวิกฤต 

ปจจุบัน เรานําแนวคิดเรื่อง Critical Period มาอธิบายการรับรูภาษาท่ีสองดวย โดยกลาวถึง

ความสามารถของทารกในการรับรูเสียงในทุกภาษาบนโลก แตเม่ือทารกเติบโตข้ึนความสามารถนั้นจะ

ลดลง และกลายเปนผูท่ียึดติดกับภาษาใดภาษาหนึ่งตามภาษาแมของตน ดังนั้น ไมวาเราจะปอนขอมูล

ทางภาษาใดใหแกทารก ทารกก็จะรับขอมูลนั้นไวท้ังหมด และใชภาษาเหลานั้นได สิ่งท่ีมาสนับสนุน

แนวคิด Critical Period คือ แนวคิดในเรื่อง Plasticity of the Brain ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงทางสมอง 

เม่ือไดเรียนรูภาษาใหม เนื่องจากสมองของเรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงมีการเชื่อมตอกันระหวางเซลลประสาทเพ่ิมมากข้ึน สําหรับคนท่ีเริ่มตนเรียนรู

ภาษาท่ีสองนั้น สมองของพวกเขาตองทํางานมากข้ึนเพ่ือใหสามารถใชภาษาท่ีสองได แตเม่ือใชภาษาท่ี

สองนั้นมาเปนเวลานาน สมองของพวกเขาจะสรางทางเชื่อมตอกันระหวางเซลลประสาท เพ่ือใหพวกเขา

สามารถใชภาษาท่ีสองไดคลองแคลวข้ึน หรือกระแสประสาทเดินทางไดเร็วข้ึนนั้นเอง ซ่ึงจากงานวิจัยบาง

ชิ้นไดกลาวไววาความสามารถนี้จะหายไปหรือลดลงเม่ือถึงชวงวัยรุน 

ชวงอายุของ Critical Period สําหรับการรับรูภาษาท่ีสองนั้นแตกตางกันไปตามแตละนักวิจัยจะ

กําหนด สําหรับ Lenneberg (1967) Critical Period ของเขาอยูในชวงอายุ 2 ป ถึงชวงวัยรุน (ประมาณ 

14 ป) ในขณะท่ีนักวิจัยคนอ่ืนๆ ชวงวัยรุนหมายถึงอายุ 12 15 16 หรือ 18 ป แตกตางกันออกไป 

ปจจุบันยังไมมีขอสรุปวาขอบเขตของ Critical Period นั้นจะคลอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับภาษาในดานท่ี
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เราสนใจศึกษาไดมากนอยเทาใด นักวิจัยหลายทานยอมรับวา Critical Period มีแนวโนนท่ีจะเปน

ตัวกําหนดความสามารถในการรับรูภาษาท่ีสองในดานการออกเสียงหรือสําเนียง และดานไวยากรณ 

นักวิจัยดานภาษาไดทําการทดลองกับคนเกาหลีและคนจีนท่ีอพยพมาอยูท่ีสหรัฐอเมริกาในชวงอายุท่ี

ตางกันออกไป ตั้งแต 3 – 39 ป โดยมีจํานวนผูเขารวมการทดลองท่ีอพยพในชวงกอนวัยรุนเทากับจํานวน

ผู เขารวมการทดลองท่ีอพยพหลังชวงวัยรุน และทําการทดลองกับกลุมท่ีเปนเจาของภาษาใน

สหรัฐอเมริกาดวย พวกเขาทดลองโดยการการใหชุดของประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีท้ังประโยคท่ีถูกตอง

ตามหลักไวยากรณ และประโยคท่ีไมถูกตองตามหลักไวยากรณ แลวใหผูเขารวมการทดลองบอกวา

ประโยคนั้นถูกตองตามหลักไวยากรณหรือไม ซ่ึงผลการทดลองแสดงใหเห็นวาผูเขารวมการทดลองท่ี

อพยพมาในชวงกอนวัยรุนจะทําคะแนนไดดีกวาผูเขารวมการทดลองท่ีอพยพมาในชวงหลังวัยรุน 

โดยเฉพาะผูเขารวมท่ีอพยพมาในชวงอายุ 3 – 7 ป จะไดคะแนนดีกวาชวงอายุอ่ืนๆ และไดคะแนนท่ี

พอๆกับเจาของภาษาดวย 

เด็กท่ีเรียนรูภาษาท่ีสองมีความแตกตางจากผูใหญท่ีเรียนรูภาษาท่ีสองในดานพัฒนาการดานการ

รูคิด และอาจจะเก่ียวของกับกระบวนการรูคิด (Cognitive Strategies) ท่ีแตกตางกัน ผูใหญท่ีเรียนรู

ภาษาท่ีสองท่ีจะมีความรูเก่ียวกับภาษาท่ีหนึ่งของตัวเองมากกวาเด็กท่ีเรียนรูภาษาท่ีสอง จึงอาจจะทําให

เขาเกิดความสับสนระหวางภาษาท่ีหนึ่ง และภาษาท่ีสองไดงายกวาเด็ก แต Krashen (1983) ไดเสนอ

หลักฐานเก่ียวกับความแตกตางในการรับรูหรือเรียนรูภาษาท่ีสองระหวางเด็กและผูใหญท่ีตางกันออกไป

จากแนวคิด Critical Period โดยเขาไดเสนอวาหลักฐานท่ีบอกวาเด็กมีความสามารถในการรับรูภาษาท่ี

สองมากกวาผูใหญเปนเรื่องท่ีดูไมสมเหตุสมผล เพราะวาวิธีการเรียนตางหากท่ีนาจะเปนปจจัยหลักท่ี

กําหนดวาเราจะรับรูภาษาท่ีสองไดสําเร็จหรือไม เด็กสวนใหญเรียนรูภาษาท่ีสองในสภาพแวดลอมท่ีเปน

ธรรมชาติ ในขณะท่ีผูใหญเรียนรูภาษาท่ีสองในสภาพแวดลอมท่ีเปนหองเรียนท่ีดูเปนทางการ เนื่องจาก

ผูใหญมีสิ่งท่ีมาขัดขวาง และเจตคติ เก่ียวกับการพูดภาษาตางประเทศมากมาย  ทําใหพวกเขามีโอกาส

นอยท่ีจะเรียนรูอยางมีความหมาย นักเรียนท่ีเรียนในการศึกษาระดับสูงสวนใหญจําเปนตองเรียน

ภาษาตางประเทศเพ่ือใหสําเร็จการศึกษา สวนนักเรียนอ่ืนๆท่ีเหลือก็เรียนภาษาตางประเทศเพราะ

ตองการเรียนรูภาษานั้น แตถูกสอนมาแบบไมมีประสิทธิภาพ หรือกลัวท่ีจะพูดในหองเรียน  สวน Brown 

(1994) ไดทํางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการรับรูในการออกเสียงภาษาตางประเทศ ซ่ึงมาชวยสนับสนุนแนวคิด
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เรื่อง Critical Period เขาพบวาผูใหญหลายคนมักจะลมเหลวในการออกเสียงภาษาท่ีสองใหเหมือน

เจาของภาษา แตโชครายท่ีคนสวนใหญมักจะตัดสินความสําเร็จในการรับรูภาษาท่ีสองจากการออกเสียง

ใหเหมือนเจาของภาษา ผูใหญหลายคนท่ีเรียนรูภาษาท่ีสองสามารถใชภาษาในดานไวยากรณและการ

สื่อสารได แตสําเนียงยังไมเหมือนเจาของภาษา แตนั่นก็ไมไดหมายความวาการรับรูภาษาท่ีสองของพวก

เขาไมเปนผลสําเร็จ ซ่ึงความจริงแลว ดูเหมือนวาผูใหญมีความสามารถเหนือกวาเด็กในทุกดาน ยกเวน

เรื่องสําเนียงเทานั้นเอง อยางไรก็ตาม คนจํานวนไมนอยเรียนรูภาษาท่ีสองหลังจากผานชวงวัยรุนไปแลว 

และพวกเขายังสามารถท่ีจะพูดภาษาท่ีสองใหมีสําเนียงเหมือนเจาของภาษาได แตการเรียนรูภาษาท่ีสอง

นั้นไมงายเหมือนการเรียนรูภาษาแรก ถึงแมจะมีชวงเวลาการเรียนในหองเรียนและมีการเรียนการสอน

อยางเปนระบบมากกวาการเรียนภาษาท่ีหนึ่งก็ตาม ผูเรียนบางคนอาจจะประสบผลสําเร็จมากกวาคน

อ่ืนๆ ถึงแมจะอยูในสภาพแวดลอมเหมือนกัน ท้ังนี้อาจจะมีปจจัยหลายอยางท่ีสงผลตอการเรียนรูภาษาท่ี

สอง เชน วัฒนธรรม ภูมิหลัง เพศ บุคลิกภาพ อายุ แนวคิด ทัศนคติและประสบการณ กระบวนการเรียน

การสอนภาษา และในกระบวนการนีเ้ปนท่ียอมรับกันวาคนท่ีม่ันใจ (Extrovert) กวาวาจะแสดงออกทาง

ภาษาไดดีกวาคนท่ีไมม่ันใจ (Introvert) หรือคนอายุนอยกวาสามารถเรียนภาษาไดดีกวาหรือเร็วกวาคน

ท่ีอายุมาก  

 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีการจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีสองใหเหมือนหรือใกลเคียงกับการ

เรียนภาษาแรกใหมากท่ีสุด  การเรียนการสอนภาษาท่ีสองมีหลายรูปแบบ เชน เรียนในโรงเรียนใน

ประเทศไทยท่ีทําการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ (International school) หรือในโรงเรียนท่ีจัดการ

เรียนการสอนเปนก่ึงภาษาอังกฤษ (Mini English program) หรือตองการสัมฤทธิ์ผลมากก็ตองไปเรียน

ในประเทศเจาของภาษา หรือใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง เม่ือเด็กเกิดการ

เรียนรูทางภาษา คือมีท้ังความรูในภาษา (Competence)  และความสามารถทางภาษา (Performance)  

เด็กจึงจะสามารถใชภาษาไดดีและเปนอัตโนมัติ (Autonomy) ในท่ีสุด แตเปนเวลากวาศตวรรษแลว

นักภาษาศาสตรและนักปรัชญาไดอธิบายเรื่องความแตกตางระหวางความรูในภาษาและความสามารถ

ทางภาษา โดยความรูในภาษาหมายถึงความรูท่ีอยูภายใน ไมสามารถสังเกตเห็นไดเปนนามธรรม  สวน

ความสามารถทางภาษาหมายถึงสิ่งท่ีมองเห็นไดสัมผัสไดเปนรูปธรรม เชน การพูด การอาน การเดิน หรือ

การรองเพลง เม่ือนําท้ังสองคํานี้มาใชกับภาษาคือความรูในการใชภาษา (Language competence) 

และความสามารถทางการใชภาษา (Language performance) ความรูทางภาษาหมายถึงความรูในเรื่อง
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ระบบของภาษา เสียง คําศัพท ความหมาย และโครงสรางทางไวยากรณ สวนความสามารถทางภาษา

หมายถึงการนําภาษามาปฏิบัติใชจริง ท้ังทางดานการฟง พูด อานและเขียน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

Ferdinand de Saussure ท่ีไดแยก Langue ออกจาก Parole โดย Langue คือความรูท่ีมีอยูในสมอง 

แต Parole คือการนําความรูนั้นไดแสดงออกมา แตอยางไรก็ตามความเชื่อเรื่องรูปแบบองคความรูใน

ภาษาและการใชภาษา (the competence -performance model) ก็ไดรับการโจมตีในเรื่องการ

แสดงออกทางภาษาเพราะจะมีความม่ันใจไดอยางไรวาถูกตอง เนื่องจากมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีก

มากมายเชน การลังเลใจในการพูด มีการพูดซํ้า การละเวนคํา และการเติมคํา และตอมาคําวาความ

เขาใจ (Comprehension)  และการสงสาร (Production) ก็ไดเขามามีบทบาทเสริมในเรื่องความรูใน

ภาษาและการใชภาษาในการสอนภาษาตางประเทศ โดยความเขาใจในดานทักษะการฟงและการอาน

เปรียบเทียบไดกับความรูในภาษา และการสงสารก็คือการใชภาษาแสดงออกทางดานทักษะการพูดและ

การเขียน 

 ในความเปนจริงแนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง (SLA) มีหลายแนวคิดตั้งแตยุค

เริ่มตนจนมาถึงปจจุบัน ในยุคแรกเริ่มตนจากแนวคิด Contrastive Analysis (CA) ของ Robert Lado 

1915-1995 และมีแนวคิดท่ีสนใจสิ่งท่ีอยูภายในตัวเองอ่ืนๆ คือ Error Analysis (EA), Interlanguage, 

Morpheme Order Studies แล ะ  Monitor Model ห รื อ  Monitor Theory (MT) ขอ ง  Stephen 

Krashen  ยุคตอมาก็มีแนวคิด Universal Grammar (UG) ของ Noam Chomsky และมีแนวคิดอีก

หลายแบบท่ีนาสนใจเก่ียวกับสิ่งภายนอกตัวคน เชน Functional approaches, Systemic Linguistics, 

Functional Typology, Function-to-form Mapping แล ะ  Information Organization (Saville-

Troike, M., 2006) สําหรับ Monitor Model เปนแนวคิดของ SLA ยุคแรกๆ ซ่ึงใหความสําคัญกับสิ่งท่ี

อยูภายในตัวเอง คิดคนโดย Stephen Krashen (1978) แตในปจจุบัน CLT เปนท่ีนิยมมากท่ีสุดใน

กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

          สวนแนวคิดของ Krashen ประกอบดวย 5 สมมุติฐานซ่ึงเก่ียวของกับวิธีการท่ีผูท่ีเรียนภาษาท่ี

สอง (L2) ใชในการรับรูภาษา แนวคิดของเขาก็ไดถูกตั้งขอสงสัยจากผูวิจัยมากมาย อยางไรก็ตามแนวคิด

ของ Krashen มีอิทธิพลตอการสอนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปป 1980 และ 1990 รวมท้ัง

การไมใหมีการสอนไวยากรณในหองเรียน ทําใหสงผลตอมีการสอนไวยากรณใหกับนักศึกษาผูใหญ

มาก (Saville-Troike, M., 2006) ซ่ึงในความเปนจริงแลวในชวงตน 1980 สมมุติฐานของ Krashen มี

ท้ังหมด 9 สมมุติฐาน แตเนื่องจากบางสมมุติฐานไมสําคัญจึงลดลงมาเหลือ 5 สมมุติฐาน ประกอบดวย 

1)  The acquisition –learning hypothesis 2) The natural order hypothesis 3) The monitor 
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hypothesis       4) The input hypothesis แ ล ะ  5) The affective filter hypothesis (Larsen-

Freeman, D. and Long, M. H. 1991)  (อรุ ณี  วิริยะจิตรา,  2532  นิวัฒน  สุขพินิจ ,  2555 และ 

Lightbown, P.M., 1993) และคณะวิจัยไดนําสมมุติฐานของ Krashen ท่ีเก่ียวกับวิธีการท่ีผูท่ีเรียนภาษา

ท่ีสองมาเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรมชวยในการพัฒนานักศึกษาท่ีออนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยในงานวิจัยในครั้งนี้ดวย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา (English proficiency test) 

เปน Indirect test และสนทนากลุม (Focus group discussion) มีประเด็นสัมภาษณ (Interviewing) 

พูดคุย และปฏิบัติการ (Workshop)  โดยผูวิจัย และผูเก่ียวของมีสวนรวมในการทําวิจัยทุกข้ันตอน ตั้งแต

รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบควบคูไปกับกระบวนการเรียนของนักศึกษา โดยยึดนักศึกษาเปน

ศูนยกลาง โดยมีประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัย เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท้ังหมดจํานวน 

1,742 ท่ีลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและทําแบบทดสอบเรื่อง ความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษดานการฟงพูดภาษาอังกฤษ การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ และมีเครื่องนี้ท่ีใชในการ

ทําวิจัย มีดังตอไปนี้ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานภาษาอังกฤษดานการฟงพูดภาษาอังกฤษ 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 50 ขอ แบงเปนดานการฟงและพูดภาษาอังกฤษจํานวน 28 

ขอ การอานจํานวน 11 ขอ และการเขียนจํานวน 11 ขอ เปนการทดสอบแบบ Indirect testing 2) แบบ

สัมภาษณเพ่ือวิเคราะหจุดออนทางดานภาษาภาษาอังกฤษ ประกอบดวยคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมและ

ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยท่ัว ๆ ไป รวมถึงความตองการแตละทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยได

สรุปแสดงไวในตารางนี้  
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กิจกรรม วิธีการและเคร่ืองมือ ผูเขารวม

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ว/ด/ป 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

ผลท่ีจะ

ไดรับ 

แหลง 

ขอมูล 

วัตถุประสงคท่ี 1 

 

แบบทดสอบวัด

ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ เปน 

Indirect test 

(English proficiency 

test)  

ประชากร 

จํานวน 

1,742 คน 

คณะนักวิจัย 

กันยายน-

พฤศจิกายน 

2561 

มรภ.เลย ขอมูล 

เชิง 

ปริมาน 

นักศึกษาช้ัน

ปท่ี 1 

ท้ังหมด  

 

 

วัตถุประสงคท่ี 2 วิเคราะหขอมูล และ

สรุปผลการวิเคราะห 

คณะนักวิจัย มกราคม-

กุมภาพันธ 

2562 

มรภ.เลย ผลลัพธ นักศึกษาช้ัน

ปท่ี 1 

ท้ังหมด 

วัตถุประสงคท่ี 3 

และ 4 

การสนทนากลุม 

(Focus group)  

วิเคราะหขอมูล 

Online มีการ

สัมภาษณ Workshop 

สรุปผลการวิเคราะห

หาแนวทางการสอนใน

ทักษะท่ีออน 

กลุมตัวอยาง 

จํานวน 306 คน

จาก 5 คณะ 

กําหนดกลุม

ตัวอยางจาก

ตารางของ

Krejcie & 

Morgan 

มีนาคม-

กันยายน 

2562 

มรภ.เลย ขอมูล 

เชิง

คุณภาพ 

งานวิจัย 

ผลงาน 

วิจัย 

นักศึกษาช้ัน

ปท่ี 1 ท่ีเปน

กลุมตัวอยาง 

จํานวน 15 

กลุม 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ระดับความสามารถภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ ของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ผลการวิจัยพบวา มีนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 1,742 คน ไดทดสอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ใชขอสอบท่ีผานการวิเคราะห จํานวน 50 ขอ มีคาความเชื่อม่ันของชุด

การสอบ KR-20 = 0.8617 และระดับความสามารถท้ังสี่ทักษะไดแสดงไวในตาราง ดังตอไปนี้  
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คณะ จํานวนผูทดสอบวัดระดับ

ความสามารถ 

จํานวน  50 คะแนน 

คะแนน

สูงสุด 

คะแนน

ตํ่าสุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

 

µ  

ส ว น

เ บ่ี ย ง เ บน

มาตรฐาน 

     σ  
 

ครุศาสตร 395 49 6 24.78 9.54 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 76 47 6 16.36 7.08 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

473 48 6 20.31 8.73 

วิทยาการจัดการ 479 47 5 18.02 6.97 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

319 42 6 16.43 5.76 

รวม 1,742 46.60 5.80 19.81 8.48 

 

ตารางนี้ไดแสดงระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 4 ทักษะของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย โดยภาพรวมมีนักศึกษาเขาวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จํานวน 1,742 คน ได

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 46.60 คะแนน ต่ําสุด 5.80 คะแนน และรวมคะแนนเฉลี่ยได 19.81 คะแนน มีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.48 คณะท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือคณะครุศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 24.78 มีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.54 รองลงมาไดแกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 20.31 มีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.73 ตอมาไดแกคณะวิทยาการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 18.02 มีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 6.97 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 16.43  มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.76 

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 16.36 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

7.08 

2. ผลเปรียบเทียบระดับความสามารถภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ ของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่ง

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย โดยภาพรวมมีนักศึกษาเขาวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จํานวน 

1,742 คน ไดเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายดานของท้ังหาคณะ มีดานการฟง พูด จํานวน 28 คะแนน 

ดานการเขียน 11 คะแนน และดานการอาน 11 คะแนน พบวาคณะครุศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยการฟง พูด  

13.82 คะแนน การเขียน 4.82 คะแนน และการอาน 2.85 คะแนน คณะวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยการ
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ฟง พูด  9.21 คะแนน การเขียน 3.45 คะแนน และการอาน 3.76 คะแนน คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยการฟง พูด  11.42 คะแนน การเขียน 4.09 คะแนน และการอาน 4.79 

คะแนน คณะวิทยาการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยการฟง พูด  10.38 คะแนน การเขียน 3.46 คะแนน และ

การอาน 4.17 คะแนน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคะแนนเฉลี่ยการฟง พูด  8.61 คะแนน การเขียน 

3.74 คะแนน และการอาน 4.00 คะแนน 

3. วิเคราะหจุดออนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบวา

ความสามารถดานการฟง พูด อยูในระดับปานกลาง ดานการเขียนภาษาอังกฤษในระดับยาก จึงเปน

จุดออนท่ีสุดท่ีตองการพัฒนา สวนดานการอานอยูในระดับปานกลาง  

4. แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสรางนวัตกรรมใน

การพัฒนาทักษะท่ีออนใหกับผูสอนทดลองใชเคราะหจุดออนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุม (Focus group discussion) โดยมีประเด็นการ

สนทนาพูดคุยสัมภาษณ (Interviewing) ปฏิบัติการ (Workshop) รวมท้ังไดสํารวจพฤติกรรมการใช

เครื่องมือสื่อสารกับสื่อสังคมออนไลน เพ่ือหาแนวทางสรางนวัตกรรมเพ่ือชวยพัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง 

4 ทักษะ กับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีมีคะแนนการเขียนอยูในระดับต่ําจากท้ัง 5 คณะจํานวน 306 คน 

หลังจากนั้นไดจัดกลุมละประมาณ 15-20 คน เพ่ือพัฒนานักศึกษาท่ีออนภาษาอังกฤษ พบวาเครื่องมือ

สื่อสารเพ่ือเขาสูเครือขายสังคมออนไลน สามารถเปนแนวทางการพัฒนาได ดังนี้ 1) นักศึกษาใชเครื่องมือ

ประเภทโทรศัพทมือถือรอยละ 66.4  มากท่ีสุด สามารถสงแสริมการเรียนผาน Smart phone เปนสิ่งท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 2) นักศึกษาเปนสมาชิกของเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนประเภท 

Facebook มากท่ีสุดรองลงไปเปน Instagram  Twitter  และ Line  ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาผาน 

Social media เปนสิ่งจําเปน 3) สถานท่ีนักศึกษาเปดเขาใชเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนเปน

ประจํา ซ่ึงนักศึกษาตอบไดมากกวา 1 ขอ ประกอบดวย ท่ีหอพัก/บานพักมากท่ีสุด รองลงไปเปน

สถานศึกษา รานกาแฟและรานบริการอินเทอรเน็ต ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาจึงไมไดอยูท่ีหองเรียน

ตลอดไป 4) กิจกรรมท่ีนักศึกษาทําเปนประจําเม่ือเขาเว็บไซต ประเภทเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึง

นักศึกษาตอบไดมากกวา 1 ขอ เรียงจากมากไปหานอย ประกอบดวย ติดตามขาวสาร เศรษฐกิจ และ

เหตุการณของบานเมืองรอยละ สนทนากับเพ่ือน (Chatting) ในเรื่องท่ัว ๆ ไป  หาขอมูล/แลกเปลี่ยน

ขอมูลการเรียนรูจากชั้นเรียน  ติดตามขาวสารดานบันเทิง ละคร คอนเสิรต ศิลปนท่ีชื่นชอบ การพัฒนา
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ตนเองเพ่ือความกาวหนาในอนาคต ซ้ือสินคาจากเพจสังคมออนไลน เลนเกมส และอ่ืน ๆ และฝกฝน

ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือความกาวหนาในอนาคต ซ่ึงพบวานักศึกษาใหลําดับความสําคัญนอย

ท่ีสุด ดังนั้นครูผูสอนจะตองหาวิธีการ จูงใจใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษา เพราะภาษาเปน

เครื่องมือในการสื่อสารและดํารงชีพในศตวรรษท่ี 21 

ท้ังนี้ผูวิจัยพบผลจากการสนทนากลุม โดยนักศึกษาใหความสนใจในดานการฝกฝนทักษะทาง

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือความกาวหนาในอนาคตต่ํากวารอยละ 50 ผูวิจัยจึงไดนําเสนอกิจกรรม Active 

Learning ท่ีไมยากเกินไป นักศึกษาไมเครียด และนําเอาสมมุติฐานของ Krashen ซ่ึงเก่ียวของกับลําดับ

ข้ันการเรียนไวยากรณมาใช พบวาเทคนิค English Action Pictures of Daily Lives สามารถชวยใน

การพัฒนาทักษะการเขียนไดเพราะ English Action Pictures of Daily Lives เปนภาพชุดจํานวน 20 

ชุด เปนกิจกรรม Active learning โดยมีข้ันตอนการพัฒนาทักษะการเขียน สําหรับนักศึกษาท่ีออน

ภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 1) แสดง English Action Pictures  of Daily Lives ใหนักศึกษาเปาหมาย

ดู 2) ออกคําสั่งใหนักศึกษา เรียงภาพความตอเนื่องของกิจวัตรประจําวัน 3) นักวิจัยนําเสนอคําศัพท 

พรอมท้ังนักศึกษากลุมเปาหมายชวยกันนําเสนอคําศัพท 4) นักวิจัยใหนักศึกษากลุมเปาหมาย เลือก

คําศัพทมาจับคูกับรูปภาพ English Action  Pictures of Daily Lives  5) ถามีนักศึกษาท่ีตองการความ

ชวยเหลือ ใหนักศึกษาเปนคูหรือทําเปนกลุมได 6) ข้ันตอนการพัฒนาทักษะการเขียน สําหรับนักศึกษาท่ี

ออนภาษาอังกฤษ 7) หลังจากนั้นใหนักศึกษาเขียนประโยคกําหนดให จากประโยคท่ีนักศึกษาไดพูด

ออกมา สําหรับนักศึกษาท่ีคิดวาประโยคงายเกินไป นักศึกษาสามารถสรางประโยคไดเองจากภาพท่ี

กําหนดให และ 8) ใหนักศึกษากลุมเปาหมายแตละคน ไดนําเสนอโครงสรางท่ีตนเองเปนคนสรางข้ึนมา 

นําเสนอตอหนาชั้นเรียน รวมท้ังใหมีทาทางประกอบเพ่ือเปนการละลายพฤติกรรมการไมกลาแสดงออก 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป ท่ีหนึ่ งของ       

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดออกแบบขอสอบ จํานวน 50 ขอเปน Indirect testing เพ่ือ

ตองการวัดดูระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English proficiency) โดยผูวิจัยไดอนุมาน 

(Inference) จากใชความคิด และประสบการณการสอนภาษาอังกฤษ สังเกตวานักเรียนท่ีจบชั้น

มัธยมศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ดานการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตนได 
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ดังนั้นขอสอบดานการฟงพูด จึงไดออกแบบในการใชสนทนาในสถานการณตาง จํานวน 28 สถานการณ 

เชน การทักทาย สอบถามขอมูล สอบถามความเปนอยู เชื้อเชิญ ชักชวน สัมภาษณงาน บอกเหตุผล 

แสดงความคิดเห็น ในดานการเขียนทดสอบระดับคําท่ีเติมลงในประโยค และเรียงประโยคใหถูกตอง ใน

ดานการอานทดสอบใหอานยอหนาสั้นสั้น ๆ และบอกใจความสําคัญและหัวเรื่องท่ีนักศึกษาอาน 

ผูวิจัยพบวา ความสามารถในการเรียนรูภาษาของนักศึกษาสอดคลองกับสมมุติฐานการเรียนรู

ภาษาท่ีสองจากแนวคิดของ Krashen และ Terrell ในดานการเรียนรูภาษาท่ีสอง ท่ีเชื่อวาการเรียนรู

กฎเกณฑของภาษาจะเปนไปตามกอนหรือหลังธรรมชาติ นั่นคือผูเรียนจะตองเรียนรูโครงสรางพ้ืนฐาน

กอน กอนท่ีจะสรางโครงสรางอ่ืนๆ ตอไปตามลําดับข้ันตอนของการเรียนรูกฎเกณฑ  ซ่ึงปรากฏการณนี้

จะเกิดข้ึนและคลายคลึงในผูเรียนทุกคน ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญท่ีเรียนภาษาท่ีสอง ดังนั้นในการเรียน

ภาษาจึงไมมีประโยชนท่ีผูสอนจะเริ่มสอนหรือแกกฎเกณฑคําผิดบางอยางขณะท่ีผูเรียนยังไมไดรับรู

กฎเกณฑนั้นๆ Krashen และTerrell (1983) ไดแสดงลําดับข้ันตอนของการเรียนรูโครงสรางภาษาไว

ดังนี้ 1) การเติม -ING (progressive)-พหูพจน- กริยาท่ีบอกสภาพ (copula เชน v. to be) 2) กริยาชวย 

(auxiliary) – การใช ARTICLE (a, the) 3)  กริยาผัน 3 ชองรูปไมปกติ หรือ IRREGULAR PAST 4) 

กริยา 3 ชองท่ีปกติ- การเติม s–es หลังประธานบุรุษท่ี 3 ท่ีเปนเอกพจน-การแสดงความเปนเจาของ โดย

ลําดับข้ันตอนท่ีกลาวมานี้  สามารถอธิบายไดวาการสอนไวยากรณ ผูสอนจะตองเริ่มจากการสอน 

progressive tense เปนเบื้องตนกอน หลังจากนั้นจึงไดอธิบายพจน กริยา to be กริยาชวย สอนการ

เลือกใชคํานําหนาคํานาม  คํากริยาท่ีมีการผันประเภท การผันรูปกริยาท่ีไมปรกติกอน แลวจึงสอนการ

ผันรูปกริยาปรกติ หรือการเติม –ed หลังจากนั้นจึงสอนการเติม –s, -es ท่ีกริยาเม่ือประธานมีรูปเปน

เอกพจนและสอนการแสดงความเปนเจาของตามลําดับ จากประสบการณการสอนภาษาอังกฤษ จะ

พบวาเม่ือสนทนาภาษาอังกฤษกับนักศึกษา จะพบโครงสราง I am eat, I am speak, I am read ซ่ึงถือ

วาไมใชความผิดท่ีแกไมได (Mistake) อยางนอยก็มีความสามารถในการสื่อสาร แตนําความผิดทางภาษา 

(Error) ไปแกไขตามข้ันตอไป อีกท้ังไดสอดคลองกับ Heidi Dulay และ Marina Burt ท่ีไดศึกษาเด็กท่ี

เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง ซ่ึงภาษาแมคือ ภาษาสเปนและภาษาจีน  ผลการศึกษาพบวา เด็กจะ

เขาใจโครงสราง progressive (-ing) เปนลําดับแรก และตามดวยกริยา Past tense สวน Present 

tense  จะเปนลําดับทายๆ ดังนั้นผูวิจัยไดพัฒนาชุด Action English Pictures of Daily Lives โดยเริ่ม

จาก การเติม – ING กอน ตามดวยการใชกริยาชวย และการใชกริยาผัน 3 ชองรูปไมปกติ หรือ 
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IRREGULAR PAST  พบวานักศึกษามีความสามารถและมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนสอดคลองกับสมมุมติฐาน

แนวคิดของ Krashen และ Terry  และ Heidi Dulay และ Marina Burt ตามลําดับ   

 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป

ท่ีหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตอไป 

 2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตอไป 

 3. ควรมีการศึกษาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือใหเกิด

ขอมูลเชิงลึก และสามารถนําไปปรับปรุงใหตรงจุดได 
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หลักการและแนวทางการประเมินผลการสื่อสารการตลาดออนไลนในยุคการเปลี่ยนผาน

ทางดิจิทัล: กรณีศึกษากูเกิ้ลอนาลิติกและเฟซบุกอินไซส 

Principles and Techniques to Evaluate Online Marketing Communication 

in the Age of Digital Transformation: Case Study of Google Analytics and 

Facebook Insights 

 

นภารัตน พฤกษสุราลัย0
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Naparat Prueksuralai1 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้เปนบทความวิชาการ มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายหลักการและแนวทางการประเมินผล

การสื่อสารการตลาดออนไลนในยุคการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล โดยศึกษาเฉพาะโปรแกรมกูเก้ิลอนาลิติก

และเฟซบุกอินไซส บทความนี้นําหลักการเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล

การสื่อสารการตลาด การศึกษาโปรแกรมกูเก้ิลอนาลิติก (©Google 2020) การศึกษาโปรแกรมเฟซบุก

อินไซส (Facebook ©2020) และการศึกษาท่ีเก่ียวของมาเปนกรอบในการอธิบายหลักการและแนว

ทางการประเมินผลการสื่อสารการตลาดออนไลนในปจจุบัน  

 

คําสําคัญ:  การสื่อสารการตลาดออนไลน, การประเมินผลการสื่อสารการตลาด, กูเก้ิลอนาลิติก,  

เฟซบุกอินไซส 

 

Abstract 

 This article is an academic article.  The article aims to explain the principle of 

marketing communication and techniques to evaluate online marketing communication in the 

age of digital transformation. The article focuses on Google Analytics and Facebook Insights. 

The article employs the principle of marketing communication, the concept of marketing 

                                                           
1ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: Naparat_pru@utcc.ac.th 
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communication evaluation, the study of Google Analytics (©Google 2020) , the study of 

Facebook Insights (Facebook ©2020 ) , and related studies as conceptual framework in 

order to explain the principle of marketing communication and techniques to evaluate 

online marketing communication in this day and age.  

 

Keywords: Online Marketing Communication, Techniques to Evaluate Marketing 

Communication, Google Analytics, Facebook Insights 

 

บทนํา 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมตาง ๆ กําลังอยูในยุคการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล (Digital Transformation) 

หรือยุคแหง ‘การเปลี่ยนแปลงองคกรหรือธุรกิจโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ

ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงใหธุรกิจหรือองคกรมีความพรอมในโลกดิจิทัลมากข้ึน’ (Ourgreenfish, 2560) 

คําวา ‘Digital Transformation เปนคําท่ีเกิดข้ึนมาในชวงเปลี่ยนศักราชจากป 1990 สูป 2000 หลังจาก

ท่ีคอมพิวเตอรเริ่มเขามามีบทบาทในกิจกรรมทางธุรกิจมากกวาการเปนเพียงเครื่องมือชวยในการทํางาน 

จัดการ และประมวลผลขอมูล ในชวงแรกของยุคนี้มีการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือใชสื่อสารกับลูกคา จนตอมา

เม่ืออุปกรณไอทีไดพัฒนาโดยเฉพาะการเกิดข้ึนของสมารทโฟน ก็เริ่มมีการทําตลาดกับลูกคาผานชองทาง

ออนไลนและโซเชียลมีเดีย จนเกิดเปนรูปแบบทางธุรกิจใหมๆ ผาน Platform ท่ีใชงานไดบนสมารทโฟน 

ซ่ึงสามารถสรางโอกาสและรายไดใหกับธุรกิจเกิดใหมอยางเปนกอบเปนกํา’ (สถาบันเพ่ิมผลผลิต

แหงชาติ, 2562)  

อุตสาหกรรมคาปลีกเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคนี้และมัก

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพ่ือท่ีจะรองรับลูกคาท่ีมีโอกาสสัมผัสกับสินคาไดตลอดเวลา โดยมี

การมุงเนนกับการคาขายออนไลนกันมากข้ึน (G-Able, 2563) สถิติลาสุดท่ีชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนผานนี้ก็

คือการเติบโตและการใชเวลาอยูบนโลกออนไลนของประชากรโลก สําหรับประเทศไทย คนไทยใช

อินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนกวา 52 ลานคน (จากประชากรท้ังหมดเกือบ 70 ลานคน) โดยเฉลี่ยแต

ละคนใชอินเทอรเน็ตมากถึง 9 ชั่วโมงตอวัน (Ad Addict, 2563)  

โดยท่ัวไปแลวการใชอินเทอรเน็ตในฝงของผูบริโภคมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไป ต้ังแตใชเพ่ือ

ติดตามขาวสารความคิด เพ่ือหาความรู หรือเพ่ือการพักผอนหยอนใจ แตก็ตองยอมรับวาคนจํานวนไม
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นอยใชอินเทอรเน็ตเพ่ือติดตามโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม การเปดตัวสินคาบริการ และขอมูลทาง

การตลาดของแบรนด หลายคนสั่ ง ซ้ือสินคาและบริการออนไลนแทนท่ีจะออกไปเดินซ้ือตาม

หางสรรพสินคาหรือหางรานตาง ๆ จนทําใหธุรกิจขนสงสินคาเติบโตเปนอยางมาก  

อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมิไดเปนเพียงเรื่องเดียวท่ีธุรกิจตองใหความสําคัญ 

เหตุการณท่ีอาจสําคัญยิ่งกวาก็ไดเกิดข้ึนในยุคนี้ดวย นั่นก็คือการแพรระบาดของไวรัสสายพันธุโคโรนาหรือ

โควิด-19 (COVID-19) ตั้งแตตนป 2563 เปนตนมา ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีเขามาชวยเรงการเปลี่ยนผานทาง

ดิจิทัลใหเร็วยิ่งข้ึน เวิรลโดมิเตอรส (Worldometers, 2020) รายงานวาในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ท่ัว

โลกมีผูติดเชื้อสูงรวมถึง 4.18 ลานคน เสียชีวิต 283,876 คน สถานการณท่ีมีความรุนแรงเชนนี้ทําให

รัฐบาลในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยประกาศภาวะฉุกเฉิน หามคนออกจากบานในเวลาท่ีกําหนด 

ปดประเทศ ออกมาตรการเวนระยะหางทางสังคม ขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ใหพนักงานทํางาน

จากท่ีบาน ใหรานคาแบบออฟไลนท่ีไมใชสิ่งจําเปนพ้ืนฐานปดหนารานเปนการชั่วคราว ฯลฯ รายงาน

ของโกลโบลเว็บอินเด็กซ (Globalwebindex, 2020) ระบุวาในชวงวันท่ี 25-30 มีนาคม 2563 คน

อเมริกันและอังกฤษใชอินเทอรเน็ตติดตามขาวสารเก่ียวกับโควิด-19 มากท่ีสุด (68 %) รองลงมาคือเพ่ือ

ความบันเทิง เชน ฟงเพลง (58 %) ดูหนัง (49 %) ดูวิดีโอ (42 %) เลนเกม (40 %)  ดูเมนูอาหาร (28 

%) แตท่ีนาสนใจก็คือมีการอานบทความทางธุรกิจ (27 %) หาขอมูลสวนลดของแบรนดตาง ๆ (24%) 

ดวย สําหรับคนไทย แอดแอดดิก (Ad Addict, 2563) รายงานวาคนไทยใชโทรศัพทมือถือเลนสื่อสังคม

เปนหลัก รองลงมาคือซ้ือของและทําธุรกรรมทางการเงิน ปรากฏการณเหลานี้ยืนยันถึงคํากลาวท่ีวา 

อินเทอรเน็ตทําใหเกิดการตลาดแบบใหมท่ีมีลักษณะ ‘ถอนรากถอนโคน’ ไปจากการตลาดแบบเดิม ๆ 

(Traditional Marketing) (ภิเษก ชัยนิรันดร, 2553: 3)    

  

หลักการเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด 

การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เปนวิธีการท่ีองคกรธุรกิจใชโดยมี

เปาหมายเพ่ือทําใหผูบริโภคเกิดความรูจัก (Create Awareness) ในตัวสินคาหรือบริการ รวมท้ังใชเพ่ือ

ถายทอดขอมูลขาวสาร (Convey Detailed information) สรางภาพลักษณและบุคลิกภาพใหกับ            

แบรนด (Create Brand Imagery and Personality) สรางความไววางใจ (Build Trust) สรางอารมณ

ความรูสึกตาง ๆ (Elicit Emotions) กระตุนใหเกิดการกระทํา (Inspire Action) สรางความจงรักภักดี 

(Instill Loyalty) และเชื่อมโยงกับผูคน (Connect People) เปนตน โดยปจจุบันองคกรตาง ๆ มักใชการ
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สื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated marketing communications) กลาวคือ ใชวิธีการสื่อสาร

หลายรูปแบบทํางานอยางประสานสอดคลองกันเพ่ือแจงขาวสาร กระตุนความสนใจ โนมนาวใจ และ

เตือนความจําผูบริโภคของตนท้ังทางตรงและทางออม เครื่องมือท่ีนิยมใช ไดแก การโฆษณา 

(Advertising) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) การจัดกิจกรรมพิเศษและสรางประสบการณ

รวม (Events and Experiences) การประชาสัมพันธ (PR and Publicity) การตลาดออนไลนและ

การตลาดผานสื่อสังคม (Online and Social Media Marketing) การตลาดผานโทรศัพท มือถือ 

(Mobile Marketing) การตลาดเจาะตรง (Direct and Database Marketing) การขายโดยพนักงาน 

(Personal Selling) เปนตน (Batra and Keller, 2016) 

 การสื่อสารการตลาดนับเปนสวนหนึ่งในข้ันตอนการวางแผนทางการตลาด สําหรับแบบจําลอง

การวางแผนทางการตลาดท่ีเปนท่ีรูจักอยางเชน SOSTAC® Digital Marketing Plan (Prsmith.org, 

2020) อธิบายเอาไววาการวางแผนทางการตลาดจะประกอบดวย 1.การวิเคราะหสถานการณ 

(Situation Analysis: Where are we now?) 2.การกําหนดเปาหมายทางการตลาด (Objectives: 

Where do we want to be?) 3.การวางกลยุทธทางการตลาด (Strategy: How do we get there?) 

4.การเลือกใชวิธีการ (Tactics: How exactly do we get there) 5.การลงมือปฏิบัติ (Action: Who 

does what when & how?) และ 6.การควบคุม (Control: How do we know we will get there) 

(Prsmith.org, 2020) ในข้ันตอนการเลือกใชวิธีการ นักสื่อสารการตลาดจะวางกลยุทธการสื่อสารทาง

การตลาดโดยพิจารณาเลือกใชสื่อตามเปาหมายทางการตลาดท่ีไดกําหนดไว เชน กําหนดวาตองการใช

สื่อเพ่ือสรางการรับรู (Awareness) ตองการใหกลุมเปาหมายพิจารณา (Consideration) หรือตัดสินใจ

ซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ (Make Decision) เปนตน สื่อท่ีถูกเลือกจะประกอบดวยสื่อแบบเสียคาใชจาย 

(Paid Media) สื่อท่ีสรางข้ึนโดยองคกรเอง (Owned Media) และสื่อท่ีผู อ่ืนชวยบอกตอ (Earned 

Media) ท้ังนี้ดอยล (Doyle, 2016) อธิบายวา Paid Media จะหมายถึงการซ้ือโฆษณาในชองทางตาง ๆ 

ไดแก สื่อสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง ปายโฆษณา การซ้ือคําในเครือขายสืบคน (Search) 

การโปรโมทเนื้อหาและแอดเวอทอเรียล (Advertorial) สวน Owned Media หมายถึง สื่อท่ีองคกรใช 

โปรโมทเนื้อหาในชองทางท่ีตนสรางข้ึน เชน เว็บไซต อุปกรณกระจายเสียง บล็อก และ Earned Media 

หมายถึงสื่อท่ีเนื้อหา สินคา บริการ คุณสมบัติขององคกร ฯลฯ ถูกกลาวถึงหรือแบงปนออกไปโดยผูอ่ืนซ่ึง

รวมถึงผูสื่อขาวดวย (Third Parties)  

ในอดีตกอนการถือกําเนิดข้ึนของอินเทอรเน็ต สื่อแบบด้ังเดิม (Traditional Media) โดยเฉพาะ

สือ่มวลชน (Paid Media) เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร มักถูก
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นํามาใชในการถายทอดขอมูลขาวสารทางการตลาด เนื่องจากมีศักยภาพในการเขาถึงคนจํานวนมาก 

พรอม ๆ กัน ในวงกวาง และรวดเร็ว แตสื่อแบบดั้งเดิมเหลานี้ก็มีขอดอยในเรื่องของปฏิกิริยาตอบกลับ 

(Feedback) จากผูรับสาร ซ่ึงเกิดข้ึนไดยาก ชา และมักมีลักษณะท่ีตองอนุมานเอา (Inferential 

Feedback) องคกรหรือแบรนดตาง ๆ ท่ีตองการประเมินผลการสื่อสารจึงมักอาศัยวิธีการเก็บขอมูลจาก

กลุมเปาหมายดวยวิธีอ่ืน ซ่ึงตองใชเวลาและตนทุนในการดําเนินการสูง  

 

การส่ือสารการตลาดผานส่ือออนไลนในประเทศไทย 

เม่ือสื่อดิจิทัลอยางอินเทอรเน็ตไดถือกําเนิดข้ึน ซ่ึงเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงคนจํานวนมาก รวดเรว็ 

ใชงานงาย ตนทุนต่ํา ท่ีสําคัญคือปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารมีขอจํากัดนอยมาก การสรางเว็บไซต  

(Owned Media) และนําเสนอขอมูลบนแพลตฟอรมออนไลน (Paid and Owned Media) จึงกลายมา

เปนเครื่องมือสื่อสารท่ีนักการตลาดยุคการเปลี่ยนผานทางดิจิทัลใหความสนใจและลงมือปฏิบัติเพ่ิมมาก

ข้ึนเรื่อย ๆ สื่อมวลชนแบบดั้งเดิมท่ีเคยเปนเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดหลักขององคกรหรือแบรนดมี

บทบาทท่ีนอยลง เม็ดเงินจากผูสนับสนุนโฆษณาลดลงอยางเห็นไดชัด สวนยอดขาย ยอดคนรับชม และ

ยอดคนฟงก็หดหายเพราะพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป  คนจํานวนมากนิยมอาน ดู และฟงสื่อ             

ตาง ๆ บนโลกออนไลนผานสมารทโฟนมากกวา เนื่องจากมีความสะดวก พกพาไดงาย และคาบริการไม

แพง ทําใหงบโฆษณาจากองคกรหรือแบรนดหลั่งไหลไปอยูท่ีสื่อออนไลนเปนจํานวนมาก แอดแอดดิก 

(Ad Addict, 2563) รายงานวา มูลคาตลาดโฆษณาดิจิทัลเฉพาะในประเทศไทยเติบโตถึงเกือบ                 

900 ลานดอลลาหสหรัฐ หรือประมาณ 3 หม่ืนลานบาทเลยทีเดียว โดยรูปแบบโฆษณาท่ีคนทุมเม็ดเงินใน

ดิจิทัลสูงสุด คือเครือขายสืบคน (Search) รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน (Social Media) และโฆษณา

ในรูปแบบวิดีโอ (Video Ads) ตามลําดับ 

นอกจากการหวานเม็ดเงินโฆษณาลงบนสื่อดิจิทัลแลว การสรางเว็บไซตขององคกรหรือแบรนดเอง

ก็เปนสิ่งจําเปนเพราะเปรียบเหมือนเปนบานหลังหลัก การระบุชื่อ-ท่ีอยู สถานท่ีติดตอ และขอมูลการ

ดําเนินงานขององคกรแสดงถึงใหเห็นถึงความมีตัวตนและมีความเปนทางการ (Official) ท้ังนี้การสราง

เว็บไซตในเชิงธุรกิจนั้น ฟลล (Fill, 2013) อธิบายวามีอยูสองลักษณะ คือ 1.การใชเว็บไซตเนนท่ีตัว

ผลิตภัณฑ และ 2.การใชเว็บไซตโดยเนนท่ีตัวองคกร กรณีท่ีเนนท่ีตัวผลิตภัณฑ เว็บไซตจะถูกใชในการ

นําเสนอขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดของสินคา (Brochureware) อาจจะมีการเปดชองทางใหสอบถาม

เก่ียวกับการซ้ือขาย (Sales-based Enquires) มีการสาธิตการใชสินคา (Demonstrations) มีการเปด

ชองทางโอนเงินแบบออนไลน (Endorsements through to Online Transactions) และอาจเปดพ้ืนท่ี
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สําหรับดูแลผูบริโภคในเชิงเทคนิค (Technical Support) เปนตน สวนธุรกิจท่ีตองการใชเว็บไซตโดยเนน

ท่ีตัวองคกรเปนหลัก ก็มักจะใหรายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินงานของตัวองคกร (Performance) 

ขนาดองคกร (Size) โอกาสทางธุรกิจ (Prospect) ขอมูลทางการเงิน (Financial Data) และโอกาสใน

การรวมงานกับองคกร (Job Opportunities) เปนตน 

สําหรับเว็บไซตอ่ืนท่ีสําคัญไมนอยไปกวาการมีเว็บไซตเปนของตนเองก็คือการเขาไปเปนสวน

หนึ่งของสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เพราะมีคนอยูเปนจํานวนมาก องคกรสามารถใชเปนพ้ืนท่ีใน

การกระจายขอมูลขาวสารใหกวางมากข้ึน ท้ังยังสามารถเชื่อมโยง (Link) กลุมเปาหมายใหเขาเว็บไซต 

(Web Traffic) ขององคกรไดดวย ในบรรดาเว็บไซตในกลุมสื่อสังคมออนไลนท่ีมีอยูหลากหลายประเภท 

ไมว าจะเปนบล็อก (Blog) กระดานสนทนา (Web board) อี เมล (Email)  วิ กิ  (Wiki)  แชตรูม 

(Chatroom) และเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Sites) ซ่ึงไดแก เฟซบุก 

(Facebook) ยูทูป (YouTube) ไลน (Line) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ฯลฯ (Pavlik 

and McIntosh, 2011) นั้น อาจกลาวไดวาเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนใหความ

นิยมสูงมาก แอดแอดดิก (Ad addict, 2563) รายงานวา ในประเทศไทยมีผูใชงานสื่อสังคมออนไลน 52 

ลานคน คิดเปนรอยละ 75 ของประชากร เติบโตข้ึนจากปกอน 2.3 ลานคน สําหรับเว็บไซตเครือขาย

สังคมออนไลนท่ีมีผูใชงานสูงมากไดแก เฟซบุก 94% และยูทูป 94% ไลน 85% เฟซบุกแมสเซ็นเจอร 

76% ฯลฯ 

เปนท่ีชัดเจนวาเฟซบุกครองความเปนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมเปน

อันดับหนึ่งในหมูคนไทย โดยในปท่ีแลวมีผูใชงานถึง 47 ลานคน จึงไมนาแปลกใจวาเหตุใดองคกรตาง ๆ จึง

ใชประโยชนจากเฟซบุกโดยเฉพาะอยางยิ่งคือการสรางเฟซบุกแฟนเพจเพ่ือสื่อสารทางการตลาด โดยหลาย

แห งประสบความสํ า เ ร็ จ ในการ มีผู ติ ดตาม เป นจํ านวนมาก โซ เชี ยล เบกเกอรส ดอตคอม 

(Socialbakers.com, 2020a) รายงานวา แบรนดท่ีมียอดผูติดตามบนแฟนเพจสูงสุดในประเทศไทย 10 

อันดับ ไดแก 7-Eleven ผูติดตาม 5,919,650 คน, Dtac 4,472,038 คน, Tesco Lotus 4,345,741 คน, 

AIS 4,303,778 คน , SCB 3,793,178 คน , 137 Degrees 3,080,062 คน , Pepsithai 2,661,434 คน, 

Chillpainai 2,608,165 คน, Kute Club 2,534,710 คน และ Promotion2U 2,526,467 คน เปนตน  

อยางไรก็ตามเฟซบุกไมไดมีเฉพาะสวนท่ีเปนแฟนเพจ (Page) แตเพียงอยางเดียวท่ีมีประโยชน

ทางการตลาด เมธา เกรียงปริญญากิจ, ปวัตน เลาหะวีร และเตฌิณ โสมคํา (2555) ระบุวา เฟซบุกยังมี

หนาโปรไฟล (Profile) และกลุม (Group) ซ่ึงก็สามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน ดังนี้ 
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1. หนาโปรไฟล จะเปนตัวตนของผูใชท่ีทุกคนตองมีกอนสรางกลุมหรือเพจ ขอดีคือสามารถตั้งคา

ความเปนสวนตัว แจงเตือนไดละเอียด มีแอพพลิเคชั่นเสริมหลากหลาย สามารถเปนฝายเริ่มตนขอเปน

เพ่ือนได สงขอความสวนตัวหาเพ่ือนได แตมีขอดอยคือจํากัดเพ่ือนท่ี 5,000 คน ท้ังนี้หนาโปรไฟลจะ

เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก เนนความสัมพันธกับลูกคาแบบ 1 ตอ 1 เชน ครูสอนพิเศษ  

2. หนากลุม จะจํากัดบุคคลในการเขามาเปนสมาชิก ไมมีกลองขอความ เหมาะกับการสื่อสารท่ีมี

ขนาดไมใหญนัก สามารถตั้งเปนกลุมเปด (ใคร ๆ ก็ชวนเขารวมได คนท่ัวไปเขาไปดูได) กลุมปด (ผูดูแล

ตองอนุมัติคําขอ คนท่ัวไปเขาดูไมได) และกลุมลับ (กลุมจะไมปรากฏท่ีผลการคนหา เขาเปนสมาชิกและดู

ขอมูลไดดวยวิธีการเชิญ) เหมาะกับกลุมท่ีตองการควบคุมสมาชิก เชน ในสถานการณโควิด-19 กลุมชุมชน

มหาวิทยาลัยเปดใหบุคลากรและนักศึกษาท้ังอดีตและปจจุบันไดฝากรานขายของ ไดแก จุฬาฯมารเก็ต

เพลส มีสมาชิก 86,000 คน กลุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการฝากราน มีสมาชิก 68,000 คน 

(Pattarat, 2563) เปนตน 

3. หนาเพจ จะสามารถเขาถึงกลุมคนจํานวนมาก ไมจํากัดคนเขามาดูขอมูล คนท่ีตองการดูขอมูล

สามารถเริ่มตนเองโดยการกดถูกใจหรือไลก (Like) เพจเพ่ือเปนแฟน (Fan) และ/หรือเลือกเปน ผูติดตาม

เนื้อหาได ผูดูแลเพจสามารถปรับแตงหนาตาเพจดวยแท็บเนื้อหาพิเศษ (iframe Application) ท่ีสําคัญคือ

สามารถใชประโยชนจากการจัดเก็บสถิติผูเขาเยี่ยมชมของเพจ (Insights) ซ่ึงรูปแบบนี้จะเหมาะกับการ

ทําตลาด การประชาสัมพันธ และการสรางแบรนดท่ีตองการเขาถึงคนจํานวนมาก  

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2559) ใหขอมูลท่ีนาสนใจเก่ียวกับสาเหตุท่ีเฟซบุกเปน

ทางเลือกอันดับตน ๆ ในการทําการตลาดดิจิทัลคือเปนเพราะมีผูใชงานเปนอันดับหนึ่งในบรรดาสื่อสังคม

ออนไลน เฟซบุกมีระบบการกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ลักษณะของกลุมบุคคล ความสนใจ พฤติกรรม 

พิกัดสถานท่ี สามารถเขารวมกิจกรรมในเพจ สามารถสืบคนคํา (Facebook Search) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกสินคาและบริการของผูบริโภคนั่นเอง  

การนําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุกแฟนเพจจะเปนในรูปแบบของโพสต (Post) โดยผูดูแลเพจ

สามารถโพสตเรื่องราวไดไมจํากัด เชน ไทยรัฐออนไลนแฟนเพจ (https://www.facebook.com/ 

thairath) มีสินคาคือขาวสาร ณ วันท่ี 9 เมษายน 2563 มีผูติดตาม 12 ลานคน มีการโพสตถึง 199 

โพสตในวันท่ี 23 พ.ย. 2559 (นภารัตน พฤกษสุราลัย, 2560: 47) เปนตน สวนลักษณะของเนื้อหาบน

เพจ ผูดูแลเพจจะสามารถโพสตขอความ ภาพ เสียง วิดีโอ เรื่องราว (Story) รวมท้ังการถายทอดสด 

(Live Streaming) โดยปกติการโพสตในแตละครั้งจะไมมีคาใชจาย แตประสิทธิภาพในการเขาถึงผูคนจะ
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เปนลักษณะสุมและมีจํานวนการเขาถึงไมมากนัก (Organic Reach) ซ่ึงหากตองการใหเขาถึงคนจํานวน

มากแบบกําหนดขนาดและเจาะจงก็จะตองโพสตในรูปแบบของการซ้ือโฆษณาเพ่ือให เขาถึง

กลุมเปาหมายตามท่ีกําหนดได (Paid Reach) ท้ังนี้การโฆษณาบนเฟซบุกจะมีสองรูปแบบคือ Boost 

Post หรือ Facebook Ads ซ่ึงนักสื่อสารทางการตลาดจะเลือกใชวิธีใดก็ข้ึนอยูกับเปาหมายทางการตลาด 

งบประมาณ และเทคนิคในการทําโฆษณา ในสวนของปฏิกิริยาตอบกลับจากกลุมเปาหมาย ผูดูแลเพจจะ

สามารถทราบเบื้องตนไดโดยดูจากปฏิสัมพันธกับโพสต เพราะผูอานสามารถมีสวนรวมโดยการสอบถาม 

แสดงความคิดเห็น กดปุมแสดงอารมณ และ/หรือสงตอขอมูลไปยังเพ่ือน ซ่ึงชวยทําใหเกิดการตลาดแบบ

ปากตอปาก (Viral Marketing) ได (Earned Media) 

การสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบของการโฆษณาบนเฟซบุกเปนสิ่งท่ีองคกรหรือแบรนดยุค

การเปลี่ยนผานทางดิจิทัลใหความสําคัญ สถิติการใชสื่อดิจิทัลของคนไทยในป 2562 (Ad addict, 2563) 

ระบุวา การโฆษณาแบบเสียคาใชจายแบบ Boost Post บนแฟนเพจมีอยู 23.4% ของแฟนเพจท้ังหมด 

สวนภาพรวมพบวามูลคาตลาดโฆษณาดิจิทัลในป 2562 มีถึงเกือบ 900 ลานดอลลาหสหรัฐหรือประมาณ 

3 หม่ืนลานบาท นับเปนเม็ดเงินจํานวนมหาศาลท่ีลงไปในการโฆษณาออนไลน  

ภิเษก ชัยนิรันดร (2553) กลาววา การใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารทางการตลาด มีหลาย

เปาหมาย ไดแก 1. เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เชน การสงขอความแจงเตือนแกผูติดตามแบรนดเม่ือมีการลดราคา

สินคา 2. เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรูในแบรนด (Brand Awareness) โดยเปดโอกาสใหลูกคาไดมีสวน

รวมกับกิจกรรมทางการตลาดและพูดคุยกับแบรนดอยางเปนกันเอง 3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ              

4. เพ่ือทราบปฏิกิริยาตอบกลับจากลูกคา ชวยแกปญหา สรางความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา และนํา

ขอมูลไปปรับปรุงสินคาและบริการ 5. เพ่ือเพ่ิมจํานวนคนเขาเว็บไซต นอกจากผูท่ีติดตามยังรวมถึง

เครือขายท่ีผูติดตามไดแบงปนขอมูลออกไป 6. เพ่ือสรางการเปนผูนําทางความคิด แสดงความคิด และให

ความรูกับผูติดตาม ฯลฯ ตัวอยางการใชแฟนเพจโฆษณาเพ่ือเพ่ิมยอดขายของเบอรเกอรคิงไทยแลนด 

โพสตโฆษณาโปรโมชั่น ‘ซ้ือ 1 ฟรี 1’ เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2563 ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 โพสตโฆษณาของเบอรเกอรคิง โปรโมชั่น ‘ซ้ือ 1 ฟรี 1’  

ท่ีมา: Burger King Thailand (2563) 

 

สําหรับการศึกษาวิจัยท่ียืนยันถึงความสําคัญของการใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารทาง

การตลาด เชน แลงกาโล ริตา และแซลกูอิโร (Langaro, Rita and Salgueiro, 2018) ศึกษาพบวา การ

มีสวนรวมของผูกดไลกเพจแบรนดมีอิทธิพลตอความตระหนักรูในแบรนดอยางมีนัยสําคัญ เปนเชิงบวก 

และมีผลโดยตรง สวนทัศนคติท่ีมีตอแบรนดไดรับประโยชนอยางมากจากความตระหนักรูในแบรนด ดัง

นั้นเฟซบุกเพจจึงมีอิทธิพลตอการสรางความรูเก่ียวกับแบรนด เปนตน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการส่ือสารการตลาด 

 กอนท่ีอินเทอรเน็ตจะไดรับความนิยมดังเชนทุกวันนี้ องคกรหรือแบรนดมักจะประเมินผลการ

สื่อสารทางการตลาดในรูปแบบออฟไลน (Offline) เชน ประเมินผลการโฆษณาสินคาและบริการท่ี

เผยแพรผานทางสื่อมวลชน โดยอาจมีตัวชี้วัดคือความถ่ีและระยะเวลาในการเห็นโฆษณา ความพึงพอใจ

ตอโฆษณา จํานวนยอดขาย เปนตน แบรนดอาจเก็บขอมูลและประเมินเองหรือจางบริษัทเอเจนซ่ีโฆษณา

ดําเนินการให ซ่ึงมักจะใชวิธีวิจัยรวมดวย เชน การสํารวจกลุมผูบริโภคดวยแบบสอบถาม การสนทนา

กลุม การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต ฯลฯ ในภาพรวมขอมูลของกลุมเปาหมายมักเก่ียวของกับ

คุณลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ท่ีอยู การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพสมรส ฯลฯ 

พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ลักษณะทางจิตวิทยา ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิต ความตองการ แรงจูงใจ 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ การตัดสินใจซ้ือ ฯลฯ  
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 สําหรับการประเมินผลการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล บริษัทเอเจนซีโฆษณายังคงมีบทบาท

ชวยเหลือแบรนดในการวางแผนการสื่อสารการตลาดท้ังออฟไลนและออนไลน โดยดําเนินการ รวบรวม 

และประเมินผลขอมูลให อยางไรก็ตามแบรนดเองก็สามารถดําเนินการและเก็บขอมูลจากแพลตฟอรม

ออนไลนไดดวยตนเอง เพราะปจจุบันแพลตฟอรมออนไลนประเภทตาง ๆ มีเครื่องมือประเมินผลให

สามารถดึงขอมูลไปใชประโยชนไดทันที เครื่องมือท่ีใชงานไดฟรี ไดแก กูเก้ิลอนาลิติกท่ีใหขอมูลเก่ียวกับ

ผูใชงานเว็บไซต และเฟซบุกอินไซสท่ีใหขอมูลเก่ียวกับผูกดถูกใจหรือติดตามเฟซบุกเพจ เปนตน สวน

มาตรวัดหรือเมตริก (Metric) ท่ีนักสื่อสารการตลาดนิยมใชประเมินผลการสื่อสารการตลาดออนไลนก็

เชน จํานวนการคลิกเพจหรือโฆษณา ระยะเวลาดูโฆษณา ผูเยี่ยมชมทําสิ่งใดเม่ือเห็นโฆษณา และผูเยี่ยม

ชมไปท่ีใดตอ (Batra and Keller, 2016) สวนมาตรวัดท่ีใชประเมินผลโพสตบนเฟซบุกก็เชน จํานวนคน

ท่ีเขาถึง (Reach) จํานวนครั้งท่ีเห็น (Impressions) ยอดการดูวิดีโอ (View) จํานวนการกดถูกใจ (Like) 

จํานวนการแบงปน (Share) เปนตน  

 

กูเกิ้ลอนาลิติกกับการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค 

การสรางเว็บไซตถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรหรือแบรนดยุคการเปลี่ยนผานทางดิจิทัลเพราะ

เปนการระบุท่ีตั้งแบบเปนทางการบนโลกดิจิทัล สะทอนถึงความมีเอกลักษณและภาพลักษณท่ีทันสมัย 

โดยสามารถสรางสรรคและปรับปรุงขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา ท่ีสําคัญคือสามารถใชเปนชองทางขาย

สินคาและบริการทดแทนหนารานแบบออฟไลนได เชน ผูใหบริการเครือขายสัญญาณโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 3 คาย ดีแทค ทรูมูฟ และเอไอเอส ใชเว็บไซตใหขอมูลเก่ียวกับสินคาและ

บริการ โดยแบงขอมูลเปนหมวดหมู มีขอมูลโปรโมชั่น ของรางวัล สิทธิพิเศษ ขอมูลองคกร และบริการ

ลูกคา เชน ติดตอเรา/แนะนําบริการ ศูนยบริการ ยายคายเบอรเดิม จายบิล เติมเงิน ชองทางชําระ

คาบริการ ชองทางการเติมเงิน ติดตามสถานะเครื่องซอม เปนตน นอกจากนี้ยังมีตัวเชื่อมโยง (Link) ไป

ยังสื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ ได ดังภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 เว็บไซตแบรนดผูใหบริการเครือขายโทรศัพทและอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 3 คาย 

ท่ีมา: DTAC (2563ก) True Move (2563ก) AIS (2563ก)  

สําหรับเครื่องมือประเมินผลขอมูลผูเขาชมเว็บไซตในปจจุบันนั้นมีหลายเครื่องมือ หนึ่งใน

เครื่องมือท่ีใชงานไดฟรีและเปนท่ีนิยม ไดแก กูเก้ิลอนาลิติก ท่ีเจาของเว็บไซตเพียงมีจีเมล (Gmail) 

จากนั้นสมัครใชงาน แลวนํารหัสติดตาม (Tracking Code) ในเมนูผูดูแลระบบ (Administrator) เขาไป

ติดตั้งในเว็บไซตท่ีตองการวิเคราะห ก็สามารถเขาใชงานไดทันที ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 รายงานของกูเก้ิลอนาลิติก (ขอมูลสมมติ) 

ท่ีมา: Google Analytics (2020) 
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ภายในกูเก้ิลอนาลิติก จะประกอบดวยรายงานสําเร็จรูป 4 ประเภท คือ  

1. คุณลักษณะของผูชม (Audiences) ประกอบดวยขอมูลของผูเขาชมเว็บไซต ไดแก ลักษณะ

ทางประชากร: อายุ เพศ (Demographics) ขอมูลเก่ียวกับความสนใจ (Interests) พิกัดท่ีอยู (Geo) 

พฤติกรรม (Behavior) เทคโนโลยีท่ีใช (Technology) โทรศัพทมือถือ (Mobile) การเปรียบเทียบ

ชองทางการเขาเว็บไซต (Benchmarking) เสนทางผูใช (User Flow)  

2. การเขาถึงเว็บไซต (Acquisition) ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับการเดินทางเขาเว็บไซต (All 

Traffic) รายงานการโฆษณาผานกูเก้ิล (Google Ads) คําท่ีสืบคน (Search Console)  

3. พฤติกรรมของผูใช (Behavior) ประกอบดวยเสนทางพฤติกรรม (Behavior Flow) เนื้อหาท่ี

ดู (Site Content) ความเร็วในการโหลดหนาจอ (Site Speed) การสืบคนจากเว็บไซต (Site Search) 

กิจกรรมท่ีทํา (Event) เชน การดาวนโหลด การคลิกชมวิดีโอ  

4. การติดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว (Conversions) ประกอบดวยรายงานเก่ียวกับเปาหมายท่ี

กําหนดไว (Goals) รายงานเก่ียวกับยอดขายสินคาและบริการ (eCommerce) รายงานท่ีใชดูชองทางท่ี

ทํางานรวมกันเพ่ือไปสูเปาหมายท่ีกําหนด (Multi-Channel Funnels) 

ความโดดเดนของกูเก้ิลอนาลิติกคือ การใหขอมูลการเขาชมเว็บไซตของลูกคาใหม (New 

Visitor) และลูกคาเดิม (Returning Visitor) ท่ีกลับเขามาท่ีเว็บไซต ซ่ึงถาตัวเลขการกลับเขามาใน

เว็บไซตมีมาก มีความถ่ีในการกลับเขามา (Frequency and Recency) สูง ระยะเวลาท่ีใชบนเว็บไซต 

(Session Duration) มาก ก็จะสะทอนใหเห็นถึงความภักดีของลูกคาท่ีมีตอแบรนด (Wiphawee 

Chulamanee, 2562) นอกจากนี้การใหขอมูลเก่ียวกับแหลงท่ีมาของผูเขาชมเว็บไซตแยกเปน 4 แหลง 

คือ พิมพ URL ตรง (Direct) การคนหาคําใน Search (Organic) การคลิกผานตัวเชื่อมโยงท่ีอยูตาม

เว็บไซตตาง ๆ (Referral) และเขามาผานสื่อสังคมออนไลน (Social) เชน เฟซบุก ทวิตเตอร ฯลฯ มี

ประโยชนตอนักสื่อสารการตลาดเพราะสามารถใชประเมินผลการสื่อสารการตลาดในแตละชองทางวา

สามารถชักจูงใจกลุมเปาหมายใหเขามาท่ีเว็บไซตไดดีเพียงใด 

  

เฟซบุกอินไซสกับการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค 

เฟซบุกอินไซส (Facebook Insights) เรียกอีกอยางวาเฟซบุกเพจอินไซส (Facebook Page 

Insights) คือเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพของเพจบนเฟซบุก ชวยทําใหทราบวาผูคนมีปฏิสัมพันธกับ
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เนื้อหาบนเพจอยางไร ซ่ึงมีประโยชนตอการนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพของเพจ (Hootsuite, 2020)           

เฟซบุกอินไซสจะติดตั้งมาพรอมกับการสรางเพจโดยไมตองเสียคาใชจาย สามารถใชตรวจสอบโพสตใน

การเขาถึงกลุมเปาหมายท้ังแบบไมเสียคาใชจาย (Organic Reach) และเสียคาใชจาย (Paid Reach) ท้ัง

ยังสามารถตรวจสอบการมีสวนรวม (Engagement) กับโพสตของกลุมเปาหมาย สามารถดูยอนหลังได 

28 วัน สามารถตรวจสอบจํานวนการเขาชมเพจ (Page views) ตรวจสอบการดูโพสตกอนเผยแพร 

(Preview) และตรวจสอบการกระทําท่ีเกิดข้ึน (Action) ของกลุมเปาหมาย ท้ังยังสามารถตรวจสอบอายุ 

เพศ พิกัดท่ีอยูของกลุมเปาหมายและตรวจสอบขอมูลการโพสตของคูแขงทางธุรกิจได แตเครื่องมือนี้ก็มี

ขอดอยอยูบางคือไมสามารถวิเคราะหความรูสึกของกลุมเปาหมายท่ีมีตอแบรนดไดโดยตรง (Leidig, 

2020) 

การสรางเฟซบุกแฟนเพจ ข้ันตอนแรกจะตองเลือกประเภทของธุรกิจ ไดแก 1. Local Business 

or Place, 2.  Company, Organization or Institution, 3.  Brand or Product, 4.  Artists, Band or 

Public Figure, 5. Entertainment หรือ 6. Cause or Community จากนั้นกรอกขอมูลท่ีเก่ียวของก็

จะไดแฟนเพจท่ีเปนบัญชีนอกเหนือจากบัญชีสวนตัว ตัวอยางแฟนเพจประเภท Brand or Product 

ไดแก แฟนเพจผูใหบริการเครือขายโทรศัพทและอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 เฟซบุกแฟนเพจ DTAC (สีฟา), TRUE Move (สีแดง) และ AIS (สีเขียว) 

ท่ีมา: DTAC (2563ข) True Move (2563ข) AIS (2563ข)  
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เม่ือสรางแฟนเพจแลวก็จะไดเมนู Insights มาโดยอัตโนมัติ ซ่ึงประกอบดวยเมนูยอยตาง ๆ 

พรอมรายงานดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 รายงานของเฟซบุกอินไซส (ขอมูลสมมต)ิ 

ท่ีมา: Facebook (2020) 

 

1. รายงานสรุปขอมูลในภาพรวม (Overview) ไดแก Action on Page คือ สถิติการกดปุมใด ๆ 

บนเพจ เชน กดสงขอความ Page Views คือ สถิติการเขาดูขอมูล Page Previews คือ สถิติการดูโพสต

กอนแสดง Page Likes คือ สถิติการกดไลก Post Reach คือ สถิติโพสตท่ีเขาถึงผูคน Story Reach คือ 

สถิติคนเห็นเรื่องราวของเพจ Post Engagement คือ สถิติการกดไลก แสดงความคิดเห็น การแบงปน

ขอมูล Videos คือ สถิติการดูวิดีโอ Page Followers คือ สถิติคนกดติดตามเพจ 

2. รายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพของการซ้ือโฆษณา (Ads) เชน การเขาถึงคน (People Reach) 

การมีสวนรวมกับโพสต (Post Engagement)  

3. รายงานเก่ียวกับผูติดตามเพจ (Followers) แหลงท่ีมาของผูกดติดตามเพจ  

4. รายงานเก่ียวกับผูกดถูกใจเพจ (Likes) แหลงท่ีมาของผูกดถูกใจเพจ  

5. รายงานเก่ียวกับการมองเห็นโพสต (Reach) ท้ังแบบ Organic และ Paid และการมี

ปฏิสัมพันธ (Reactions) เชน กดปุมแสดงอารมณ  
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6. รายงานเก่ียวกับการกดดูขอมูลในเพจ (Page Views) และแหลงท่ีมา  

7. รายงานการดูโพสตกอนเผยแพร (Page Previews) 

8. รายงานเก่ียวกับการกดปุมใด ๆ บนเพจ (Actions on Pages) 

9. รายงานเก่ียวกับโพสต (Posts) วันเวลาออนไลนบนเฟซบุกของผูกดถูกใจเพจ ระเภทโพสต 

(Video, Photo, Link) การมีสวนรวม โพสตของคูแขง ประวัติการโพสตท้ังหมดของเพจ 

10. รายงานเก่ียวกับการจางบุคคลท่ีเปนท่ีรูจักมาทําโฆษณาให (Branded Content) 

11. รายงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ (Events) 

12. รายงานประสิทธิภาพของวิดีโอ (Videos) 

13. รายงานเก่ียวกับการเสนอเรื่องราว (Stories) 

14. รายงานเก่ียวกับลักษณะทางประชากร (People) เพศ อายุ พิกัดท่ีอยู ภาษา ของผูกดไลก

เพจ ผูติดตามเพจ การเขาถึงคน การมีสวนรวม  

15. รายงานเก่ียวกับการโตตอบกลองขอความ (Messages) 

16. รายงานการดึงขอมูล (API) 

17. รายงานเก่ียวกับการสั่งซ้ือ (Orders) 

18. รายงานเก่ียวกับการสแกน (QR Code) 

จะเห็นไดวาเฟซบุกอินไซสมีรายงานมากกวากูเก้ิลอนาลิติก อาจเปนเพราะลักษณะเฉพาะของ

แพลตฟอรม แตสิ่งท่ีมีคลายกันคือเรื่องของยอดคนดูและการมีปฏิสัมพันธกับแพลตฟอรม สวนสิ่งท่ีโดด

เดนของเฟซบุกอินไซสคือจะมีรายงานเปรียบเทียบสถิติการเขาดูและมีสวนรวมกับโพสตของคูแขง และมี

เครื่องมือซ้ือโฆษณาแบบกําหนดงบประมาณและเจาะจงกลุมเปาหมายพรอมสถิติการเขา ถึง

กลุมเปาหมายดวย  
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บทสรุป  

 องคกร แบรนด หรือเจาของสินคาและบริการในยุคการเปลี่ยนผานทางดิจิทัลมีแพลตฟอรม

ออนไลนมากมายใหเลือกใชเปนชองทางในการขายสินคาและบริการ รวมท้ังใหขอมูลขาวสารทาง

การตลาดแกผูบริโภคได ท่ีสําคัญคือบนแพลตฟอรมเหลานั้นมีเครื่องมือประเมินผลท่ีใชงานไดงาย สะดวก 

รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ หากองคกรมีเว็บไซตก็สามารถใชกูเก้ิลอนาลิติกในการติดตามประเมินผล 

ผูเขาใชงานเว็บไซต หรือหากมีเฟซบุกเพจก็สามารถใชเฟซบุกอินไซสในการศึกษาลูกคาหรือผูติดตามเพจ 

ท้ังยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดดวย เครื่องมือเหลานี้นับวามีประโยชน

อยางยิ่งตอนักสื่อสารการตลาด เพราะสามารถใชในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาด 

ติดตามพฤติกรรมผูบริโภค นําไปสูการปรับรูปแบบและเนื้อหาทางการตลาดท่ีตอบโจทยและตอบสนอง

ความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุดและทันตอเหตุการณ 

อยางไรก็ตามหัวใจหลักของความสําเร็จทางธุรกิจจุดเริ่มตนไมไดอยูท่ีแพลตฟอรมหรือเครื่องมือ

ประเมินผล หากอยูท่ีความสามารถในการวางแผนทางการตลาดท่ีชัดเจนในทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ 

นักสื่อสารทางการตลาดท่ีดําเนินการตามเปาหมายทางการตลาดท่ีชัดเจน จะทําใหสามารถวางแผน          

กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงบประมาณไดอยาง

คุมคา นักสื่อสารทางการตลาดในยุคการเปลี่ยนผานทางดิจิทัลตองเรียนรูตลาด (Target) ท้ังดาน

กายภาพและจิตวิทยา (Customer Personas) เขาใจในเสนทางพฤติกรรม (Customer Journey) โดย

มีการวางแผนสรางสรรคเนื้อหา เลือกใชรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือสื่อสาร กําหนดมาตรวัด รวมท้ังติดตาม

ประเมินผลดวยเครื่องมือตาง ๆ อยางใกลชิดอยูเสมอ 

สําหรับเว็บไซตเครือขายสังคมท่ีนักสื่อสารการตลาดควรใชประโยชนใหมากข้ึนนอกจากเฟซบุก ก็

คือ ยูทูป ไลน และติ๊กตอก (Tiktok) เพราะมีผูใชงานจํานวนมาก และควรติดตามพัฒนาการของ

เครื่องมือประเมินผลตาง ๆ รวมถึงปรับตัวตามสถานการณสําคัญ ๆ ดังเชนการแพรระบาดของไวรัส          

โควิด-19 มีเรื่องการเวนระยะหางทางสังคมทําใหคนตองอยูบานกันมากข้ึน ใชเวลาบริโภคขอมูลขาวสาร

ออนไลนมากข้ึน ชวงนี้โฆษณาบนสื่อสังคมมีราคาท่ีถูกลง (Socialbakers.com, 2020b) สถิติชี้วาการ

โฆษณาบนเครือขายสืบคน (Search) ไดรับความนิยมสูงสุด (Ad Addict, 2563) เปนตน นักสื่อสาร

การตลาดจึงควรพิจารณาสถานการณอยางรอบคอบและใชวิกฤตใหเปนโอกาส สวนเทคโนโลยีใหมๆ ไมวา

จะเปนการสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดทดลองสินคาเพ่ือสรางประสบการณเสมือนจริงเพ่ือกระตุนให
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ตัดสินใจซ้ือ (Augmented Reality: AR) หรือหุนยนตอัจริยะ (Artificial Intelligence: AI) ก็ควรนํามา

ประยุกตใชกับธุรกิจดวย (TerraBKK, 2563) 

การเก็บฐานขอมูลของลูกคา (Lead) ก็เปนสิ่งจําเปน นักสื่อสารการตลาดตองชักจูงใจให

กลุมเปาหมายท้ังเกาและใหมกรอกขอมูลสวนตัวใหกับแบรนด มารเก็ตติ้งอุปส (Marketingoops, 2560) 

แนะวาควรโฆษณาหรือประชาสัมพันธเขาไปจับความสนใจกลุมคนใหคนท่ียังไมสนใจ (Cold Lead) ใน

แบรนดกลายเปนคนท่ีพรอมจะซ้ือ (Warm Lead) โดยใหขอเสนอสิทธิพิเศษ สวนลูกคาเกาก็ควรสราง

ความสัมพันธในระยะยาว โฆษณาเพ่ือกระตุนการซ้ือซํ้า และเชื่อมโยงกับกลุมคนท่ีเหมือนกลุมเปาหมาย 

(Lookalike Audience) ดวย  

ทายสุด หากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนาคลี่คลายลง การใหความสําคัญกับชองทาง

การขายออนไลนและออฟไลนควบคูกันไป (Omni Channel) ก็นาจะยังเปนสิ่งจําเปน นิตยสารฮารวารด

บิสิเนสรีวิว (Harvard Business Review) ระบุวาความสําเร็จของการขายคือการรวบประสบการณการ

ซ้ือท้ังออฟไลนและออนไลนเขาดวยกัน เพราะลูกคาอาจเขาไปดูของท่ีรานคาออฟไลนกลับบานก็สามารถ

ซ้ือของออนไลน หรือดูของในเว็บไซตแลวเดินเขาไปในรานแลวซ้ือก็ได (Marketingoops, 2557) อยางไร

ก็ตามในชวงเวลาท่ีมีขอจํากัดเชนในขณะนี้ แบรนดควรใหความสําคัญกับการสื่อสารทางการตลาดผาน

ชองทางออนไลนและติดตามพฤติกรรมของกลุมเปาหมายอยางใกลชิด  
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ขาววิทยุกับการสื่อสารแบรนด NHK  

Radio News and NHK Brand Communication 

  

อเนญชา กลิ่นเกษร0
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Anencha Klinkesorn1 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของขาววิทยุกระจายเสียงและการ

เสนอรายการขาววิทยุของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย ซ่ึงเปนท้ังการทําหนาท่ีใหขาวสารและ

เปนชองทางในการสื่อสารแบรนดของ NHK  การศึกษาครั้งนี้รวบรวมขอมูลจากการฟงรายการขาววิทยุ

ภาคภาษาไทยและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ โดยนําแนวคิดเรื่องขาววิทยุกระจายเสียงและแนวคิด

เรื่องแบรนด เปนกรอบในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย เสนอ

ขาวในรูปแบบรายการขาวประจําวัน คัดเลือกขาวโดยพิจารณาคุณคาของขาวในดานผลกระทบท่ีมีตอ

บุคคลและสังคม เรียงลําดับขาวตามระดับความสําคัญของเหตุการณ โครงสรางการเขียนขาวเปนแบบรูป

ไข แตละขาวมีประเด็นเดียว บทพูดของผูประกาศในการดําเนินรายการและอานขาว เปนชองทางในการ

สื่อสารแบรนดโดยการประกาศชื่อ NHK WORLD-JAPAN และ NHK ในการพูดเปดรายการ กลาง

รายการ ปดทายรายการ และ ในเนื้อขาวบางขาว  

 

คําสําคัญ: ขาววิทยุ, การสื่อสารแบรนด NHK, NHK WORLD-JAPAN  

 

Abstract 

This Academic article aims to point out the specific attribute of radio news and 

news program presentation of NHK WORLD-JAPAN, Thai section, which play roles of media 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, School of Communication Arts, University of 

the Thai Chamber of Commerce,  E-mail: anencha.kl@gmail.com  
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informative function and a channel of NHK brand communication. This study collects the 

data by listening to Thai news programs, reviewing other related documents and employs 

the principle of radio news and brand concepts as the data analysis framework.  The 

results show that NHK WORLD- JAPAN, Thai Section presents radio news program in the 

News Bulletin format, selects news items into the program by considering the news value 

of its consequence towards people and society, orders news items by the importance or 

significant of news event, the structure of news writing style is in egg-shaped form, each 

news item conveys one point of the matter. The program script takes role as the channel 

of NHK brand communication by announcing or reading the name “NHK WORLD JAPAN” 

and/or “NHK”  in the introduction speech, continuity, ending speech and in any news 

script. 

 

Keywords: Radio News, NHK Brand Communication, NHK WORLD-JAPAN  

 

บทนํา 

 วิทยุกระจายเสียงเปนสื่อมวลชนท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงไม

เรียกรองใหผูฟงสละเวลาในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ มาฟงวิทยุ ผูฟงสามารถรับรูขอมูล ขาวสาร และความ

บันเทิงจากวิทยุ ไดโดยไมตองใชทักษะท่ีตองฝกฝนเปนพิเศษ เชน การอาน การตีความ การคิดวิเคราะห 

ทําใหวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทสําคัญในการแจงขาวสารท่ีสําคัญ เรงดวน ฉุกเฉิน ไปยังประชาชน

จํานวนมากไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว การผลิตรายการและขาวสําหรับวิทยุจึงมีหลักการสําคัญใน

การสรางสรรคเนื้อหาประการหนึ่ง คือ ผูเขียนขาววิทยุ หรือ ผูเขียนบทวิทยุ จะตองเขียนเพ่ือฟง 

หมายความวา สิ่งท่ีเขียนในบทวิทยุนั้น มีไวสําหรับ พูดหรืออาน ใหผูฟง ซ่ึงไมมีโอกาสเห็นตนฉบับของ

บทวิทยุ รับรูและเขาใจเนื้อหาสาร (Content Message) ดวยการ “ฟง” เพียงอยางเดียวเทานั้น 

ลักษณะเฉพาะเชนนี้ เปนท้ังจุดเดนและขอจํากัดของวิทยุกระจายเสียงในการเสนอขาว เพราะแมวาจะ

เอาชนะอุปสรรคดานระยะทางได แตกลับมีอุปสรรคจากสิ่งรบกวน (Noise) ในขณะท่ีสื่อสาร ซ่ึงอาจทํา

ใหผูฟง เลือกท่ีจะเปดรับขาวสารจากสื่ออ่ืนท่ีตองใชความพยายามมากกวา แต ตอบสนองความสนใจใคร

รูไดดีกวา เชน การดูขาวโทรทัศน หรือ อานขาวออนไลน  
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บทความนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากการติดตามฟงขาววิทยุของ NHK WORLD-JAPAN ภาค

ภาษาไทย ในการรายงานเหตุการณภัยพิบัติจากพายุ Hagibis ในประเทศญ่ีปุน และสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธ ใหม  หรือ COVID-19 ซ่ึ งแสดงให เห็นบทบาทสํา คัญของ

วิทยุกระจายเสียง ในการทําหนาท่ีแจงขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเชื่อถือไดแกประชาชนในภาวะวิกฤติ 

ทําใหผูฟงรับรูคุณคาแบรนด (Brand Value) ของ NHK และ NHK WORLD-JAPAN ในฐานะองคกรแพร

ภาพกระจายเสียงสาธารณะท่ียึดม่ันในภารกิจ (1) การนําเสนอรายการท่ีเปนกลาง คุณภาพสูง 

หลากหลายประเภทท้ังในและตางประเทศ และ (2) การเสนอขาวลาสุดจากญ่ีปุนและท่ัวโลก (NHK 

WORLD, 2020)1  แตเนื่องจาก NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย มีเวลาออกอากาศเพียงวันละ 30 

นาที โดยเปนเวลาของรายการขาวในวันธรรมดา 14 นาที วันเสาร-อาทิตย 9 นาที การเสนอขาวในแตละ

วันจึงตองมีหลักเกณฑท่ีบรรณาธิการขาวใชตัดสินใจวาจะเลือกขาวใดบางมาเสนอ ผู เขียนจึงมี

ขอพิจารณาในเชิงวิชาการเก่ียวกับการเสนอขาววิทยุของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย ใน

บทความนี้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1. รูปแบบรายการและโครงสรางการเขียนขาว  2. การคัดเลือกและ

เรียงลําดับขาว 3. การสื่อสารแบรนด NHK และNHK WORLD-JAPAN ในรายการขาว โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของขาววิทยุกระจายเสียงอยางเปนรูปธรรม หลักการและวิธีการเสนอขาวท่ี

เปนธรรม เปนกลาง และเชื่อถือไดของแบรนด NHK และการสื่อสารแบรนด NHK ผานเสียงในรายการ

ขาววิทยุ 

บทความนี้ ผูเขียนใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการฟงขาววิทยุ ของ NHK WORLD-JAPAN ภาค

ภาษาไทย ทางอินเทอรเน็ต แลวจดบันทึกเนื้อหารายการในรูปแบบบทวิทยุตามลําดับการเสนอ โดยได

บันทึกขอมูลรายการขาวท่ีออกอากาศตั้งแต วันท่ี 13 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมีการรายงานขาวการเกิดภัยพิบัติ

จากพายุไตฝุน Hagibis ถึง วันท่ี 19 เมษายน 2563 ซ่ึงเปนชวงท่ีเกิดการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม ไดตัวอยางจํานวน 190 รายการ และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ไดแก ขอมูล 

ประกาศ และ ขาวท่ีอานออกอากาศแตละวันจากเว็บไซต NHK WORLD-JAPAN ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ [www.nhk.jp/nhkworld] และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ จากนั้นจึงนําขอมูลมา

วิเคราะหสรุปตามประเด็นหลักโดยใชแนวคิดเก่ียวกับขาววิทยุกระจายเสียงและแนวคิดเรื่องแบรนด เปน

กรอบในการวิเคราะห 
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ขอมูลองคกร NHK WORLD-JAPAN  

NHK ยอมาจากชื่อองคกรในภาษาญ่ีปุนวา Nippon Hoso Kyokai (Japan Broadcasting 

Corporation) มีสถานภาพเปนองคกรผูแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะ (Public Broadcasting) แหง

เดียวของญี่ปุน ไดรับเงินทุนดําเนินงานจากคาธรรมเนียมเครื่องรับโทรทัศนจากผูชม ไมมีโฆษณา (NHK, 

2020)1 สวน “NHK WORLD-JAPAN เปนบริการนานาชาติของ NHK ผูแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะ

ของญี่ปุน นําเสนอขอมูลลาสุดเก่ียวกับญ่ีปุนและเอเชียผานชองทางโทรทัศน วิทยุ และออนไลนแกผูชม

ท่ัวโลก” (NHK WORLD-JAPAN, 2020) บริการภาคภาษาตางประเทศของ NHK ไดปรับชื่อจากเดิม 

NHK WORLD RADIO JAPAN เปน NHK WORLD-JAPAN ตั้งแตเดือนเมษายน 2561 เพ่ือเนนย้ําถึง

บทบาทของบริการในฐานะองคกรสื่อสาธารณะท่ีออกอากาศจากญ่ีปุน โดยเปนการเตรียมความพรอม

ดานการสื่อสารระหวางท่ีญ่ีปุนเปนเจาภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกโตเกียว 2020 (NHK 

WORLD-JAPAN ภาษาไทย, 2020)1 

NHK WORLD-JAPAN ภาษาไทย เปนรายการวิทยุกระจายเสียงภาษาตางประเทศ 1 ใน 17 

ภาษา เสนอขาวและรายการวิทยุหลากหลายรูปแบบ โดยออกอากาศสด ณ เวลา 18.30-19.00 น. ตาม

เวลาในประเทศไทย และออกอากาศซํ้าอีก 3 ครั้ง ในเวลา 19.30-20.00 น., 05.59-06.20 น. และ 

09.00-09.30 น. ของวันรุงข้ึน โดยเสนอขาวเปนอันดับแรกหลังจากประกาศเปดสถานี แลวตอดวย

รายการอ่ืน ๆ รายการขาวท่ีออกอากาศในวันธรรมดา ยาว 14 นาที วันเสาร-อาทิตย ยาว 9 นาที ผูฟง

สามารถรับฟงไดทางวิทยุคลื่นสั้น AM. FM. วิทยุดาวเทียม อินเทอรเน็ต และ Podcast 

การท่ี NHK มีสถานภาพเปนองคกรกระจายเสียงสาธารณะ เปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการสื่อขาวและ

รายงานขาวอยางเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐและการโฆษณา และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาเสนอ

ขาวและรายการท่ีมีคุณภาพสูง เปนธรรม เปนกลาง และเชื่อถือได 

 

ขอมูลเกี่ยวกับรายการขาววิทยุของ NHK WORLD RADIO JAPAN  

บทสัมภาษณ บรรณาธิการขาววิทยุของ NHK WORLD RADIO JAPAN ในรายงานวิจัย เรื่อง 

เอกลักษณการผลิตรายการวิทยุของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย (อเนญชา กลิ่นเกษร, 

2559) กลาววา บรรณาธิการขาวแตละวัน ทําหนาท่ีเรียงลําดับขาวสําคัญบนกระดานขาวท่ีคัดเลือกจาก

ขาวจํานวนมากมายท่ีนักขาวของเอ็นเอชเคสงมาจากท้ังในและนอกประเทศ โดยพิจารณาจากมุมมองท่ี

เอ็นเอชเคเห็นวาสําคัญและมุมมองท่ีตางชาติสนใจ การเลือกขาวใดออกอากาศตัดสินใจตามความสําคัญ
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ของขาวซ่ึงข้ึนอยูกับวิจารณญาณของ NHK วา ขาวนั้นมีความสําคัญในระดับ โลก ระดับเอเชีย และ 

ระดับญี่ปุน  ซ่ึงเปนเสาหลัก 3 ขอ ท่ีใชในการเลือกขาว โดยไมจํากัดวาเนื้อหาของขาวจัดวาเปนขาว

การเมือง หรือขาวสังคม ดังนั้นจึงไมมีการกําหนดสัดสวนหรือการเรียงลําดับไวตายตัว  

 

แนวคิดเรื่องขาววิทยุกระจายเสียง  

 รายการขาววิทยุกระจายเสียง (News Program) หมายถึง รายการวิทยุกระจายเสียงท่ีจัดข้ึน

เพ่ือรายงานเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนมีเนื้อหาหลักเปนการรายงาน ขาวสาร เหตุการณ ขอเท็จจริง 

ขอคิดเห็นท่ีเปนเรื่องใหม ท่ีนาสนใจ มีความสําคัญและมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน  

ขาววิทยุ อาจจะเสนอออกอากาศ ณ ชวงเวลาไดเวลาหนึ่งเปนประจําทุกวัน หรืออาจเสนอแทรกใน

ชวงเวลาสั้น ๆ ระหวางรายการอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีเรงดวน เชน รายการขาวประจําวัน (News Bulletin) 

รายการวิเคราะหขาว (News Commentary) การรายงานขาวจากจุดท่ีเกิดเหตุ (On-Spot-News) 

(McLeish,1999, วีรพงษ พลนิกรกิจ, 2558 และ ธีรารักษ โพธิสุวรรณ, 2542) 

ขาววิทยุกระจายเสียงมีลักษณะเฉพาะท่ีเปนจุดออนเม่ือเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ กับขาว

หนังสือพิมพ คือในรายการขาวท่ีมีความยาว 10 นาที มีเนื้อขาวนับจากจํานวนคําในบท เทากับ 1 

คอลัมนครึ่ง ของหนังสือพิมพเทานั้น รายการขาววิทยุความยาว 1 ชั่วโมง ก็ยังมีเนื้อหานอยกวาขาว

หนังสือพิมพ 1 ฉบับ (Andrew Crisell, 1994) การเสนอขาววิทยุจึงมีการคัดเลือก แกไข และสรุป

มากกวาการรายงานขาวของหนังสือพิมพ  

การเขียนขาววิทยุแตละขาว มีโครงสรางเปนรูปไข ประกอบดวย ความนํา (Lead) เนื้อเรื่อง 

(Body) และ สวนทาย (End) ซ่ึงแตละสวนมีสัดสวนท่ีตางกันคือ สวนท่ีเปนความนําและสวนทาย เปน

เสมือนสวนโคงบนและลางของไข มีสัดสวนนอยกวาเนื้อเรื่อง ซ่ึงเปนเสมือนสวนกลางของไข (วีรพงษ พล

นิกรกิจ, 2545) 

 การคัดเลือกขาวมาเสนอทางวิทยุ มักจะพิจารณาเลือกจากคุณคาของขาว (News Value)ซ่ึง

เปนสิ่งท่ีอยูในความสนใจและกระทบใจผูฟง เนื้อหาของขาวท่ีมี “คุณคา” มีลักษณะสําคัญ ไดแก มีความ

สดใหม (Timeliness) มีความใกลชิด (Proximity) มีผลกระทบ (Impact or Consequence) มีความ

เดน หรือ ความสําคัญ ของบุคคลหรือสถานท่ี (Prominence) มีความขัดแยง (Conflict) เปนตน 

นอกจากการคัดเลือกขาวโดยพิจารณาองคประกอบและคุณคาของขาวท่ีพิจารณาจากเนื้อหาของขาว

แลว ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีบรรณาธิการขาวใชประกอบการพิจารณาดวย คือ นโยบายของสื่อ หรือหลักการท่ี
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ยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน การประเมินสถานการณแวดลอมรวมท้ังคูแขง  สัญชาตญาณ ประสบการณ 

หรือ คานิยมสวนบุคคลของบรรณาธิการ สําหรับขาววิทยุ ตองพิจารณาจํานวนขาวท่ีเหมาะสมกับความ

ยาวของรายการดวย “การเลือกขาววิทยุโดยหลักพ้ืนฐานก็ตองไมใชเรื่องท่ีกระตุนเราความอยากรูอยาก

เห็นหรือเต็มไปดวยความตื่นเตน แตตองเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและเขากับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

สังคม” (McLeish, 1999, นาฏยา ตนานนท, 2546) 

 เนื่องจากวิทยุมีแตเสียงไมมีภาพและขอความใหอาน ไมสามารถเสนอเรื่องท่ีซับซอนในเชิง

สืบสวนหรือเจาะลึกไดเหมือนขาวโทรทัศนและหนังสือพิมพ จึงมีการแบงประเภทของขาววิทยุ เปน 2 

ประเภทใหญ ๆ คือ 1. ขาวหนัก (Hard News) ไดแก เหตุการณตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญเปนแกนกลาง 

เนื้อหาของขาวมักเก่ียวกับเรื่องทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม 2. ขาวเบา 

(Soft News) คือเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเสนอเพ่ือความบันเทิงเปนแกนกลาง มีสาระเก่ียวของกับความสนใจ

ของมนุษย (Human Interest) เชน ขาวอาชญากรรม ดารา  แฟชั่น กีฬา  พยากรณอากาศ (ธีรารักษ 

โพธิสุวรรณ, 2542, นาฏยา ตนานนท, 2546)  สถานีวิทยุกระจายเสียงบางสถานี อาจจัดหมวดหมูของ

ขาวเพ่ือความสะดวกในการเรียงลําดับการเสนอขาวโดยอาศัยการแบงประเภทของขาวตามภูมิศาสตร

หรือความใกลชิดกับผูฟง โดยแบงเปน ขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ ซ่ึงเปนขาวหนัก แลวจึงตอดวย

ขาวกีฬา ขาวพยากรณอากาศแลวปดทายดวยขาวศิลปะ วัฒนธรรม และ บันเทิง ซ่ึงเปนขาวเบา 

 โครงสรางของขาววิทยุกระจายเสียงโดยท่ัวไป มี 3 สวน คือ 1.หัวขอขาวและความนํา 

(Headline and Lead) 2. เนื้อเรื่อง (Body) และ 3. สวนทาย (End) หรือสวนสรุป (วีรพงษ พลนิกรกิจ 

,2545, ธีรารักษ โพธิสุวรรณ, 2542) 

  

แนวคิดเรื่องแบรนด 

 แบรนด (Brand) มีความหมายในเชิงนามธรรมท่ียากแกการอธิบายใหเขาใจไดอยางถองแท 

เนื่องจากแบรนดเกิดจากความรูสึกท่ีมีตอสินคาหรือองคกรหลังจากบุคคลมีประสบการณจากทุกสิ่งทุก

อยาง ท่ีเก่ียวของกับสินคาหรือองคกรนั้น ไมเฉพาะชื่อ (Name) หรือ ตราสัญลักษณ (Logo) 

 ศิริกุล เลากัยกุล (2546: 25-27) อธิบายวา “แบรนด คือชื่อเสียงจากทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปน

ประสบการณรวมท่ีเก่ียวกับสินคาหรือบริษัท” และ “ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดข้ึนมีชื่อของแบรนดนั้นเขาไป

เก่ียงของลวนมีสวนในการสราง(ชื่อเสียง)แบรนด 
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วิทวัส ชัยปาณี (2546: 7-8) อธิบายวา “Brand คือ ทุกอยางท่ีสินคามีท้ังหมด รวมท้ังความรูสึก 

อะไรบางอยางท่ีผูบริโภคมีกับสินคาหรือตรานั้น และเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ บุคลิกภาพ (Personality) ความ

นาเชื่อถือ (Trust/Reliability) ความม่ันใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ (Share 

Experience) และ ความสัมพันธ (Relationship)” และกลาววา Brand แตกตางกับ Product คือ  

แบรนด เปนสิ่งท่ีจับตองได + ความรูสึก (Tangible + Feeling) 

 ดลชัย บุณยะรัตเวช (2546: 127-128) ใหคําจํากัดความของแบรนดซ่ึงเชื่อมโยงถึงการสื่อสาร

เพ่ือสรางประสบการณใหเกิดข้ึนกับผูบริโภควา “แบรนด คือ ประสบการณของผูบริโภค (Consumer 

Experiences) จากสิ่งท่ีแบรนดนําเสนอ รวมไปถึงการสื่อสารอ่ืน ๆ ทุกอยางท่ีออกจากแบรนด (Other 

Communications)” และ สรุปวา “แบรนด คือการสะสมรวบรวมของการรับรู (A Collection of 

Perceptions) เปนผลของความเขาใจและความรูสึกรวม ๆ เปนสิ่งท่ีเราสะสมมาเรื่อย ๆ เปนการรับรูท่ี

ฝงอยูในหัวสมองคน” 

 การสรางประสบการณท่ีเก่ียวของกับสินคาหรือองคกรเพ่ือใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอแบรนด 

จําเปนตองมีการสื่อสารผานชองทาง สื่อ และวิธีการท่ีหลากหลาย รวมท้ังผลิตภัณฑของแบรนด  ซ่ึงใน

ท่ีนี้ผูเขียนมีความคิดเห็นวา ขาววิทยุของ NHK WORLD-JAPAN ภาษาไทย เปนผลิตภัณฑและเปน

ชองทางในการสื่อสารแบรนด NHK ไปยังผูฟง 

 

สรุปผลการศึกษา 

 1. รูปแบบรายการและโครงสรางการเขียนขาว 

 ขาววิทยุกระจายเสียงของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย นําเสนอขาวในรูปแบบ

รายการขาวประจําวัน (News Bulletin) เปนขาวอาน โดยมีผูอานขาว 2 หรือ 3 คน สลับกันอานขาว

ตามลําดับท่ีจัดไว จํานวน 7-13 ขาว ข้ึนอยูกับความยาวของเนื้อขาวท่ีถูกเลือกในแตละวัน จํานวนผูอาน

ขาว ลดลงเหลือ 1-2 คน จํานวนขาวลดลงเหลือ 6 ขาว หลังจากทางการกรุงโตเกียวเรียกรองใหผูคนงด

เวนการออกไปนอกบาน เนื่องจากสถานการณไวรัสโคโรนา ตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 2563  

 สวนประกอบของรายการขาว มี 3 ลักษณะ คือ 1) เสียงดนตรี หรือเพลงประจํารายการ และ 

Jingle ค่ันรายการ  2) คําพูดในการดําเนินรายการ 3) ขาว 

 โครงสรางการเขียนขาว มีลักษณะดังตอไปนี้  
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1) ขาวแตละขาว มีประเด็นเดียว   

2) มีโครงสรางของขาวแบบรูปไข (ความนําและสวนทายมีสัดสวนนอยกวาเนื้อเรื่อง)   

3) ประโยคแรกของขาว ทําหนาท่ีความนํา (Lead) ใชเทคนิคการเขียนความนําแบบ 

ตรงไปตรงมา(Straight Lead) หรือความนําแบบขาวหนัก ตอบคําถาม ใคร (Who) ทําอะไร (What) 

เม่ือไหร (When) ยกเวนขาวสุดทายท่ีเปนขาวเบาเขียนความนําแบบสารคดี 

4) จัดลําดับเนื้อเรื่อง (Body) ตามลําดับประเด็น เสนอประเด็นยอยแตละประเด็นโดยข้ึนตน 

ประโยคใหม  ใชน้ําเสียงของผูประกาศการหยุดเวนวรรค(หายใจ) เพ่ือใหผูฟงทราบวาข้ึนประเด็นยอย

ใหม แทนการใชคําหรือกลุมคําชวยในการเชื่อมโยงประเด็นยอย 

 5) นําคําพูดของบุคคลในขาวมาเปนสวนหนึ่งของเนื้อขาว (Quotation) เชน นายอาเบะกลาว

วา "บุคลากรทางการแพทยกําลังเผชิญความเสี่ยงท่ีรายแรงจากผูปวยลนเกิน และบริการทางการแพทย

กําลังใกลจะเต็มขีดจํากัดที่จะรองรับไดในหลายพื้นที่ สถานการณเลวรายนี้เปนที่ประจักษชัดวา เราจะ

เสียเวลาอีกไมได" (NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย, ขาววันท่ี 7 เมษายน 2563)   

 6) แจงขอมูลเชิงสถิติ จํานวน และตัวเลข ตามจํานวนจริง ไมใชตัวเลขประมาณการ โดยมีการ

สรุปเชิงเปรียบเทียบให ทราบวา เปนครั้งแรก หรือ ท่ีสุดในรอบระยะเวลาหนึ่ง เชน “ดัชนีนิคเคอิปดการ 

ซื ้อขายประจําวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคมที่ 18,559 เยน ลดลง 856 เยน ถือเปนการลดลงต่ําที่สุด

นับตั้งแตเดือนเมษายนป 2560” 

 7) สวนทายของขาว (End) เปนขอความสั้น ๆ ในลักษณะตาง ๆ ไดแก (1) เปนพูดของบุคคลใน

ขาว (2) สรุป ปดทายอยางสั้น ๆ (3) ใหขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีมีในเนื้อขาว (4) ความเปนไปไดในอนาคต

ของขาวนั้น และมักใชกลุมคํา “อยางไรก็ตาม” ในวรรคสุดทายของขาว 

 8) ขานชื่อหนวยงาน ชื่อเฉพาะ หรือ คําศัพทภาษาญ่ีปุน ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตางประเทศ

อ่ืน ๆ โดยแปลเปนภาษาไทย หรือ อธิบายความหมายเปนภาษาไทย เชน “ผลการสํารวจเรื่องความ

มั่นใจของภาคธุรกิจญี่ปุ นที่มีตอแนวโนมทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ทังกัง ของธนาคารแหง

ประเทศญี่ปุ น ในไตรมาสลาสุด มีผลติดลบเปนครั้งแรกในรอบ 7 ป” (NHK WORLD-JAPAN ภาค

ภาษาไทย, ขาววันท่ี 1 เมษายน 2563)  

 9) ตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม 2563 อานชื่อคนญี่ปุน โดยขานชื่อสกุลกอน ชื่อตัว (NHK, 2020)2 

 ตัวอยางขาววิทยุท่ีมีโครงสรางและลักษณะการเขียนขาวดังกลาวขางตน เปนดังนี้  
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหโครงสรางและลักษณะการเขียนขาวจากตัวอยางขาววิทยุ 

โครงสราง/ลักษณะการเสนอ ขาว วันท่ี 20 เมษายน 2563 

สวนนํา (Lead) 

[Who, What] 

ไมใช โควิด สิบเกา เวนแตกรณท่ีีเปน

คําพูดของบุคคลในขาว 

ธนาคารกลางจีนตัดลดอัตราดอกเบ้ียอางอิงลงรอยละ 0.2 จุด เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการแพรระบาดของไวรัส 

โคโรนาสายพันธุใหม น่ีเปนความเคลื่อนไหวลาสุดของทางการจีน เพ่ือ

ชวยเหลือธุรกิจตาง ๆ ใหรับมือกับวิกฤตครั้งน้ี 

เนื้อเรื่อง (Body) 

[What, When] 

ธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศให อัตราดอกเบ้ีย

เงินกูอางอิงประจาํเดือนเมษายน อยูท่ีรอยละ 3.85 ซึ่งเปนการตัดลด

ดอกเบ้ียครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยอัตราดอกเบ้ียเงินกูอางอิง คือ

ตัวกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีผูปลอยกู ใหกับบรรดาธุรกิจท่ีมากูยืมเงิน 

เนื้อเรื่อง  

[What, When] 

ขอมูลสรุปเชิงเปรียบเทียบ  

ท้ังน้ี เศรษฐกิจจีนหดตัวลงรอยละ 6.8 ในชวงไตรมาสเดือนมกราคมถึง

มีนาคม เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา น่ีเปนการชะลอทาง

เศรษฐกิจครั้งแรกของจีน นับตั้งแตป 2535 ซึ่งเปนปท่ีจีนเริ่มเปดเผย

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของตน 

สวนทาย (End) 

[Why] 

ใหขอเท็จจริงท่ีมีในขาว 

ธนาคารกลางจีนหวังวา การตัดลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูจะเอ้ือใหธุรกิจ

ขนาดเล็กเขาถึงเงินทุนไดสะดวกข้ึน 

 

  

 จากขาวในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา การเขียนขาววิทยุมีโครงสรางและรูปแบบท่ีแตกตางจาก

ขาวหนังสือพิมพท่ีเสนอรายละเอียดและขอเท็จจริงจํานวนมากไดในขาวหนึ่งขาว เนื่องจากผูฟงรับรูได

จากการฟงเพียงอยางเดียว ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบเนื้อหาของขาวภาษาไทย กับ ขาวภาษาอังกฤษ และ 

ขาวโทรทัศนภาษาอังกฤษ ท่ีเว็บไซต NHK WORLD-JAPAN ภาษาอังกฤษ พบวา บทขาววิทยุภาษาไทย 

มีความนํา (Lead) แตกตางจากขาวโทรทัศน และ บางขาวตัดรายละเอียดปลีกยอยบางสวนออก  

 

 2. การคัดเลือกและเรียงลําดับขาว 

 เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขาวประการแรก คือ พิจารณาคุณคาของขาว (News Value) ใน 

2 มิติผสมผสานกัน คือ มิติดานผลกระทบ (Impact/Consequence) และมิติดานความเดนหรือ

ความสําคัญ (Prominence) ขาวใดท่ีพิจารณาวามีความสําคัญมาก และ มีผลกระทบมาก จะถูกเสนอ

เปนขาวแรก ตอดวยขาวท่ีมีความสําคัญในระดับท่ีใกลเคียงกัน หรือ ขาวท่ีเก่ียวเนื่องกัน มีบทพูดเปด
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รายการแจง “หัวขอขาวท่ีสําคัญในวันนี้” 2-3 หัวขอ กอนอาน “รายละเอียดของขาว” ท้ังนี้ หลังจาก

การปรับลดจํานวนผูประกาศและจํานวนขาว ก็ไมมีการแจงหัวขอขาวท่ีสําคัญ ในบทพูดเปดรายการ

ตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2563 

 เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขาวประการท่ีสอง คือ การพิจารณาระดับของความสําคัญและ

ผลกระทบ ซ่ึงแบงเปน 4 หมวด คือ ระดับประเทศญี่ปุน ระดับเอเชีย ระดับโลก และ เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

(NHK WORLD-JAPAN ภาษาไทย, 2020)2 สัดสวนจํานวนขาวแตละหมวดไมเทากัน  มีการเสนอขาว

สําคัญระดับญ่ีปุนทุกวัน และ บางวัน อาจจะไมมีขาวในหมวดอ่ืน ๆ เม่ือจํานวนขาวสําคัญบางหมวดมี

จํานวนมาก เชน วันท่ี 12 มีนาคม 2563 มีจํานวนขาว 13 ขาว และมีขาวในทุกหมวด แตละขาวมีความ

ยาวประมาณ 1 นาที สวน วันท่ี 13 และ 14 มีนาคม ไมมีขาวระดับเอเชีย  

 ตัวอยางหัวขอขาวท่ีสําคัญจําแนกตามหมวดของระดับความสําคัญ แสดงในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 2 แสดงตัวอยางหัวขอขาวท่ีสําคัญจําแนกตามหมวดของระดับความสําคัญ 4 หมวด 

ลําดับท่ี วันท่ีเสนอขาว หัวขอขาวท่ีสําคัญ หมวด 

1 24 มกราคม 

2563 

จีนสรางโรงพยาบาลในเมืองอูฮั่นเพ่ือรักษาผูปวยโรคปอดอักเสบ เอเชีย 

ดานญี่ปุนพบผูติดเช้ือรายท่ีสอง และ ช้ีจะยกระดับมาตรการรับมือ

ในชวงตรุษจีน 

ญี่ปุน 

ยอดจําหนายรถยนตใหมในไทยลดลงเมื่อปท่ีแลวโดยเปนครั้งแรกในรอบ 

3 ป 

เทคโนโลยี

กับธุรกิจ 

2 29 กุมภาพันธ 

2563 

องคการอนามัยโลกยกระดับประเมินท่ัวโลกของการแพรกระจายและ

ผลกระทบอันจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมสูระดับสูงสุด 

โลก 

ญี่ปุนยืนยันผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมรายใหมอีก 8 รายทําให

ยอดรวมผูติดเช้ือท่ียืนยันในญี่ปุนอยูท่ี 946 คน 

ญี่ปุน 

3 12 มีนาคม 

2563 

ราคาหุนในญ่ีปุนลดลงในรอบวันมากท่ีสุดในรอบ 30 ป เทคโนโลยี

กับธุรกิจ 

รัฐสภาญี่ปุนรบัรองกฎหมายอนุญาตใหนายกรัฐมนตรีประกาศภาวะ

ฉุกเฉินเพ่ือชวยยับยั้งการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

ญี่ปุน 

  

 เกณฑในการคัดเลือกขาวอีกประการหนึ่ง ท่ีบรรณาธิการขาวของ NHK WORLD-JAPAN

พิจารณาควบคูไปกับหลักการคัดเลือกขาวตามระดับความสําคัญขางตน คือ การคํานึงถึงพฤติกรรมและ
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การใชเวลาในชีวิตประจําวันของผูฟง และเลือกขาวท่ีผูฟงอาจจะไมมีโอกาสไดรับรูจากสื่อภายในประเทศ

ของตนเอง ซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากการถูกปดก้ันขาวสาร หรือ สื่อภายในประเทศนั้น ๆ เอง ไมสามารถ

เขาถึงแหลงขาวได ดังนั้น หากมีเรื่องท่ีสําคัญของญี่ปุนและไทย ท่ีสําคัญกับผูฟงภาคภาษาไทย ขาวนั้นจะ

ถูกเลือกมาเสนอดวย (อเนญชา กลิ่นเกษร, 2559)  

 ในดานการเรียงลําดับขาว พบวา มีการเสนอขาวเรียงตามลําดับความสําคัญของขาวและ

เหตุการณ  กลาวคือ ขาวท่ีเปน “หัวขอขาวท่ีสําคัญ” เสนอเปนขาวแรก ตอดวยขาวท่ีเก่ียวของกับหัวขอ

ขาวท่ีสําคัญ หรือ ขาวท่ีมีความสําคัญหรือมีผลกระทบมาก ในหมวดอ่ืน ๆ  สวนขาวสุดทาย เปนขาวท่ีมี

ความสําคัญหรือผลกระทบนอยกวาขาวแรก ๆ และมักจะเสนอขาวเบา เชน “ฤดูกาลแหงดอกซากุระ

บานในกรุงโตเกียวเริ่มข้ึนแลว” (NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย, ขาววันท่ี 14 มีนาคม 2563)   

 

 ตัวอยางการเรียงลําดับขาวประจําวันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน 2563 เปนดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 3 ตัวอยางการจัดลําดับขาวจําแนกตามหมวดของระดับความสําคัญ 

ลําดับท่ี หัวขอขาว หมวด 

1 การประกาศภาวะฉุกเฉินอาจขยายครอบคลุมท่ัวประเทศญี่ปุน ญี่ปุน 

2 ยอดผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมในญี่ปุนมีมากเกิน 9,000 คนแลว ญี่ปุน 

3 รัฐบาลญี่ปุนอาจมอบเงินสด 100,000 เยนตอคนโดยเปนมาตรการรับมือตอ

การระบาดของไวรัสโคโรนา 

ญี่ปุน 

 ชวงถามตอบเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ตอนท่ี 7 และ ตอนท่ี 8  

4 คาดวาพรรครัฐบาลของเกาหลีใตจะควาชัยชนะในการเลือกตั้งท่ัวไป เอเชีย 

5 กลุมบริษัทโตชิบาจะปดสํานักงานและโรงงานทุกแหงในญี่ปุน เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

6 บริษัทโซน่ีจะชวยผลิตเครื่องชวยหายใจโดยรวมมือกับบริษัทตาง ๆ เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

7 มีการเรียกรองใหสหประชาชาติประณามการละเมิดสิทธิการเขาถึงขอมูลการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา 

โลก 

8 นักทองเท่ียวตางชาติใชจายในญี่ปุนลดลงอยางฮวบฮาบ เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

 

3. การส่ือสารแบรนด NHK และ NHK WORLD-JAPAN ในรายการขาววิทยุ  

 ขาวท่ีเสนอในรายการขาวภาคภาษาไทย เปนผลิตภัณฑท่ีสะทอนเอกลักษณของแบรนด NHK 

(Brand Identity) และ สะทอนเอกลักษณของแบรนด NHK WORLD-JAPAN ในฐานะองคกรสื่อ

สาธารณะท่ีใหบริการขาวสารลาสุดจากญ่ีปุนและท่ัวโลกเปนภาษาตางประเทศ รายการขาวจึงเปน
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ผลผลิตจากการทํางานของผูสื่อขาวและบุคลากรผลิตรายการภายใตนโยบายขององคกรท่ีไดวางตําแหนง

แบรนดของ NHK (Brand Positioning) เปนองคกรสื่อสาธารณะหนึ่งเดียวของญ่ีปุนท่ียึดม่ันในภารกิจ 

การเสนอขาวสารท่ีเปนธรรม เปนกลาง และวางใจได 

 การสื่อสารแบรนด NHK ผานเสียงในรายการขาววิทยุ ประกอบดวย 1. การสื่อสารผานเนื้อหา

ของขาวลาสุดของญ่ีปุน เอเชีย และท่ัวโลก และ 2. บทพูดในการดําเนินรายการ ซ่ึงใชทุกครั้งท่ีเริ่ม

รายการ ค่ันรายการ และปดทายรายการ  ดังนั้น กอนจะไดฟงเนื้อขาว ผูฟงก็จะไดยินชื่อ NHK และ 

NHK WORLD-JAPAN ทําใหทราบวา ขาวท่ีรับฟงอยู เปนผลผลิตของผูผลิตรายการในสังกัด NHK 

เชนเดียวกับ การท่ีผูบริโภคไดยินชื่อแบรนดของสินคาในโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน   

 ผลการศึกษาพบวา ในรายการขาวแตละครั้ง มีการเอยชื่อ NHK WORLD-JAPAN จํานวน 6 

ครั้ง ในบทพูดท่ีใชดําเนินรายการ และประกาศชื่อ NHK อยางนอย 2 ครั้ง ในบทพูดค่ันรายการ 

นอกจากนั้น ในเนื้อขาวท่ีไมระบุชื่อแหลงขาวก็มีการเอยชื่อ NHK ดวย เชน “แหลงขาว NHK เผยวา” 

หรือ “NHK ไดทราบมาวา” ท้ังนี้ รายการขาวของภาคภาษาไทย ยังแทรกเนื้อหาความรู ในชวงถามตอบ

เรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ซ่ึงเริ่มมีข้ึนในการเสนอขาววันท่ี 13 เมษายน 2563  ทําใหไดยินชื่อ NHK 

อีก 2 ครั้งในบทพูดวา “คณะผูเชี่ยวชาญของ NHK ตอบคําถามจากผูฟงเก่ียวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหม”  

 บทพูดในการดําเนินรายการท่ีเอยชื่อแบรนด NHK มีรายละเอียดคําพูดดังนี้  

(1) บทพูดเปดรายการ ซ่ึงเปลี่ยนจาก “ท่ีนี่ เรดิโอแจแปน ตอไปนี้ เรดิโอแจแปน เสนอขาว 

ภาคคํ่า ณ เวลา 20 นาฬิกา 30 นาที ตามเวลาในประเทศญี่ปุน...” เปน “ที่นี่ เอ็นเอชเคเวิลดแจแปน 

ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญ่ีปุน ตอไปนี้ เอ็นเอชเคเวิลดแจแปน ภาคภาษาไทย เสนอขาวภาค

คํ่า...”  

 (2) บทพูดคั ่นกลางรายการ “ขาวที ่ท านร ับฟงอยู นี ้ย ังสามารถติดตามได ทางเว ็บไซต 

nhk.jp/thai” 

(3) บทพูดปดทายรายการ: “ท่ีนี่ เอ็นเอชเคเวิลด แจแปน ออกอากาศจากกรุงโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุน”  

  การฟงขาวภาษาไทยของ NHK WORLD-JAPAN จึงเปนชองทาง (Channel) ท่ีทําใหผูฟงได

สัมผัสกับ NHK  นอกจากนี้ยังเปนการสรางประสบการณท่ีทําใหผูฟงรูจักตัวตนของ NHK จากเนื้อหาของ
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ขาวและขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท่ีญ่ีปุนและท่ัวโลก แบบท่ีไมเหมือนใครและไมมีใคร

เหมือน ซ่ึงเปน “เอกลักษณแบรนด (Brand Identity) ของ NHK”  

  

อภิปรายผล 

 ดานรปูแบบรายการและโครงสรางการเขียนขาว เม่ือนําแนวคิดเก่ียวกับขาววิทยุกระจายเสียง

และแนวคิดเรื่องแบรนด มาบูรณาการเพ่ืออธิบายการเสนอขาววิทยุของ NHK WORLD-JAPAN ใน

ภาพรวม จะเห็นไดวา การเสนอขาววิทยุในรูปแบบรายการประจําวัน นําเสนอเปนขาวอาน ทําใหเสนอ

ขาวไดหลายขาวภายในเวลาออกอากาศท่ีมีจํากัด  ผูสื่อขาวของ NHK เขียนขาวโดยใชโครงสรางแบบรูป

ไขและมีประเด็นเดียว ใชภาษาเรียบงาย ตรงไปตรงมา กระชับและ ชัดเจน ทําใหผูประกาศขาวภาค

ภาษาไทยแปลขาวเปนภาษาไทยไดกระชับและชัดเจน ผูฟงเขาใจไดทันที สอดคลองกับแนวคิดหลักการ

สื่อขาวและเขียนขาววิทยุกระจายเสียง (ธีรารักษ โพธิสุวรรณ, 2542, วีรพงษ พลนิกรกิจ, 2545, นาฏยา 

ตนานนท, 2546)   

ท้ังนี้ เนื่องจากขาววิทยุ ตองมีคนอานใหฟงตามท่ีผูสื่อขาวเขียน เสียงของผูประกาศขาวท่ีอาน

ขาวดวยน้ําเสียงแจมใส มีพลัง ไดทําหนาท่ีสรางบุคลิกภาพและแบรนดของสถานี เพราะเสียงผูประกาศ

เปนสัญลักษณท่ีทําใหผูฟงบอกไดวากําลังฟงขาวจาก NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย (Andrew 

Crisell, 1994) ขอเท็จจริงดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดเรื่องแบรนด ในแงท่ีวา ขาววิทยุ เปนเอกลักษณ

ดานเสียง (Verbal Identity) และดานพฤติกรรม (Behavior Identity) ของเอกลักษณแบรนด (Brand 

Identity) NHK (ศิริกุล เลากัยกุล, 2545: 72-75.)  สวนเอกลักษณดานภาพ (Visual Identity) ของแบ

รนด บทพูดค่ันรายการ มีบทบาททางออม ในการกระตุนใหผูฟงติดตามฟงขาวยอนหลัง หรือ อานขาวท่ี

เสนอทางวิทยุไดทางเว็บไซต nhk.jp/thai เพราะเม่ือใดท่ีผูฟงเขาชมเว็บไซต ก็จะเห็นตราสัญลักษณ 

(Logo) ภาพขาว  ขอมูลเก่ียวกับรายการวิทยุ และชองทางในการเขาถึงบริการอ่ืน ๆ ทางอินเทอรเน็ต ซ่ึง

เปนการสรางการรับรูเก่ียวกับ, สรางประสบการณเก่ียวกับ ทุกสิ่งทุกอยางท่ีแบรนด NHK มี สอดคลอง

กับแนวคิดเรื่องแบรนด ท่ีวา แบรนด เปนประสบการณ (Experience) และความรูสึก (Feeling) ท่ี

ผูบริ โภคมีกับทุกสิ่ ง ทุกอยาง ท่ี เ ก่ียวกับสินคาหรือบริ ษัท รวมถึงการสื่อสารทุกอยาง (Other 

Communications) ท่ีออกจากแบรนด (วิทวัส ชัยปาณี, ดลชัย บุณยะรัตเวช, 2546)  

ดานการคัดเลือกและเรียงลําดับขาว  หลักเกณฑในการคัดเลือกขาวของ NHK WORLD-

JAPAN โดยพิจารณาความสําคัญของขาวในแงผลกระทบตอบุคคลและสังคม ในหมวดความสําคัญระดับ
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ญี่ปุน เอเชีย โลก และ เทคโนโลยีกับธุรกิจ เปนกรอบแนวทางในการทํางานท่ีเปนเอกลักษณของ NHK ท่ี

สืบทอดและสั่งสมเปนประสบการณของบรรณาธิการขาว ท่ีทําใหผูฟงไดรับรูขาวสารท่ีมีความสําคัญและ

ทันตอเหตุการณจากทุกมุมโลกไดจากการฟงขาวแตละครั้งจนจบในเวลาอันรวดเร็ว สอดคลองกับ 

วัตถุประสงคขององคกรและการวางตําแหนงแบรนดองคกรของ NHK และ NHK WORLD-JAPAN 

(NHK, 2020)1  

นอกจากนี้ ในแงพฤติกรรมองคกรดานการบริหารงานท่ีสังเกตไดจากการเสนอขาววิทยุภาค

ภาษาไทย หลังจากรัฐบาลญ่ีปุนประกาศภาวะฉุกเฉินท่ัวประเทศ และ ทางการกรุงโตเกียวรองขอให

ประชาชนงดออกจากบาน ทางรายการไดลดจํานวนผูอานขาว เหลือเพียง 1 คน ตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน, 

ระงับการออกอากาศขาวภาษาไทยในวันเสาร-อาทิตย ใหรับฟงขาวภาษาอังกฤษจาก NHK WORLD TV 

ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน และต้ังแตวันท่ี 21 เมษายน เสนอขาวโดยมีผูประกาศ 2 คนอานขาวจากท่ีพัก 

โดยใหคนหนึ่งอานขาวชวงแรก อีกคนหนึ่ง อานขาวชวงหลัง ซ่ึงแมวาการอานขาวจากท่ีพักจะทําให

คุณภาพเสียงดอยลง แตก็เปนการสื่อสารใหทราบวา NHK ใหความรวมมือกับทางการกรุงโตเกียวเพ่ือลด

ความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา แสดงใหเห็นวา NHK ใหความสําคัญแกบุคลากรแมจะเปนชาวตางชาติ

เปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดเรื่องแบรนด และ เอกลักษณดานพฤติกรรม (Behavioral Identity) 

ของแบรนด (ศิริกุล เลากัยกุล, 2546, วิทวัส ชัยปาณี, ดลชัย บุญรัตเวช และคณะ, 2546)    

 

ขอเสนอแนะ 

 ขาวและรายการวิทยุกระจายเสียง เปนเครื่องมือสื่อสารท่ีเปนกันเองกับผูรับ และสามารถสื่อ

ความหมายเชิงวัจนะ (Verbal Meaning) จากถอยคําพรอม ๆ กับความหมายเชิงอวัจนะ (Non-verbal 

Meaning) จากน้ําเสียงและลีลาการพูด วิทยุกระจายเสียงเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพดีในการสื่อสาร

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการแจงขาวสาร ใหความรู ใหการศึกษา ใหความบันเทิง หรือโนมนาวชักจูงใจ

ใหคลอยตาม รวมท้ังการสื่อสารแบรนด เพราะสามารถสรางความรูสึกในเชิงนามธรรมไดทันทีท่ีผูฟง

เขาใจเรื่องราวท่ีสื่อสาร สื่อวิทยุกระจายเสียงจึงใชตนทุนการผลิตท่ีนอยและงายกวากวาสื่อโทรทัศน ขอ

ควรระวังท่ีสําคัญท่ีสุดในการใชวิทยุกระจายเสียงเปนชองทางในการสื่อสาร คือ ทักษะความสามารถของ

ผูพูด ผูประกาศ ผูอานขาว ผูดําเนินรายการ ในการพูดภาษาไทยไดอยางชัดเจน และ ถูกตองตาม

อักขรวิธีไทย โดยเฉพาะ การออกเสียง ร ล และ ควบกล้ํา  การออกเสียงภาษาไทยท่ีไมถูกตอง นอกจาก

ทําใหผูฟงเขาใจความหมายผิดเพ้ียนไป เกิดความรําคาญและนําไปสูความรูสึกไมเชื่อถือ ไมเลื่อมใส
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ศรัทธาแลว ยังทําให “เสียราคา” เพราะเสียง เปนองคประกอบสวนหนึ่งของแบรนด ดังนั้น NHK 

WORLD-JAPAN และ ผูท่ีจะใชสื่อเสียงเปนชองทางและเครื่องมือในการสื่อสาร จึงควรพิถีพิถันในการ

เลือกเสียงพูดท่ีมีคุณภาพ และฝกอบรมผูทําหนาท่ีใชเสียงพูดใหมีความพรอมอยูเสมอ เพ่ือใหผลิตภัณฑ

คุณภาพสูง (เรื่องท่ีสื่อสาร) อยูในหีบหอ (การนําเสนอ) ท่ีเรียบรอยสวยงาม ชวยเสริมสรางความแข็งแรง

และคุณคาแบรนดใหอยูในใจของผูบริโภคอยางยั่งยืน 
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ปญหาตามกฎหมายการคุมครองแรงงานในยุคระบบเครือขายสังคมออนไลน 

The Legal Problem Regarding Labor Protection  

in the Generation of Online Social Network System 

 

ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห0 1 

Kwankamol Tipmanosing1 

 

บทคัดยอ 

จากการใชเครือขายออนไลนอยางแพรหลายในสังคมโลกปจจุบัน ทําใหคนในสังคมสามารถ

ติดตอหรือพูดคุยกันไดโดยงายและไมจําเปนตองเห็นหนากัน จึงเกิดปญหาดานการใชแรงงานของ

นายจางตอลูกจางข้ึน โดยนายจางบางรายสั่งงานในเวลานอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ หรือในวันท่ี

ลูกจางไดหยุดงาน โดยผานทาง Social Network Application เชน Line หรือ Face Book Chat เปน

ตน ดังนี้ จะถือวานายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีตองจาย

คาตอบแทนพิเศษเพ่ิมข้ึนหรือไม หรือลูกจางมีสิทธิปฏิเสธหรือเพิกเฉยตอคําสั่งของนายจางท่ีสั่งใน

ชวงเวลานอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือในวันหยุด เพราะในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาหยุดทํางาน

ของลูกจางไดหรือไม ตลอดจน หากนายจางไทยจะนํานโยบายการทํางาน 4 วันตอสัปดาห เชนเดียวกับ

ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงหากไมไดปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็

อาจจะเกิดปญหาข้ึนเชนกัน ไดแก การตรวจสอบเวลาทํางานของลูกจางในระหวางวันท่ีนายจางไมใหมา

ทํางานแตมีการสั่งงานหรือประชุมทางออนไลน ปญหาตางๆ ดังกลาวขางตน กําลังจะเกิดข้ึนในสังคมการ

ทํางานท่ัวโลก โดยสําหรับประเทศไทยก็จะเกิดปญหาเหลานี้ได เพราะกฎหมายแรงงานของไทยยังตามไม

ทันเทคโนโลยีทางสังคมเครือขายในปจจุบัน ดังนั้น ผูเขียนจึงเล็งเห็นความจําเปนในการแกไขท้ังกฎหมาย

และพฤติกรรมตางๆ ของผูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการแรงงานตอไป 

 

คําสําคัญ: แรงงานในยคุออนไลน, แรงงานในเครือขายสังคมออนไลน, แรงงานในยุคโซเชียลเน็ตเวิรค  

 

 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 
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Abstract 

The extensive usage of online network in the current global socialty enables the 

people in various socials to easily contact and converse without face-to-face needs and 

this leads to the problem between the employers and employees regarding labor 

practice, some employers order the employees to work outside or exceeding the working 

hours or to work on the employee’s holiday through the certain social network 

applications, e.g., LINE, or Facebook Chat, etc. Therefore, it is deemed as the employer 

ordering the employees to work overtime or on holiday and it is disputed that whether 

or not the special remuneration must be paid by the employer or the employee is able 

to refuse or neglect the employer’s order to work outside or exceeding the working hours 

or to work on holiday because such periods of time are not regular working time of the 

employee as well as if the Thai employers will adopt the policy prescribing 4 working 

days per week as in Japan where the Labour Protection Act B.E. 2541 (A.D. 1998) is not 

amended, the problem may arise as well, e.g., the hours check of the employee during 

the days off but the employer remains making orders or online meeting. These 

aforementioned problems are going to arise in the global employment socials and they 

will possibly arise in Thailand because its labor law remains not catching up with the 

current social network technologies. Therefore, the author has foreseen the essence of 

the amendment of laws and behaviors to be further conducted by the persons relevant 

to the labor processes. 

 

Keywords: labor in the online generation, labor in the online social network, labor in 

the generation of social network 

 

บทนํา 

โลกปจจุบันเปนสังคมท่ีเชื่อมโยงผูคนไวดวยกัน โดยผานเครือขาย Internet ซ่ึงทําใหคนใน

สังคมสามารถติดตอหรือพูดคุยกันไดงายแมไมเห็นหนากัน ซ่ึงในระบบของการทํางานก็เริ่มจะไมเปนไป

ตามเวลาทํางานดังท่ีกฎหมายกําหนด (พระราช บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 23) หาก

นายจางมีการสั่งงานผานทาง Social Network Applications เชน E-mail Facebook Line เปนตน 
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อันเปนวิธีการท่ีสามารถสั่งงานท้ิงเอาไวในระบบออนไลน โดยไมตองมีการตอบรับหรือรอการรับโทรศัพท

แบบระบบการติดตอเดิมๆ ทําใหนายจางเกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึน ดังนั้น หากการสั่งงานดวยวิธี 

Social Network ดังกลาวอยูนอกเวลาทํางานปกติซ่ึงลูกจางไดปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางานหรือนอก

สถานท่ีทํางานมาแลวในเวลาปกติตลอดท้ังวัน จะถือวาเปนการทํางานลวงเวลาหรือไม หรือลูกจางจะ

เพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางในเวลาดังกลาวเพราะถือวาเปนเวลานอกเหนือเวลาทํางาน

ปกติไดหรือไม ตลอดจน หากนายจางมีนโยบายใหลดวันทํางานของลูกจางลง โดยใหลูกจางทํางานท่ีบาน

เปนบางวัน โดยอาจมีการประชุมทางออนไลน หรือสั่งงานทาง Applications ในบางครั้ง ดังนี้ ลูกจาง

ดังกลาวจะเปนลูกจางประเภทกําหนดเวลาเริ่มตนหรือเวลาสิ้นสุดการทํางานในแตละวัน หรือเปนลูกจาง

ท่ีตองกําหนดชั่วโมงทํางาน หรือนายจางจะมีวิธีตรวจสอบเวลาทํางานของลูกจางท่ีตองทํางานอยูท่ีบาน

อยางไรใหเทียบเทากับการทํางานปกติ ปญหาเหลานี้กฎหมายแรงงานของไทยยังบัญญัติไปไมถึง ดังนั้น 

เราจะใชกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันใหสามารถควบคุมหรือแกปญหาดังกลาวอยางไรจึงจะเหมาะสมและ

เปนธรรมท่ีสุด  

โดยในบทความนี้จะไดกลาวถึงเฉพาะการท่ีนายจางสั่งงานลูกจางดวยระบบ Social Network 

หรือระบบออนไลน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีงายและสะดวกมากตอนายจาง ท่ีสั่งงานในเวลานอกหรือเหนือเวลา

งานปกติ หรือในวันหยุด (วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป และ

วันท่ีนายจางใหลูกจางหยุดเพ่ือประโยชนของนายจาง) 

 

กฎหมายคุมครองแรงงานในประเทศไทย 

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน คือ กฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิและหนาท่ีระหวางนายจาง

และลูกจางท่ีตองปฏิบัติตอกัน เปนมาตรฐานข้ันต่ําในการวาจาง เพ่ือใหลูกจางไดรับคาตอบแทนและ

ไดรับความเปนธรรม (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2556) โดยกฎหมายคุมครองแรงงานจะเปน

กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาเม่ือไมปฏิบัติตาม นายจางผูฝาฝนอาจถูกดําเนินคดีอาญาและคดีแพงได (เกษม

สันต    วิลาวรรณ, 2555: 19 – 20) 

 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 บัญญัติคุมครองลูกจางเพ่ือไมใหนายจางกระทํา

การใดๆ เปนการเอาเปรียบลูกจาง ดังนี้ นายจางตองใหลูกจางทํางานไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน และไมเกิน 

48 ชั่วโมงตอสัปดาห (พระราช บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 23) โดยกําหนดเวลาเริ่มตน

และสิ้นสุดของการทํางานในแตละวัน เชน เวลาทํางานปกติ ไดแก วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30 – 

17.00 น. เปนตน นอกจากนั้น หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลา ไดแก การทํางานนอกหรือเกิน
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เวลาทํางานปกติ (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 24) และหามมิใหนายจางให

ลูกจางทํางานในวันหยุด ไดแก การทํางานในวันท่ีเปนวันหยุดของลูกจาง (พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 25)  

 

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 

 เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง การใช Internet ในการสรางกลุมเพ่ือเปนแหลงพบปะ

สังสรรคหรือเพ่ือสรางองคกรไรสาย และไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ไดแก Facebook Twitter 

Line (Dahl and Boonruean Thongtip, 2018) โดยผูใชงาน Internet คนหนึ่งเชื่อมโยงกับคนนับสิบ

คน และเชื่อมโยงไปถึงเพ่ือนของเพ่ือนอีกนับรอยโดยผานผูใหบริการดาน Social Network และเม่ือมี

การแชรขอความหรือสิ่งอ่ืน     ทุกคนในเครือขายก็สามารถรับรูไดพรอมกันและตอบสนองตอสิ่งท่ีแชรได

ทันที (Social Network, 2563)  

 ระบบเครือขายสังคมนี้ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมบุคคลมีความ

สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ยังสามารถตอบโตกันไดอยางทันทวงที (Real Time) หรือ

นายจางสามารถสั่งงานท้ิงไวในระบบในเวลาใดๆ ก็ได เพ่ือ ใหลูกจางทําตามคําสั่งโดยไมตองรอการตอบ

รับ วิธีการดังกลาวจึงเปนท่ีนิยมในปจจุบันท่ีนายจางจะใชติดตอสื่อสารหรือสั่งงานมากกวาการสั่งงานทาง

โทรศัพทท่ีเปนรูปแบบการติดตอแบบด้ังเดิมท่ีตองรอการตอบรับหรือตองรอการรับโทรศัพทของลูกจาง 

ซ่ึงหากลูกจางไมรับโทรศัพทนายจางก็ไมไดสั่งงาน 

 

การคุมครองการใชแรงงานในตางประเทศ 

1. การคุมครองการใชแรงงานในประเทศญี่ปุน  

 มีกฎหมายมาตรฐานแรงงานท่ีใชบังคับกับคนญ่ีปุนและแรงงานตางชาติเทาเทียมกัน 

(สํานักงานแรงงานในประเทศญ่ีปุน, 2563) ใหมีชั่วโมงทํางานปกติไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห โดย

กําหนดจํากัดชั่วโมงการทํางานท่ียาวนานซ่ึงเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตของแรงงานชาว

ญี่ปุน (Bangkokstudy, 2563) นอกจากนั้น ปจจุบันประเทศญี่ปุนไดนําแนวคิดของการทํางานสัปดาหละ 

4 วันมาใช โดยเริ่มใชท่ีบริษัท ไมโครซอฟท สาขาญี่ปุน ภายใต “Work Life Choice Challenge” พบวา 

ยอดขายของพนักงานแตละคนเพ่ิมข้ึน (สุดา ม่ังมีดี, 2562) 

 

 

 2. การคุมครองการใชแรงงานในประเทศฝรั่งเศส 
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 ลูกจางในประเทศฝรั่งเศสทํางานสัปดาหหนึ่งไมเกิน 35 ชั่วโมง และยังมีบทบัญญัติเก่ียวกับ 

“สิทธิท่ีจะตัดการเชื่อมตอการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ” โดยกําหนดหลักการวา “...

นอกเหนือเวลาทํางานพนักงานมีสิทธิท่ีจะตัดขาดการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ จากบริษัทได

โดยไมถือวาเปนความผิดและจะไมถูกนํามาใชในการประเมินผลการทํางานของพนักงานคนนั้น” ดังนั้น 

ประเทศฝรั่งเศสจะใหสิทธิลูกจางท่ีจะตัดขาดการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ไมตอบ

หรือไมอาน E-mail ท่ีสงมาจากนายจางในระหวางชวงเวลาท่ีนอกเหนือเวลาทํางานได โดยนายจาง

จะตองไมถือวาเปนความผิด และจะตองประเมินผลการทํางานของลูกจางอยางเปนธรรมดวย (Public 

Law Net, 2561) 

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

 1. ปญหากรณีหากนายจางสั่งงานลูกจางทาง Line หรือ Facebook Chat หรือ E-mail นอก

เวลางานปกติ จะถือเปนการทํางานลวงเวลาหรือการทํางานในวันหยุดซ่ึงนายจางตองจายคาตอบแทน

เพ่ิมข้ึนหรือไม? 

 ตามกฎหมายคุมครองแรงงานหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวน

แตไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน... และหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตลักษณะ

หรือสภาพของงานตองทํางานในวันหยุดตอเทาท่ีจําเปน (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, 

มาตรา 24 และ 25) 

 ดังนั้น คงตองพิจารณาวา “การทํางานลวง เวลา” และ “การทํางานในวันหยุด” ไดแก 

เวลาใด โดยกฎหมายคุมครองแรงงานไดใหคํานิยามไว ดังนี้ (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, 

มาตรา 5) 

 “การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือเกิน

ชั่วโมงทํางานในแตละวันท่ีนายจางลูกจางตกลงกันในวันทํางานหรือวันหยุดแลวแตกรณี 

 “วันหยุด” หมายความวา วันท่ีกําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตามประเพณี 

หรือหยุดพักผอนประจําป ดังนั้น “การทํางานในวันหยุด” จึงหมายถึง การทํางานในวันท่ีกําหนดให

ลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 

 จากคํานิยามดังกลาว การท่ีนายจางสั่งงานลูกจางผานทาง Social Network Application 

นอกหรือเกินเวลาหรือชั่วโมงทํางานปกติหรือในวันท่ีกําหนดใหลูกจางหยุด หากลูกจางจําตองทํางานสง

นายจางทันที ก็ควรจะถือวานายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด โดยความยินยอม
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ของลูกจาง ซ่ึงเปนเวลาทํางานท่ีนายจางจะตองจายคาตอบแทนการทํางานดังกลาวใหแกลูกจางเพ่ิมข้ึน

จากอัตราคาจางปกติ (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 61 และ 62) แตถาลูกจาง

สามารถรอไปทํางานท่ีนายจางสั่งนั้นในวันทํางานปกติได แมนายจางจะสั่งนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ 

ก็ไมอาจถือไดวาเปนกรณีใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด 

 ดังนั้น หากเปนกรณีท่ีนายจางสั่งงานผานทาง Social Network Application นอกหรือ

เกินเวลาทํางานหรือในวันหยุดและลูกจางตองปฏิบัติทันที ตองถือวานายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลา

หรือทํางานในวันหยุด แลวแตกรณี และนายจางจําตองจายคาทํางานลวงเวลาหรือคาทํางานในวันหยุด

ใหแกลูกจางเพ่ิมข้ึนจากอัตราคาจางในวันและเวลาทํางานปกติ ซ่ึงถานายจางฝาฝนตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.

2541, มาตรา 144(1))  

 2. ปญหากรณีหากนายจางสั่งงานลูกจางดวย Line หรือ Facebook Chat หรือ E-mail นอก

เวลางานปกติ ลูกจางจะเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางโดยถือวาไมใชเวลาทํางานไดหรือไม? 

 จากหลักของกฎหมายคุมครองแรงงานไทย กําหนดหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางาน

ลวงเวลาและหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, 

มาตรา 24 และ 25) เทากับวาในชวงนอกหรือเกินเวลาทํางานหรือในวันหยุดนั้น ลูกจางไมตองทํางาน

ใดๆ ดังนั้น อาจตีความไดวา เม่ือนายจางสั่งงานลูกจางผานทาง Social Network Application ในชวง

ลวงเวลาหรือในวันหยุดของลูกจาง หากลูกจางไมไดใหความยินยอมไว ลูกจางก็ไมจําเปนตองปฏิบัติตาม

คําสั่งของนายจางในชวงดังกลาวได และการไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางนั้น ลูกจางก็จะไมมีความผิด

ใดๆ  

 แตดวยเหตุท่ีนายจางมีอํานาจในการตอรองมากกวาลูกจาง ประกอบกับกฎหมายคุมครอง

แรงงานของประเทศไทยไมมีบทบัญญัติเรื่องสิทธิของลูกจางในการไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางในชวง

นอกเหนือเวลาทํางานอาจทําใหลูกจางจาํ ตองยินยอมปฏิบัติคําสั่งดังกลาวโดยไมมีทางเลือก โดยลูกจาง

กลัววาหากไมปฏิบัติตามคําสั่งของนาย จางจะกลายเปนกรณีท่ีลูกจางฝาฝนคําสั่งของนาย จางอันอาจ

เปนเหตุใหนายจางเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, 

มาตรา 119(4)) หรือนายจางอาจนําเอากรณีนี้มาเปนเหตุไมพิจารณาประเมินผลการทํางานหรือนํามา

เปนขอพิจารณาประเมินผลการทํางานใหต่ํากวาท่ีควรจะเปน ซ่ึงทําใหเกิดปญหาความไมชัดเจนในสิทธิ

ของลูกจางในอันท่ีจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยคําสั่งของนายจางนอกเหนือเวลาทํางานปกติ 
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 เก่ียวกับเรื่องนี้ ประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติกฎหมายแรงงานเก่ียวกับ “สิทธิท่ีจะตัดการ

เชื่อมตอการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ” ไว โดยนอกเหนือเวลาทํางานพนักงานมีสิทธิท่ีจะตัด

ขาดการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ไมอานและไมตอบอีเมลท่ีถูกสงมาจากนายจางไดโดย

ไมถือวาเปนความผิดและจะไมถูกนํามาใชในการประเมินผลการทํางานของพนักงานคนนั้น (Public Law 

.Net, 2561) อันเปนเครื่องมือปองกันสิทธิของลูกจางไดในระดับหนึ่งท่ีจะไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายจาง

ในเวลาท่ีเปนเวลาพักผอนของตนไดโดยไมตองกังวลวาจะมีความผิดหรือจะไมไดรับการประเมินผลการ

ทํางาน 

 แตอยางไรก็ดี กฎหมายคุมครองแรงงานของไทยยังไมมีการบัญญัติรับรองเก่ียวกับสิทธิของ

ลูกจางในการตัดการเชื่อมการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในชวงนอกเหนือเวลาทํางานท่ีนาย จาง

ตองเคารพ แตมีบทบัญญัติท่ีหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน และมิใหนาย จางให

ลูกจางทํางานในวันหยุด (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 24 และ 25) อาจตีความ

ไดวา ในชวงลวงเวลาหรือในวันหยุดนั้นลูกจางก็ไมมีความจําเปนตองปฏิบัติตามคําสั่งของนายจาง หาก

นายจางและลูกจางไมไดตกลงกันไว หรือไมไดเปนงานท่ีมีลักษณะหรือสภาพท่ีตองทําติดตอกันไปมิฉะนั้น

จะเสียหาย 

 ดังนั้น ลูกจางจึงควรมีสิทธิเพิกเฉยตอคําสั่งของนายจางในชวงลวงเวลาหรือวันหยุด โดยท่ี

นายจางจะไมนําการเพิกเฉยนี้มาเปนเหตุในการประเมินผลการทํางาน หรือเปนเหตุใหเลิกจางโดยไมจาย

คาชดเชยแตอยางใด  

 3. ปญหากรณีหากนายจางไทยมีนโยบายใหลดวันทํางานของลูกจางลง โดยในระหวางนั้นอาจ

มีการเรียกประชุมแบบออนไลน หรือสั่งงานทาง Social Network 

 งานวิจัยขององคการแรงงานระหวางประเทศ ในป 2561 พบวา การทํางานดวยชั่วโมงท่ี

ยาวนานจะมาพรอมประสิทธิภาพการทํางานท่ีต่ําลง สวนจํานวนชั่วโมงทํางานท่ีสั้นลงจะมาพรอม

ประสิทธิภาพการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน และวารสารระบาดวิทยาระบุวา ผูท่ีทํางานสัปดาหละ 55 ชั่วโมง จะมี

ความพรอมทางจิตใจในการปฏิบัติงานไดไมดีเทาผูท่ีทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง (สุดา ม่ังมีดี, 2562) ซ่ึง

ประเทศญ่ีปุนไดนําเอาแนวความคิดในการลดจํานวนวันทํางาน มาใชนํารองในบริษัท Microsoft สาขา

ประเทศญ่ีปุน ใหพนักงานทํางาน 4 วันตอสัปดาหพบวา ยอดขายของพนักงานเพ่ิมข้ึน 40%  (Mrs.OK, 

2562)  

 โดยประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะนําแนวคิดดังกลาวของประเทศญ่ีปุนเขามาใชเชนเดียวกัน

กับอีกหลายๆ ประเทศ ซ่ึงตามวัฒนธรรมของสังคมแรงงานในประเทศไทย อาจทําใหเกิดปญหากรณีท่ี
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ลูกจางเหลานี้ท่ีตองทํางานทาง Social Network Applications ในชวงวันท่ีหยุดงานตามนโยบายของ

นายจาง จะเปนลูกจางประเภทใดตามกฎหมายคุมครองแรงงานไทย ระหวางลูกจางประเภทท่ีมี

กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละวันดังเชนวันทํางานปกติ หรือลูกจางประเภทท่ีมีการกําหนด

ชั่วโมงทํางานตอวัน เพราะจะมีผลตอการตรวจสอบเวลาการทํางานของลูกจาง เนื่องจาก พระราช 

บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23 บัญญัติวา “ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจาง

ทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจาง…” และ “...ในกรณีท่ี

นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได เนื่องจากลักษณะ

หรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และ

เม่ือรวมเวลาท้ังสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง” จะเห็นไดวา กฎหมายคุมครองแรงงาน

ของไทยไดแยกลูกจางสองประเภทนี้ออกจากกันโดยใชลักษณะหรือสภาพของงานเปนขอกําหนด และ

อาจมีผลตออัตราการคํานวณคาจางของลูกจางอีกดวย 

 โดยปกติ นายจางจะมีวิธีการตรวจสอบเวลาเริ่มทํางานและเวลาเลิกงานของลูกจางท่ัวไปได

หลายวิธี เชน สแกนลายนิ้วมือ เซ็นชื่อปฏิบัติงาน ตอกบัตรลงเวลา รูดบัตรพนักงาน เปนตน สวนลูกจาง

ท่ีลักษณะหรือสภาพของงานทําใหนายจางตองกําหนดเวลาทํางานเปนชั่วโมงแทนเวลาเริ่มตนและเวลา

สิ้นสุด นายจางก็จะมีวิธีการตรวจสอบเวลาการทํางานอีกรูปแบบหนึ่ง เชน ถายภาพตนเอง (Selfie) 

ลูกคารับรอง เปนตน ซ่ึงเปนวิธีการตรวจสอบท่ีแตกตางกัน โดยในกรณีท่ีเปนลูกจางท่ีนายจาง

กําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานปกติในแตละวัน แลวบางวันนายจางกําหนดใหลูกจาง

ประเภทนี้หยุดงานแตยังคงมีการสั่งงานทาง Social Network Applications ซ่ึงลูกจางจะใชเวลาเทาใด

ในการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวจนแลวเสร็จ ตองเริ่มนับเวลาตั้งแตเวลาเทาไหรถึงเวลาเทาไหร นายจาง

จะตรวจสอบเวลาทํางานสําหรับลูกจางท่ีทํางานอยูท่ีบานอยางไรใหเทียบเทากับการทํางานปกติและให

เกิดความเปนธรรมมากท่ีสุด 

 ในกรณีดังกลาว กฎหมายคุมครองแรงงานควรตองจัดลูกจางประเภทดังกลาวเปนอีก

ประเภทหนึ่ง โดยมีการจัดระบบการตรวจสอบเวลาการทํางานของลูกจาง ดังนี ้

 3.1 ในวันท่ีลูกจางมาทํางาน ณ สถานประกอบการ นายจางตรวจสอบเวลาเริ่มตนและเวลา

สิ้นสุดของแตละวัน สวนในวันท่ีกําหนดใหลูกจางทํางาน ณ ท่ีพักอาศัยของลูกจาง นายจางอาจใชวิธีการ

กําหนดชั่วโมงทํางานในวันนั้นคลายกับการเปนลูกจางท่ีกําหนดเวลาทํางานเปนชั่วโมง 

 3.2 ในวันท่ีลูกจางมาทํางาน ณ สถานประกอบการ นายจางตรวจสอบเวลาเริ่มตนและเวลา

สิ้นสุดของแตละวัน สวนในวันท่ีกําหนดใหลูกจางทํางาน ณ ท่ีพักอาศัยของลูกจาง นายจางอาจ
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กําหนดเวลาทํางานในแตละกรณี เปนงานๆ ไป และควรมีอัตราคาจางสําหรับลูกจางประเภทท่ีสามนี้แยก

ตางหากเปนอีกแบบหนึ่งอีกดวย 

 จากปญหาดังท่ีกลาวมาขางตนเปนเพียงแคปญหาบางสวนท่ีอาจเกิดข้ึนไดในสังคมการทํางาน

ของประเทศไทย โดยท่ีนายจางเปนบุคคลท่ีมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดีกวาลูกจาง ทําใหมีอํานาจ

ตอรองมากกวาลูกจาง และอาจเอาเปรียบลูกจางไดในหลายๆ กรณี แมจะมีกฎหมายคุมครองแรงงาน

ออกมาเพ่ือคุมครองลูกจางก็ตาม เพราะลูกจางกลัววาจะถูกไลออกหรือถูกนายจางกระทําการอันไมเปน

ธรรม  ตราบใดท่ีลูกจางยังตองอาศัยรายไดท่ีไดรับจากนายจางในการครองชีพ ก็ตองจํายอมทําตามคําสั่ง

ตางๆ ของนายจาง แมจะเปนการเอาเปรียบตน เองเพียงใด การแกปญหาความเหลื่อมล้ําและความกลัว

ของลูกจางนี้เปนปญหาท่ีแกไขยากอยางยิ่ง  
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บทคัดยอ 

 

การกํากับดูแลตนเองเปนการกํากับดูแลรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมนํามาใชอยางกวางขวาง โดยเปด

โอกาสใหสมาชิกในกลุมวิชาชีพหรือกลุมธุรกิจไดเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลสมาชิกดวยกันเอง ท้ังนี้

ตลาดหลักทรัพยซ่ึงเปนองคกรหนึ่งในตลาดทุนก็นําแนวทางการกํากับดูแลตนเองมาใชเชนกัน อยางไรก็

ตามเนื่องจากการกํากับดูแลตนเองเนนการสรางประโยชนใหแกสมาชิกดวยกันเองเปนสําคัญ จึงอาจ

กอใหเกิดปญหาการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางสมาชิกกับผูมีสวนไดเสียกลุมอ่ืนในตลาดทุน 

โดยเฉพาะนักลงทุน ดังนั้นหลายประเทศจึงกําหนดมาตรการเพ่ือลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการ

กํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพย  

จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวามาตรการเชิงโครงสรางเพ่ือลดปญหาผลประโยชนขัดกัน

ภายใตการกํากับดูแลตนเองของประเทศไทยและมาเลเซียมีความแตกตางกัน โดยประเทศไทยกําหนดให

โครงสรางของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกอบดวยกรรมการท่ีมาจากตัวแทน

ภาครัฐมากกวาภาคเอกชน สวนประเทศมาเลเซียกําหนดใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมาเลเซียตอง

ประกอบดวยกรรมการเพ่ือประโยชนสาธารณะ (ไมใชตัวแทนของสมาชิก) ในสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของกรรมการท้ังหมด ในขณะท่ีมาตรการเชิงกระบวนการเพ่ือลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการ

กํากับดูแลตนเองของท้ังสองประเทศมีความคลายคลึงกัน โดยประเทศไทยและมาเลเซียกําหนดให

หนวยงานกํากับดูแลของรัฐมีบทบาทสําคัญในการตรวจตราการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพย 

เชน การใหความเห็นชอบตอกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยกอนท่ีจะนําไปใช การใหตลาดหลักทรัพย

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย email: pakorn_win@utcc.ac.th 
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รายงานหรือแจงผล และการสั่งใหตลาดหลักทรัพยกระทําการหรือไมกระทําการใดๆ เพ่ือคุมครองนัก

ลงทุนหรือประโยชนสาธารณะ 

 

คําสําคัญ: การกํากับดูแลตนเอง, ตลาดหลักทรัพย, การคุมครองนักลงทุน, ผลประโยชนขัดกัน 

 

Abstract 

 

Self-regulation is a form of widely used regulation which allows members of 

professional group or business group having the role of regulating themselves. The stock 

exchange which is an organization in the capital market also adopts form of self-

regulation. However, due to self-regulation bias to promote benefit of members, it may 

cause a conflict of interest between members and other stakeholders in the capital 

market, especially investor. Thus, many countries establish measures to reduce conflict 

of interest under self-regulation of the stock exchange. 

By comparative study, it was found that the structural measures to reduce conflict 

of interest under self-regulation in Thailand and Malaysia are different. Thailand requires 

the structure of Stock Exchange of Thailand’s Board consist of the number of 

representatives from government agencies more than the private sector. However, 

Malaysia requires Bursa Malaysia Stock Exchange’s Board consist of Public Interest 

Directors (not member’s representatives) at least 1/3 of all directors. While the process 

measures for reducing conflict of interest under self-regulation in both countries are 

similar. Thailand and Malaysia require the state regulator play an important role to 

oversee the stock market. For example; approving the rules and regulations proposed by 

the stock exchange before applying, receiving report or notification form the stock 

exchange, instructing the stock exchange to take or not take any action for protecting 

investors or public interests. 

 

Keywords: Self-Regulation, Stock Exchange, Investor Protection, Conflict of Interest 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

การกํากับดูแลตนเองเปนการกํากับดูแลรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมนํามาใชอยางกวางขวาง โดยเปด

โอกาสใหสมาชิกในกลุมวิชาชีพหรือกลุมธุรกิจไดเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลสมาชิกดวยกันเอง ซ่ึง

ขอดีของการกํากับดูแลตนเองคือทําใหสามารถใชความเชี่ยวชาญของสมาชิกมาพัฒนาวิชาชีพหรือธุรกิจท่ี

สมาชิกไดมีสวนรวมในการกํากับดูแลนั้น ท้ังนี้ธุรกิจเก่ียวกับตลาดทุนก็เปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีการใชแนว

ทางการกํากับดูแลตนเองมาอยางยาวนาน เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีตองใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

เปนอยางมาก นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนองคกรกํากับดูแลตนเองท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากใน

ตลาดทุน โดยสมาชิกในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงไดแก บริษัทหลักทรัพย (โบรกเกอร) สามารถสงตัวแทนของ

ตนเองเขามาเปนกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพยและสามารถออกกฎเกณฑและบังคับใชกฎเกณฑ

ดังกลาวกับสมาชิกดวยกันเองได  

อยางไรก็ตามการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพยก็อาจสรางปญหาการขัดแยงทาง

ผลประโยชนระหวางสมาชิกกับผูมีสวนไดเสียกลุมอ่ืนในตลาดทุนได ตัวอยางเชน ในกรณีของประเทศ

ไทยนั้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเคยกําหนดวาในกรณีท่ีลูกจางซ่ึงทําหนาท่ีมารเก็ตติ้ง (ผูแนะนํา

การลงทุน) ตองการจะยายงาน ตองไดรับการอนุมัติจากโบรกเกอรนายจางเดิม หากนายจางเดิมไม

ยินยอม ตลาดหลักทรัพยก็จะไมอนุญาตใหทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีการตลาด และทําการล็อก Trader ID 

ซ่ึงตอมาตลาดหลักทรัพยไดถูกลูกจางท่ีทําหนาท่ีมารเก็ตติ้งฟองคดีตอศาลปกครอง และนําไปสูการ

พิพากษาใหตลาดเปนผูกระทําผิดในฐานเจาหนาท่ีของรัฐปฎิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควรในการแตงตั้ง

เจาหนาท่ีการตลาดลาชา 1

2 ซ่ึงอาจพิจารณาไดวากรณีดังกลาวเกิดข้ึนจากการกํากับดูแลโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของสมาชิกในตลาดหลักทรัพยเปนสําคัญ แตการกํากับดูแลดังกลาวสงผลกระทบตอผูมีสวน

ไดเสียกลุมอ่ืน ซ่ึงไดแก ลูกจางของสมาชิก เปนตน 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาวาปจจุบันมาตรการลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับ

ดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพยท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพยมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด โดย

ไดศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย เนื่องจากตลาดหลักทรัพยของท้ังสองประเทศมี

บทบาทในการกํากับดูแลสมาชิกของตนเองคอนขางมาก  

 

 

                                                           
2 ผูจัดการออนไลน. (2549). ตลท.แพคดีมารเกตติง้อีกรอบ [ออนไลน]. สืบคนจาก :  

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9490000130452. [2562, 30 พฤศจิกายน] 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือใหทราบถึงความหมายของการกํากับดูแลตนเอง 

2. เพ่ือใหทราบถึงปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพย 

3. เพ่ีอเปรียบเทียบมาตรการลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเองของ

ตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยและมาเลเซีย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาเอกสาร (document analysis) โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ 

งานวิจัย หนังสือ บทความ และเอกสารท่ีเก่ียวของกับมาตรการลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการ

กํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย และประเทศท่ีเลือกเปนกรณีศึกษา ซ่ึงไดแก 

มาเลเซีย  

 

สรุปผลการวิจัย 

บทนํา 

การกํากับดูแลตนเองเปนแนวทางท่ีสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งมีบทบาทในการกํากับดูแลสมาชิก

ดวยกันเอง ซ่ึงแนวทางดังกลาวถูกนํามาใชในกลุมวิชาชีพหรือกลุมธุรกิจอยางแพรหลาย เนื่องจากสมาชิก

ท่ีอยูในวิชาชีพหรือธุรกิจมีความรูและความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นเปนอยางดี ทําใหกฎเกณฑการกํากับ

ดูแลท่ีออกโดยสมาชิกดวยกันเองสงเสริมใหผูประกอบการในวิชาชีพหรือธุรกิจนั้นสามารถดําเนินธุรกิจ

ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนกฎเกณฑการกํากับดูแลไดอยางยืดหยุน

และทันตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามการกํากับดูแลตนเอง

อาจกอใหเกิดปญหาสําคัญ ไดแก การขัดแยงทางผลประโยชนระหวางสมาชิกกับผูมีสวนไดเสียกลุมอ่ืน 

เนื่องจากการกํากับดูแลตนเองเนนผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ ทําใหกฎเกณฑท่ีออกมาโดย

สมาชิกซ่ึงเปนผูประกอบการในธุรกิจนั้นๆ สรางความไมธรรมตอผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน ผูบริโภค ลูกจาง 

เปนตน  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาถึงมาตรการลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแล

ตนเอง โดยเลือกศึกษาองคกรท่ีอยูในตลาดทุน ไดแก ตลาดหลักทรัพย เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีบทบาท

การใชอํานาจการกํากับดูแลตนเองมาอยางยาวนาน ซ่ึงปจจุบันตลาดหลักทรัพยในหลายประเทศไดลด

บทบาทการกํากับดูแลตนเองใหนอยลง เชน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เปนตน โดยเลือก
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ท่ีจะถายโอนหนาท่ีการกํากับดูแลสมาชิกของตลาดหลักทรัพยไปใหองคกรอ่ืน เชน สมาคมเก่ียวกับธุรกิจ

หลักทรัพย หนวยงานกํากับดูแลของรัฐ เปนตน อยางไรก็ตามบทบาทการกํากับดูแลตนเองของตลาด

หลักทรัพยในบางประเทศยังคงมีอยูคอนขางมาก โดยเฉพาะประเทศไทยและมาเลเซีย ดังนั้นงานวิจัยนี้

จึงเลือกศึกษามาตรการลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเอง โดยเปรียบเทียบ

ระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ความหมายของการกํากับดูแลตนเอง 

กอนท่ีจะเขาใจถึงความหมายการกํากับดูแลตนเอง ควรทําความเขาใจถึงความหมายของการ

กํากับดูแล สําหรับคําวา “การกํากับดูแล” (Regulation) นั้นมีความหมายท่ีหลากหลาย ซ่ึงความหมาย

โดยท่ัวไปของการกํากับดูแล คือ การกระทําอันเปนการควบคุมบางสิ่งบางอยาง 2

3 นอกจากนี้ยังมี

ความหมายอ่ืนท่ีข้ึนอยูกับมุมมองของผูท่ีพิจารณา เชน ในมุมมองของนักนิติศาสตร การกํากับดูแล คือ 

การประกาศใชกฎตางๆ พรอมดวยกลไกสําหรับการติดตามและทําใหปฏิบัติตามกฎดังกลาว ในมุมมอง

ของนักเศรษฐศาสตร การกํากับดูแล คือ ความพยายามของหนวยงานรัฐในการนําทางเศรษฐกิจไปยัง

ทิศทางท่ีตองการ ในมุมมองของนักสังคมวิทยา การกํากับดูแล คือ กลไกในการควบคุมสังคม เปนตน 3

4 

ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา การกํากับดูแล หมายถึง กลไกการควบคุมของรัฐ ดวยการออกกฎ ติดตามให

เปนไปตามกฎ และบังคับใชกฎ  

แมวาโดยท่ัวไปการกํากับดูแลเปนกลไกการควบคุมของรัฐโดยใชอํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมาย

หนวยงานรัฐตางๆ แตรัฐเองก็อาจเลือกท่ีจะมอบอํานาจการกํากับดูแลใหเอกชนในบางเรื่อง โดยเฉพาะ

เรื่องท่ีเอกชนมีความเชี่ยวชาญมากกวารัฐ ดังนั้นในอดีตท่ีผานมาการมอบอํานาจการกํากับดูแลของรัฐให

เอกชนจึงมักเกิดข้ึนในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพหรือภาคธุรกิจการคาท่ีตองอาศัยความเชี่ยวชาญ 

ท้ังนี้การท่ีรัฐมอบอํานาจใหเอกชนเปนผูกํากับดูแลในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง สามารถทําไดในรูปแบบของ

การกํากับดูแลตนเอง โดยกฎหมายกําหนดใหเอกชนซ่ึงเปนกลุมวิชาชีพหรือกลุมการคามีอํานาจในการ

ออกกฎเกณฑเพ่ือควบคุมกิจกรรมของสมาชิกภายในกลุมของตนเองได อยางไรก็ตามหากการใชอํานาจ

ดังกลาวของเอกชนเปนไปโดยขาดความชอบธรรมทางดานประชาธิปไตย เชน ไมรับฟงเสียงสวนใหญของ

สมาชิกภายในกลุม ก็อาจนําไปสูการใชอํานาจโดยมิชอบได ซ่ึงการใชอํานาจโดยมิชอบดังกลาวอาจสงผล

                                                           
3 ความหมายตาม Cambridge dictionary 
4 Koop, C. and Lodge, M. (2015). What is regulation? An interdisciplinary concept analysis. Regulation and 

Governance. ISSN 1748-5983, 3-4. 
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กระทบตอบุคคลอ่ืนท่ีอยูภายนอกกลุมวิชาชีพหรือกลุมสมาคมการคาดังกลาว ดังนั้นภายใตรูปแบบการ

กํากับดูแลตนเอง รัฐก็ยังตองคอยทําหนาท่ีตรวจตราการกํากับดูแลตนเองของเอกชน4

5 

สําหรับความหมายของ “การกํากับดูแลตนเอง” (Self-regulation) นั้น มีผูใหความเห็นท่ี

หลากหลาย ตัวอยางเชน Neil Gunningham และ Joseph Rees (1997) เห็นวา การกํากับดูแลตนเอง 

หมายถึง กระบวนการกํากับดูแลโดยองคกรในระดับอุตสาหกรรม (ไมใชในระดับรัฐบาล หรือระดับ

บริษัท) ซ่ึงเปนผูกําหนดกฎเกณฑหรือมาตรฐาน (ประมวลหลักการปฏิบัติ) ท่ีเก่ียวของกับการดําเนนิการ

ของบริษัทในอุตสาหกรรมนั้น โดยการกํากับดูแลตนเองในระดับอุตสาหกรรมตามความหมายนี้ บริษัท

ตางๆ ในอุตสาหกรรมตองมีความรวมมือกัน  

Ian Bartle และ Peter Vass (2005) มีความเห็นวา การกํากับดูแลตนเอง หมายถึง การกํากับ

ดูแลองคกรหรือกลุมองคกร โดยท่ีองคกรหรือกลุมองคกรดังกลาวเปนผูควบคุมดวยตนเอง ซ่ึงกฎท่ีใช

กํากับดูแลนั้นเกิดจากการกําหนดดวยตนเอง (Self-specified) มีการติดตามตรวจสอบดวยตนเอง (Self-

monitored) รวมถึงมีการบังคับใชกฎดังกลาวดวยตนเอง (Self-enforced) ท้ังนี้การกํากับดูแลตนเอง

โดยแท (Pure self-regulation) จะเกิดข้ึนโดยไมมีองคกรภายนอกเขามาเก่ียวของเลย ไมวาจะเปน

หนวยงานรัฐหรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ซ่ึงแตกตางกับการกํากับดูแลภายใตการบังคับบัญชาโดยรัฐท่ีตองมี

หนวยงานรัฐเขามาเก่ียวของเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังแตกตางจากการกํากับดูแลรวมกันท่ีเปนการกํากับ

ดูแลแบบผสมระหวางการบังคับบัญชาโดยรัฐและการกํากับดูแลตนเอง 

Rebecca Ong (2010) ใหความเห็นวา การกํากับดูแลตนเอง หมายถึง การมอบอํานาจงานท่ี

เปนนโยบายสาธารณะไปยังผูประกอบการ เอกชนท่ีรวมตัวกันเปนสถาบันภายในตลาดหรืออุตสาหกรรม 

โดยวัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งของการมอบอํานาจดังกลาว คือ เพ่ือใหเกิดการกํากับดูแล

อุตสาหกรรมโดยผูประกอบการภายในอุตสาหกรรมนั้นเอง 5

6 ท้ังนี้การกํากับดูแล (Regulation) 

ประกอบดวยหนาท่ี 3 ประการ ไดแก (1) การออกกฎ (Legislation) หรือการกําหนดขอบังคับ (2) การ

บังคับใหเปนไปตามกฎ (Enforcement) หรือการดําเนินการตอผูฝาฝนกฎ และ (3) การวินิจฉัย 

(Adjudication) หรือการพิจารณาลงโทษ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนกฎ ดังนั้นการกํากับดูแลตนเองจึงเปน

กรณีท่ีภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเปนผูทําหนาท่ีท้ัง 3 ประการดังกลาว6

7  

                                                           
5 Ogus A. and Carbonara E.(2011). Self-regulation, 228. [Online]. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/265402203. [2017, 25 April] 
6 Chan, R.O.Y. (2010). Mobile Communication and the Protection of Children. Leiden University Press, 241. 
7 Ibid, 240. 
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เม่ือพิจารณาความหมายขางตน อาจสรุปไดวา การกํากับดูแลตนเอง หมายถึง การท่ีสมาชิกใน

กลุมวิชาชีพหรือกลุมธุรกิจการคามีสวนรวมในการกํากับดูแลสมาชิกดวยกันเอง โดยอํานาจในการกํากับ

ดูแลประกอบดวย อํานาจในการออกกฎ การติดตามใหเปนไปตามกฎ และการบังคับใชกฎ ท้ังนี้รัฐยังคง

มีอํานาจตรวจตราการกํากับดูแลตนเองของกลุมวิชาชีพหรือกลุมธุรกิจการคาดังกลาว 

การกํากับดูแลตนเองในตลาดทุน 

การกํากับดูแลตนเองถูกนํามาใชในหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวของกับตลาดการเงิน 

โดยเฉพาะตลาดทุนซ่ึงเปนสวนหนึ่งของตลาดการเงินก็มีการนําวิธีการกํากับดูแลตนเองมาใชอยาง

แพรหลายในหลายประเทศ เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย  

ท้ังนี้ตลาดการเงินอาจแบงออกไดตามตามอายุของตราสารทางการเงินท่ีซ้ือขายกันในตลาด 

ไดแก (1) ตลาดเงิน (Money market) ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีการซ้ือขายสินทรัพยทางการเงินระยะสั้น หรือ

ตราสารทางการเงินท่ีมีอายุการไถถอนไมเกิน 1 ป เชน ต๋ัวเงินคลัง ตราสารหนี้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน ตั๋ว

สัญญาใชเงินอายุต่ํากวา 1 ป บัตรเงินฝาก เปนตน และ (2) ตลาดทุน (Capital market) ซ่ึงเปนตลาดท่ี

มีการซ้ือขายสินทรัพยทางการเงินระยะยาว หรือตราสารทางการเงินท่ีมีอายุการไถถอนมากกวา 1 ป เชน 

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ พันธบัตร หุนกู เปนตน  

นอกจากนี้ตลาดทุนยังสามารถแบงออกไดเปน (1) ตลาดแรก (Primary market) ซ่ึงเปนตลาดท่ี

มีการซ้ือขายสินทรัพยทางการเงินของกิจการออกใหม เพ่ือเปนการระดมเงินทุนจากผูมีเงินทุนสวนเกิน

มายังผูตองการเงินทุนโดยตรงในตลาดการเงิน7

8  และ (2) ตลาดรอง (Secondary market) ซ่ึงเปนตลาด

ท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหผูท่ีครอบครองสินทรัพยทางการเงินสามารถนําสินทรัพยทางการเงินท่ีซ้ือมาจาก

ตลาดแรกมาทําการซ้ือขายแลกเปลี่ยนใหแกผู อ่ืน โดยตลาดรองแบงออกไดเปนตลาดท่ีเปนทางการ 

(Organized market) เชน ตลาดหลักทรัพย และตลาดท่ีไมเปนทางการ (Over-The-Counter: OTC) 

เชน ตลาดท่ีซ้ือขายโดยเจรจาตอรองกันระหวางคูสัญญา8

9 

ดังนั้นตลาดหลักทรัพยจึงเปนสวนหนึ่งของตลาดทุนเนื่องจากเปนตลาดรองสําหรับการซ้ือขาย

หลักทรัพยผานระบบท่ีเปนทางการ ซ่ึงแมวาตลาดหลักทรัพยในหลายประเทศไมไดถูกกําหนดโดย

กฎหมายหลักทรัพยวาใหมีฐานะเปนองคกรกํากับดูแลตนเอง แตเม่ือพิจารณาถึงลักษณะของโครงสราง

                                                           
8 มี 2 รูปแบบ คือ การออกตราสารทางการเงินเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และการออกตราสารทางการเงิน

เพื่อเสนอขายแกนักลงทุนรายใดรายหนึง่ หรือกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) เชน สถาบันการเงิน 

กองทุน ผูลงทุนตางประเทศ เปนตน 
9 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2554). ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย. หนา 50-51. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ. 
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การบริหารจัดการ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย รวมถึงความสัมพันธกับหนวยงานรัฐ พบวาตลาด

หลักทรัพยมีลักษณะเปนองคกรท่ีมีการใชอํานาจกํากับดูแลตนเองในตลาดทุน ดวยเหตุผลดังตอไปนี้  

1) สมาชิกของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงไดแก บริษัทหลักทรัพย มีสวนรวมในการกํากับดูแล

สมาชิกดวยกันเอง โดยสมาชิกของตลาดหลักทรัพยสามารถสงตัวแทนของสมาชิกเขามาเปนสวนหนึ่งของ

กรรมการบริหารตลาดหลักทรัพยได 

2) ตลาดหลักทรัพยมีอํานาจในการกํากับดูแลสมาชิกของตนเอง ซ่ึงประกอบดวยอํานาจใน

การออกกฎ การติดตามใหเปนไปตามกฎ และการบังคับใชกฎ 

3) การกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพยถูกตรวจตราโดยคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลของรัฐ  

ปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพย 

 แมวาการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพยจะมีประโยชนสําหรับตลาดทุน โดยสามารถนํา

ความเชี่ยวชาญของสมาชิก (บริษัทหลักทรัพย) มาใชในการพัฒนาตลาดทุนได ดวยการออกกฎและบังคับ

ใชกฎโดยสมาชิกดวยกันเองท่ีมีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยเปนอยางดี อยางไรก็ตามการกํากับดูแล

ตนเองก็มีผลเสียท่ีสําคัญ คือ กอใหเกิดปญหาผลประโยชนขัดกัน เนื่องจากสมาชิกขององคกรกํากับดูแล

มีอํานาจกํากับดูแลสมาชิกดวยกันเอง ดังนั้นจึงอาจใชอํานาจดังกลาวโดยมิชอบ เชน ใชอํานาจโดยเลือก

ปฏิบัติดวยการชวยเหลือสมาชิกท่ีเปนกลุมของตนเอง ใชอํานาจเพ่ือกีดกันไมใหผูอ่ืนเขามาเปนสมาชิก

เชนเดียวกับตัวเอง ใชอํานาจเพ่ือเอารัดเอาเปรียบผูมีสวนไดเสียกลุมอ่ืน เปนตน  

 สําหรับประเทศไทยนั้น ในอดีตท่ีผานมาก็มีปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแล

ตนเองของตลาดหลักทรัพยเชนกัน ตัวอยางเชน การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ี

สมาชิกกํากับดูแลตนเอง ทําใหเกิดกรณีผลประโยชนขัดกันระหวางสมาชิก ซ่ึงไดแก บริษัทหลักทรัพย 

(โบรกเกอร) กับนักลงทุน สงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายการเปดเสรีคาธรรมเนียมซ้ือขาย

หลักทรัพย (คอมมิชชั่น) ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนไปอยางลาชา อันสงผลเสียตอนักลงทุนท่ีทําใหไม

สามารถซ้ือขายหลักทรัพยโดยเสียคาธรรมเนียมท่ีถูกลง นอกจากนี้สมาชิกในตลาดหลักทรัพยยังมีทาทีใน

การคัดคานการเปดเสรีใบอนุญาตตามแผนพัฒนาตลาดทุนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 9

10 ซ่ึงอาจถือเปน

                                                           
10 ขาว ก.ล.ต. ฉบบัที่ 81/2549. (2549). สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย [ออนไลน]. สืบคนจาก :  

http://capital.sec.or.th/webapp/webnews/news.php?cboType=S&lg=th&news_no=81&news_yy=2549, . [2562, 12 

พฤศจิกายน] 
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การรวมกลุมเพ่ือกีดกันไมใหผูประกอบการรายใหมเขามาในตลาดและทําใหนักลงทุนเสียประโยชนจาก

การขาดทางเลือกในการรับบริการ เปนตน  

ดังนั้นการกําหนดมาตรการเพ่ือลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเองของ

ตลาดหลักทรัพยจึงมีความสําคัญ โดยเม่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการดังกลาวระหวางประเทศไทยและ

มาเลเซีย สามารถสรุปไดดังนี้ 

เปรียบเทียบการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยและมาเลเซีย 

ภาพรวมเกี่ยวกับการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพย 

ประเทศไทย กอนหนาท่ีจะมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังเชนปจจุบัน ไดเคยมี

ความพยายามจัดต้ังตลาดหลักทรัพยข้ึนมาในประเทศหลายครั้งแตไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร โดย

ในป  พ.ศ.  2496 บริ ษัทตางประเทศ 3 แหง คือ Houseman & Co., Ltd. บริ ษัท Siamerican 

Securities Ltd. และบริษัท Z & R Investment and Consultants ไดเริ่มดําเนินธุรกิจเปนคนกลางใน

การซ้ือขายหลักทรัพย และมีการจัดต้ังศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยข้ึน แตในขณะนั้นมีการซ้ือขาย

จํานวนนอยมาก ซ่ึงสงผลใหราคาของหลักทรัพยไมเปนไปตามหลักของอุปสงคและอุปทานอยางแทจริง 

ตอมามีการกอตั้งตลาดหุนกรุงเทพ (Bangkok Stock Exchange) ในรูปของหางหุนสวนจํากัด ในป พ.ศ. 

2505 เพ่ือเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนหุน โดยการซ้ือขายหลักทรัพยตองซ้ือขายผานสมาชิกท่ีเปน

บริษัทหลักทรัพยเทานั้น แตก็มีหลักทรัพยท่ีซ้ือขายกันบอยเพียง 8 หลักทรัพยเทานั้น จากจํานวน

หลักทรัพยจดทะเบียนท้ังสิ้น 35 หลักทรัพย10

11 

ในป พ.ศ. 2517 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 

เพ่ือจัดตั้ง“ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ใหมีสภาพเปนนิติบุคคลและเปนสถาบันเอกชนท่ี

ดําเนินการโดยไมนําผลกําไรมาแบงปนกัน โดยเริ่มเปดดําเนินการอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 

พ.ศ. 251812 ท้ังนี้แมวาพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 ไมไดกําหนดไวชัด

แจงวาใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีฐานะเปนองคกรกํากับดูแลตนเอง แตเม่ือพิจารณาถึง

ลักษณะการใชอํานาจของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีสามารถออกกฎ ติดตาม และบังคับใชกฎ

เพ่ือกํากับดูแลสมาชิกของตนเองได แตยังคงอยูภายใตการตรวจตราหรือการกํากับโดยกระทรวงการคลัง

                                                           
11 ศุภชัย ศรีสุชาติ. (2547). ตลาดหุนในประเทศไทย. หนา 20. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ. 
12 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. ประวัติความเปนมาของตลาดหลักทรัพยฯ [ออนไลน]. สืบคนจาก : 

https://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html. [2562, 20 พฤศจิกายน] 
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ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลของรัฐ 12

13 ก็ถือไดวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีลักษณะเปนองคกร

กํากับดูแลตนเองตั้งแตเริ่มกอตั้ง 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากขณะนั้นการกํากับดูแลตลาดทุนมีกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวของและมี

หนวยงานกํากับดูแลของรัฐหลายหนวยงาน ทําใหการกํากับดูแลไมมีเอกภาพ ดังนั้นตอมาจึงไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 พรอมกับการจัดตั้งสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ่ือเปนหนวยงานหลักของรัฐในการกํากับ

ดูแลตลาดทุน พรอมกับยกเลิกกฎหมายเดิมหลายฉบับ ซ่ึงรวมถึงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 251714 ท้ังนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังคงมีลักษณะเปนเปนองคกรกํากับ

ดูแลตนเองเชนเดิม โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถออกกฎเพ่ือกํากับดูแลสมาชิกภายใต

ความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) รวมถึง

สามารถติดตามตรวจสอบสมาชิกใหปฏิบัติตามกฎ รวมถึงบังคับใชกฎและการลงโทษสมาชิกท่ีฝาฝน 

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังมีหนาท่ีออกกฎและบังคับใชกฎกับบริษัทจดทะเบียน 

รวมถึงมีหนาท่ีกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน  

มาเลเซีย ตลาดทุนของประเทศมาเลเซียมีประวัติศาสตรท่ียาวนานเกือบ 90 ป โดยแรกเริ่มนั้น 

สมาคมนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore Stockbroker’s Association) ของภาคเอกชน

ไดถูกจัดตั้งข้ึนในป ค.ศ. 1930 ซ่ึงสมาคมดังกลาวถือเปนองคกรท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยแหง

แรกในประเทศมาเลเซีย ตอมาสมาคมดังกลาวไดเปลี่ยนชื่อเปน สมาคมนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยแหง

มลายู (Malayan Stockbrokers’ Association) ในป ค.ศ. 1937 แตยังไมมีการซ้ือขายหลักทรัพยตอ

สาธารณชน หลังจากนั้นไดมีการกอตั้งตลาดหลักทรัพยมลายูและมีการเสนอขายหลักทรัพยตอ

สาธารณชน ซ่ึงตลาดหลักทรัพยมลายูไดเปลี่ยนชื่อเปนตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอรในเวลาตอมา 

ท้ังนี้รัฐบาลมาเลเซียไดพยายามท่ีจะกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยโดยออกกฎหมาย Securities 

Industry Act 1973 ซ่ึงตอมาไดถูกแทนท่ีดวยกฎหมาย Securities Industry Act 1983 โดยกฎหมาย

ดังกลาวไดบัญญัติถึงการบังคับใชและตรวจสอบเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพย อยางไรก็ตาม

หลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาวคอนขางกระจัดกระจายภายใตการกํากับดูแลของหลายหนวยงาน 

ดังนั้นในป ค.ศ. 1993 จึงมีการออกกฎหมาย Securities Commission Act 1993 เพ่ือจัดตั้งหนวยงาน

                                                           
13 ดูหมวด 4 การกํากบัตลาดหลักทรัพย ในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 
14 ศุภชัย ศรีสุชาติ. (2547). ตลาดหุนในประเทศไทย. หนา 22-24. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ. 
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กํากับดูแลของรัฐ คือ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย (Securities Commission: SC) โดยไดรวบรวม

อํานาจท่ีกระจัดกระจายมาไวท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยเพียงองคกรเดียว14

15   

ในภาพรวมนั้น ตลาดหลักทรัพยของมาเลเซียมีอํานาจในการกํากับดูแลสมาชิกของตนเองตั้งเริ่ม

กอตั้ งตลาดหลักทรัพยมลายู  แมว าตอมาในป  ค .ศ .  2004 ตลาดหลักทรัพย ได ถูกแปรรูป 

(Demutualization) เปนตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย (Bursa Malaysia) แตอํานาจการกํากับดูแลสมาชิก 

(บริษัทหลักทรัพย) ก็ยังคงอยูท่ีตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย ซ่ึงเปนองคกรกํากับดูแลตนเองภายใตการตรวจ

ตราโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลของรัฐ 

นอกจากนี้ในป ค.ศ. 2007 ไดมีการออกกฎหมายตลาดทุนและบริการ ค.ศ. 2007 (Capital 

Markets and Services Act 2007) ซ่ึงถือเปนการรวมกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย ค.ศ. 1983 (Securities 

Industry Act 1983) และกฎหมายธุรกิจฟวเจอรส 1993 (Futures Industry Act 1993) มาไวในฉบับ

เดียว และเปนการเริ่มตนระบบใบอนุญาตเดียว แทนท่ีระบบเดิมท่ีตองขอใบอนุญาตหลายใบจากหลาย

หนวยงาน ซ่ึงตอมาในป ค.ศ. 2011 ไดมีการยกเลิกระบบการตออายุใบอนุญาตรายปและปรับปรุง

ข้ันตอนการขออนุญาตใหงายข้ึน ท้ังนี้กฎหมายตลาดทุนและบริการ ค.ศ. 2007 ไดมีการปรับปรุงแกไข

เรื่อยมา เชน ในป ค.ศ. 2011 และ 2012 ไดปรับปรงุกฎหมายโดยสงเสริมการเสนอขายหลักทรัพยใหมๆ 

เชน กองทรัสตเพ่ือแผนการเกษียณอายุภาคเอกชน เพ่ือขยายธุรกิจการจัดการสินทรัพยและเพ่ิมการออม

ภายในประเทศ เปนตน15

16 

มาตรการลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพย 

มาตรการเชิงโครงสราง  

เพ่ือลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเอง ประเทศไทยและมาเลเซียได

กําหนดมาตรการเพ่ือจัดใหมีโครงสรางของกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพยท่ีเปนธรรม ซ่ึงท้ังสอง

ประเทศมีแนวทางในการกําหนดโครงสรางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

ประเทศไทย แตเดิมพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดให

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีจํานวน 11 คน ตองประกอบดวยบุคคลซ่ึงคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แตงตั้งจํานวนไมเกิน 5 คน กับบุคคลซ่ึงสมาชิกของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเลือกตั้งอีกจํานวนไมเกิน 5 คน และผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยโดยตําแหนง ตอมาในป พ.ศ. 2562 ไดมีการแกไขโครงสรางของคณะกรรมการชุด

                                                           
15 Geoffrey, S. (2010). Capital Market laws of Malaysia. LexisNexis. Dolphin Press Sdn Bhd, 18. 
16 Suruhanjaya, S. (2015). Securities Commission Malaysia Regulatory Philosophy, 6. 
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ดังกลาว โดยกําหนดใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตองประกอบดวยบุคคลซ่ึงคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แตงตั้งจํานวนไมเกิน 6 คน ซ่ึงจะคัดเลือกจากรายชื่อท่ีกลุม

บุคคลหรือองคกรท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียในตลาดทุนเสนอมา เพ่ือใหการดําเนินการคํานึงถึงประโยชน

ของตลาดทุนโดยรวม กับบุคคลซ่ึงสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเลือกตั้งอีกจํานวนไมเกิน 

4 คน และผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยโดยตําแหนง16

17 

ประเทศมาเลเซีย ภายใตกฎหมาย Capital Markets and Services Act 2007 สมาชิกของ

ตลาดหลักทรัพยมาเลเซียสามารถสงตัวแทนเขาไปกรรมการของตลาดหลักทรัพยมาเลเซียได แตใน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมาเลเซียตองประกอบดวยกรรมการเพ่ือประโยชนสาธารณะ (Public 

Interest Director: PID) คิดเปนสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงกรรมการ

ดังกลาวไดรับการแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 17

18 นอกจากนี้คณะกรรมการ

ของตลาดหลักทรัพยมาเลเซียมีการแบงออกเปนคณะกรรมการชุดยอยๆ ตามหนาท่ี เชน คณะกรรมการ

ยอยเพ่ือการกํากับดูแลตนเอง (SRO) คณะกรรมการยอยตรวจสอบ คณะกรรมการยอยเฉพาะดาน เปน

ตน ท้ังนี้เนื่องจากตลาดหลักทรัพยมาเลเซียไดมีการแปรรูปและนําตัวเองเขาไปจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแลว จึงมีการออกมาตรการเพ่ือปองกันการครอบงําตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย โดยกําหนดหาม

บุคคลใดๆ เขาถือครองหุนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซียไมเกิน 5% เวนแตไดรับการอนุญาตพิเศษจาก

กระทรวงการคลัง18

19  

มาตรการเชิงกระบวนการ  

เพ่ือลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเอง ท้ังประเทศไทยและมาเลเซียมี

แนวทางท่ีใกลเคียงกันในการกําหนดบทบาทใหหนวยงานกํากับดูแลของรัฐสามารถแทรกแซงการกํากับ

ดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพยได โดยเฉพาะในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอนักลงทุน ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. มีอํานาจตรวจตราการทํางานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

                                                           
17 มาตรา 159 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
18 Section 10 (1) (c) of Capital Markets and Services Act 2007  
19 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2553). รายงานการดูงานโครงการศึกษาโครงการ SRO ที่เหมาะสมกับ

ตลาดทุนไทย ณ ประเทศมาเลเซียและเกาหลีใต ระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม 2553, 18. 
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1) การกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน19

20  

2) ในกรณีท่ีการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือประโยชนไดเสียของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคล

ซ่ึงเก่ียวของกับตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอน 

พรอมท้ังจัดสงรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือประกอบการพิจารณาให

ความเห็นชอบ20

21 

3) หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวากฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจ

กอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนตอสิทธิประโยชนของประชาชน หรือไมเพียงพอท่ีจะ

คุมครองและรักษาความเชื่อม่ันของนักลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพย

กําหนดกฎเกณฑเพ่ิมเติม ยกเลิก หรือแกไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑท่ีมีอยูแลวได21

22  

4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการตลาด

หลักทรัพยใหกระทําการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจเกิดแกประโยชนของ

ประชาชนหรอืเศรษฐกิจของประเทศ22

23 

ประเทศมาเลเซีย ภายใตกฎหมาย Capital Markets and Services Act 2007 คณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย มีอํานาจตรวจตราการทํางานของตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย ไดดังตอไปนี้ 

1) ตลาดหลักทรัพยมาเลเซียตองสงรางหลักเกณฑใหมหรือรางแกไขหลักเกณฑเดิม รวมถึง

คําอธิบายวัตถุประสงคในการจัดทําหลักเกณฑดังกลาว ใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยพิจารณา

กอนท่ีจะประกาศใชหลักเกณฑดังกลาว ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวจะประกาศใชไดก็ตอเม่ือไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแลวเทานั้น23

24 

2) ตลาดหลักทรัพยมาเลเซียตองแจงใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยทราบโดยทันที ใน

กรณีท่ีมีเรื่องใดๆ ท่ีสงผลเสียหรือมีแนวโนมท่ีจะสงผลเสียตอความสามารถในการทําหนาท่ีของบุคคลท่ี

                                                           
20 มาตรา 170 วรรคสาม ของพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
21 มาตรา 170 วรรคส่ี ของพระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
22 มาตรา 170/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
23 มาตรา 186 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
24 Section 9 of Capital Markets and Services Act 2007 
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เก่ียวของในธุรกิจการซ้ือขายหลักทรัพย หรือในกรณีท่ีมีความผิดปกติใดๆ อันฝาฝนขอกําหนดของ

กฎหมายหลักทรัพย24

25  

3) ตลาดหลักทรัพยมาเลเซียตองใหความชวยเหลือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยตามท่ี

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยตองการอยางสมเหตุสมผล ท้ังนี้บุคคลท่ีกระทําในนามของหรือโดย

อํานาจของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยมีอิสระในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการซ้ือขายตรา

สารของตลาดหลักทรัพยอยางเต็มท่ี ภายในชวงเวลาท่ีเหมาะสม25

26 

4) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยอาจแจงเปนหนังสือไปยังตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย

เพ่ือใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง หากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยเห็นวามีหรืออาจมีกรณีการ

ขัดแยงกันของผลประโยชนระหวางบริษัทผูถือหุนของตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ตลาดสัญญาซ้ือ

ขายลวงหนา สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี หรือมีความ

จําเปนเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวาตลาดมีความยุติธรรมและเปนระเบียบ เพ่ือคุมครองนักลงทุนหรือเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในความซ่ือสัตยม่ันคงของตลาดทุน หรือเพ่ือการบริหาร

กฎหมายหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ26

27 

 

อภิปรายผล 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบมาตรการลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเองของ

ตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย พบวา  

1) มาตรการเชิงโครงสรางของประเทศไทยและมาเลเซียมีความแตกตางกัน โดยประเทศไทย

กําหนดใหโครงสรางของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกอบดวยกรรมการท่ีมาจาก

ตัวแทนภาครัฐมากกวาภาคเอกชนเพ่ือใหการดําเนินการคํานึงถึงประโยชนของตลาดทุนโดยรวม ในขณะ

ท่ีประเทศมาเลเซียกําหนดใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมาเลเซียตองประกอบดวยกรรมการเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ (PID) ซ่ึงไมใชตัวแทนของสมาชิก คิดเปนสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ

ท้ังหมด รวมถึงกําหนดใหมีคณะกรรมการยอยเพ่ือการกํากับดูแลตนเอง (SRO) โดยเฉพาะ ซ่ึงแนวทาง

ของท้ังสองประเทศตางก็มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาการขัดกันของผลประโยชนภายใตการกํากับดูแล

ตนเองในตลาดทุน 

                                                           
25 Section 11(5) of Capital Markets and Services Act 2007 
26 Section 29 of Capital Markets and Services Act 2007 
27 Section 26(1) of Capital Markets and Services Act 2007 
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2) มาตรการเชิงกระบวนการของประเทศไทยและมาเลเซียมีความคลายคลึงกัน โดยท้ังประเทศ

ไทยและมาเลเซียตางก็กําหนดใหหนวยงานกํากับดูแลของรัฐมีบทบาทสําคัญในการตรวจตราการกํากับ

ดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพย โดยหนาท่ีตรวจตราท่ีสําคัญไดแก การใหความเห็นชอบตอกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยกอนท่ีจะนําไปใช การใหตลาดหลักทรัพยรายงาน และการสั่งใหตลาดหลักทรัพยกระทํา

การหรือไมกระทําการใดๆ เพ่ือคุมครองนักลงทุนหรือประโยชนสาธารณะ ท้ังนี้แมวาการใชอํานาจตรวจ

ตราของหนวยงานกํากับดูแลของรัฐอาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของตลาดหลักทรัพยลดลง 

เชน เกิดความลาชาในการรอใหหนวยงานกํากับดูแลของรัฐใหความเห็นชอบตอกฎเกณฑของตลาด

หลักทรัพย แตเนื่องจากการคุมครองนักลงทุนเปนหลักสําคัญของการกํากับดูแลตลาดทุน ดังนั้น

มาตรการเชิงกระบวนการของประเทศไทยและมาเลเซียดังกลาวเพ่ือลดการขัดแยงกันของผลประโยชน

ระหวางสมาชิกและผูมีสวนไดเสียรายอ่ืนภายใตการกํากับดูแลตนเองในตลาดทุนจึงมีความเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ 

 ประเทศไทยอาจพิจารณานํามาตรการเชิงโครงสรางของประเทศมาเลเซียมาใชกับประเทศไทย 

เพ่ือลดปญหาผลประโยชนขัดกันภายใตการกํากับดูแลตนเองของตลาดหลักทรัพยได ซ่ึงประเทศมาเลเซีย

กําหนดใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมาเลเซียตองประกอบดวยกรรมการเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

(PID) ซ่ึงไมใชตัวแทนของสมาชิก คิดเปนสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด โดยมาตรการ

ดังกลาวมีขอดีในการสงเสริมความเชี่ยวชาญขององคกรกํากับดูแลตนเองมากกวาแนวทางการกําหนดให

จํานวนตัวแทนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมาจากภาครัฐมากกวาภาคเอกชน เนื่องจากกรรมการ

เพ่ือประโยชนสาธารณะดังกลาวถูกคัดเลือกมาจากบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจท่ีเก่ียวของ

กับตลาดทุน นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียไดกําหนดใหมีคณะกรรมการยอยเพ่ือการกํากับดูแลตนเอง 

(SRO) โดยเฉพาะ ซ่ึงแนวทางดังกลาวก็มีความนาสนใจ เนื่องจากเปนการแยกหนาท่ีการกํากับดูแล

สมาชิกออกจากหนาท่ีอ่ืนๆ ของตลาดหลักทรัพย เชน การรับจดทะเบียนหลักทรัพย การดูแลระบบการ

ซ้ือขายหลักทรัพย เปนตน ทําใหการกํากับดูแลสมาชิกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ผลของวิธีการสอนแบบ COR ที่มีตอการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียน 
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The Effects of the COR Teaching Methodology on  

EFL Students’ Reading Comprehension 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ตองการศึกษาผลของวิธีการสอนแบบ COR ท่ีมีตอการอานเพ่ือความเขาใจของ

นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของวิธีการสอนแบบ 

COR ท่ีมีตอการอานเพ่ือความเขาใจ อีกท้ังตองการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนวิธีนี้ 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 90 คน ในโรงเรียนสาธิต กรุงเทพมหานคร โดย

ท้ังหมดเปนกลุมทดลอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการสอนท่ียึดวิธีการสอนแบบ COR 

แบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ และการรวบรวมความคิดเห็นของนักเรียนผานการ

สะทอนความคิดเห็นตอวิธีการสอนแบบ COR ขอมูลเชิงปริมาณถูกวิเคราะหโดยใชคะแนนเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย

พบวา คะแนนจากแบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนหลังการใชวิธีการสอน

แบบ COR นั้นสูงกวากอนการใชวิธีการสอนแบบ COR (t=18.499) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ.001 นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีการสอนแบบ COR โดยนักเรียนสนุกกับการอานขอเขียนและ

ทํากิจกรรมผานวิธีการสอน COR และนักเรียนคิดวาวิธีการสอนนี้ชวยพัฒนาความสามารถในการอาน

เพ่ือความเขาใจ การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาวิธีการสอนแบบ COR ควรนําไปใชเพ่ือเพ่ิมความเขาใจใน 

การอานและแกปญหาการอานภาษาอังกฤษ 
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คําสําคัญ: วิธีการสอนแบบ COR การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ การอานเพ่ือความเขาใจ วิธีการ

สอนอานเพ่ือความเขาใจ 

 

Abstract 

This research study was designed to study the effects of the COR teaching 

methodology on EFL students' reading comprehension. The objectives were to study the 

effects of COR teaching methodology on EFL students' reading comprehension and to 

study the students' opinions about the COR teaching methodology. The participants were 

90 seventh grade students in Demonstration school in Bangkok, and they were all in a 

group experimental research design. The research instruments in this study included the 

lesson plans based on the COR teaching methodology, the English reading 

comprehension test and the students’ reflections. Mean scores, standard deviations, and 

the t-test analysis were used to analyze the quantitative data while content analysis was 

used to analyze the qualitative data. The results showed that mean score of the English 

reading comprehension test after using the COR teaching methodology is significantly 

higher than before using this methodology (t=18.499) at .001 level. Additionally, the 

reflections of students' opinions showed that students enjoyed reading passages and 

doing activities through the COR teaching methodology, and students also stated that 

through this teaching methodology, students could understand the passages more. This 

study points out that the COR teaching methodology can be an alternative method to 

enhance reading comprehension and solve English reading problems. 

 

Keywords: the COR teaching methodology, reading comprehension, reading 

comprehension teaching 
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Introduction 

English is a significantly important language since it is spoken internationally as a 

global language. According to Ethnologue (2020), there are 1,132 million people who 

speak English; Therefore,  it is the most spoken language in the world. Moreover, English 

is dominant in the business communication due to the fact that it has been used in 

various organizations. Around 85% of international organizations use English as a working 

language (Crystal, 1997 cited in Graddol, 2000). Consequently, English is obviously crucial 

as an international language. 

In Thailand, English also plays an important role. It is a required subject and has 

been taught as a foreign language. Thailand’s Ministry of Education requires English to be 

in the core curriculum of primary education. Therefore, every Thai student needs to study 

English in fundamental education (Thailand’s Ministry of Education, 2008). In addition, 

English is a mean to communicate with foreigners in Thailand. As stated by Bangkok Post 

Newspaper (2019), there were 39 million tourists visiting Thailand in 2019, and this led 

Thai people to use English as a communication language to foreigners. Due to the 

significant political, social, economic, scientific and technological transformation during 

the last decades, various job opportunities required English speakers to function the 

business more effectively in Thailand. As Hiranburana (2017) mentioned, to communicate 

multinational trade between Thai organizations and their partners, English is most likely 

used. As a result, English has become important in Thailand. 

Among all four skills, reading is the most vital. This is because it affects the 

development of other language learning skills. As mentioned by Keyser (2015), reading 

expands vocabulary knowledge and improve spelling, which is important in writing and 

speaking skills. Furthermore, reading appears to be used in everyday life and for several 

purposes, such as to gather information, to read for entertainment, to comprehend 

instructions, to understand curious topics and to keep in touch with others. 

Consequently, it is crucial to motivate people to read a variety of texts, including 
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brochures, maps, stories, articles, poems, and diagrams (Hedge, 2000: cited in Madani, 

2017). Thus, reading is considered as an essential skill in everyday life. 

Unfortunately, Thai students’ English reading is at an unsatisfactory level. Many 

research studies show that most of Thai students’ English reading ability was at a low 

level. Thongyon and Chiramanee (2011) mentioned that students in all educational levels 

have problems in English reading. Also, Meckhayai and Puthong (2004) reported that the 

reading capabilities of graduate students at Maejo University were under average: they 

are unable to comprehend the content written in English on internet web pages, in 

academic literature, and in textbooks.  According to Chawwang (2008), most of Thai 

students in secondary school had English reading comprehension problems, and their 

reading ability was substandard. Furthermore, Prom-D (2012) also stated that some of 

students in secondary school had difficulties in reading for main ideas and for details. 

These evidences indicate that Thai students have a deficiency in English reading. 

The above problem stems from teaching methodology.  According to 

Chandavimol (1998), using inappropriate teaching methodology causes students to fail in 

understanding texts, and this leads to a poor level of Thai students’ reading ability. Most 

of the Thai teachers have used traditional teaching methodology for a long time 

(Saengboon, 2017) where teachers are the main authority figure in classrooms while 

learners are in a passive, receptive mode listening as teachers teach. This method does 

not facilitate reading skills because students have no chances to participate in class 

activities or share their opinions (Roeland, 2018). Besides, some Thai teachers use Thai 

throughout an English lesson, so the students will study English without any skills 

practiced (Roeland, 2018). 

Some scholars support the COR teaching methodology that it can enhance 

reading ability. The COR teaching methodology is a teaching technique designed by Gary 

Woolley (2008) and based on Bloom’s Taxonomy (1956). It is claimed that this 

methodology is a student-centered method which encourage students to actively 

participate in the classroom activities. However, there are limited research studies about 
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the COR teaching methodology in Thailand. Therefore, the aim of this study was to 

investigate the effects of the COR teaching method on EFL students’ reading 

comprehension. 

 

Objectives of the Study 

1. To study the effects of COR teaching methodology on EFL students' reading 

comprehension 

2. To study the students' opinions about the COR teaching methodology 

 

Research Questions 

1.What are the effects of the COR teaching methodology on EFL students’ reading 

comprehension?  

2. What are EFL students’ opinions about the COR teaching methodology during the 

reading teaching? 

 

Literature Review: The COR teaching methodology 

The COR teaching methodology was developed by Gary Woolley in 2008. 

According to Woolley (2008), the COR teaching methodology refers to a teaching 

methodology based on Bloom’s Taxonomy. Bloom’s Taxonomy (Bloom & Krathwohl, 

1956) is a classification of educational learning objectives. There are six levels, and each 

level is ordered by how people learn. It is also organized into three domains, including 

cognitive, affective, and psychomotor. This methodology is used to improve the teaching 

and learning of comprehension strategies. 

The COR teaching methodology is divided into three stages: C-Consider, O-

Organize, and R-Reflect (Woolley, 2008) The first stage of COR teaching methodology is 

C, which stands for Consider. This stage is related to the first level of Bloom’s Taxonomy, 

which is the most basic level in this taxonomy. It is about recognizing the related 

knowledge from long-term memory. Teachers have to activate prior knowledge of 
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students, and teachers can use questions to encourage students to participate in class 

activities; for example, what clues does the title give you about the text?, what do you 

already know about the topic?, what predictions can you make?, and why are you reading 

this text? To perform a task? To gain information? To be entertained? Moreover, teachers 

have to let students predict and set a goal before they read. The aim of this stage is to 

build the students’ prior knowledge, including background knowledge and vocabulary 

before reading. Building prior knowledge will help readers understand the text more. The 

most important things to make readers understand reading comprehensions are 

vocabulary and prior knowledge (Willingham, 2014). Thus, how much the readers 

comprehend the text depends on how much their prior knowledge relating to the topic 

students have (Sedita, 2018). That is if readers have been built on prior knowledge and 

vocabulary before reading a text, they will understand the text more. Therefore, teachers 

need to activate prior knowledge. To activate prior knowledge means the activities that 

are used to pull out what the students have already known about the topic. To achieve 

this aim, the teacher can have students skim and scan the text and predict what it is 

about. Also, the teacher can use questions to activate their prior knowledge, provide 

some knowledge to learners, and help them predict the text. 

The second stage is O, which stands for Organize. This stage is related to the 

second level of Bloom’s Taxonomy. It is about determining the meaning of information. 

Students can interpret, compare, contrast, classify and explain what they have read at 

this level. Students also can get ‘Gist’ of reading, which means the main idea or purpose 

of the text. In this stage, students will have a chance to read a passage in a group called 

cooperative learning strategy. Cooperative learning is a teaching strategy in which small 

groups, with students of different levels of ability, use a variety of learning activities to 

improve their understanding of a content (Johnson, 1992). Cooperative learning is 

beneficial. First, students can share their own skills and knowledge, so this will increase 

their understanding of content (Ryan, Reid, & Epstein, 2004). Cooperative learning or 

learning in a small group also increases feelings of personal responsibility to the group 
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(Johnson & Johnson, 1999). In this stage, the teacher can use questions to guide learners 

to get the Gist or main idea when they read the text. Some examples of questions 

include: what did you learn from what you just read?, can you predict what could happen 

next?, what is the main idea?, can you summarise it? 

The last stage is R, which stands for Reflect. After finishing reading, students need 

to summarise, create and relate to their real life as well as apply what they have read in 

the situation. This stage is related to the resting level of Bloom’s Taxonomy, which are 

applying, analyzing, evaluating and creating. They are all about applying the information 

into a situation and putting elements together to form a new thing. To apply what they 

have read in the situation, teachers can ask students to create new things from the text 

that they read. For example, they can make a poster that informs about information from 

what they read, or they can solve some simulations which are related to the passage. 

When the readers know that they can use the things that they read, they will be 

interested in reading and help them know the importance of reading and the reason why 

they should read. There are some questions that can be used in this stage such as what 

predictions were confirmed?, what details in the text confirmed them?, what were the 

main ideas and themes presented in the text?, how did the author present information?, 

and what connections did you make to the text? 
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Before During After 

Consider (factual) 

Skim, scan, visualise 

Overview 

Gist, compare and contrast 

Review (factual) 

Summarise, visualise, 

graphic organizer 

Conceptualise 

(conceptual) 

Discuss: vocabulary and 

genre 

Organise 

Clarify, question, elaborate 

Relate (conceptual) 

Extend, relate, create 

Contrive (metacognitive) 

Negotiate, predict, set 

goals 

Observe 

Monitor goals: process and 

product 

Revise (metacognitive) 

Table 1 Stages of the COR teaching methodology drew on a set of skills (Troegger, 

2011) 

Some scholars support the effectiveness of the COR teaching methodology. 

According to Woolley (2011) and Troegger (2011), there are many good points of COR 

teaching methodology. First, this methodology supports the teachers to analyse the 

intellectual level of students. This will help teachers to provide questions that are 

appropriate for each level of educational learning objectives, so the questions can 

improve students’ literacy skills and understanding. 

Next, this methodology concedes students to be active researchers and 

supporters of the implementation of conscious thinking. In this procedure, teachers do 

not just provide the information to the students, but also provide questions to activate 

the students. Activating students causes the students to think consciously. Furthermore, 

the activities that arrange in the procedure also support the students to be active such 

as working as a group, predicting from the text and sharing opinions (Troegger, 2011). 

Finally, this methodology enhances students’ reading comprehension. Teachers 

activate students’ prior knowledge, which is essential for the students to read a text. Due 

to the first stage of the methodology, the students are activated their prior knowledge. 
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The reason is the prior knowledge influences the students’ content prediction, so 

students are able to comprehend the text more. In addition, learners have a chance to 

create an idea to complete an assignment during the last stage (Troegger, 2011). They 

need to apply their prior knowledge and their new learning to complete their activity.  

 

Methodology 

1. Research Design 

This study was one group experimental research design aiming at studying the 

effects of the COR teaching methodology on English reading comprehension of EFL 

students. This study combined quantitative and qualitative data collection. The 

quantitative data composed of students’ pre-test and post-test scores from the English 

reading comprehension test. The qualitative data composed of the reflection of students’ 

opinions of the COR teaching methodology.  

2. Participants 

The populations were 360 students in seventh-grade in a demonstration school 

in Bangkok, Thailand. The participants in this study were 90 seventh-grade and divided 

into three classes. They were selected by simple random sampling.  

3.Instruments 

 The instruments used in this study consist of lesson plans based on the COR 

teaching methodology, the English reading comprehension test and the students’ 

reflection.  

The lesson plans based on the COR teaching methodology were designed by the 

researcher. The teaching method was divided into three stages, including C-Consider as 

an introduction, O-Organise as a practice, and R-Reflect as an application. 

To measure students’ English reading comprehension skills, the English reading 

comprehension test was designed. The skills measured included reading for topics, 

reading for the main idea, reading for details, and reading for determining the references 

of pronoun. There were twenty multiple-choice items in the test. This test was tested 
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the index of item objective congruence by experts and tried out to check validity, 

difficulty, discrimination, and reliability. 

Reflection was used to gather students’ opinions about the COR teaching 

methodology. The students were asked to write their opinions about their learning 

reading through the COR teaching methodology. The students answered the question 

“what is your opinion towards the COR teaching methodology?” in Thai in order to avoid 

language barrier. 

4. Data Collection  

This study lasted 6 weeks after the consent forms were signed by the 

participants and their guardians. The participants were asked to complete the pre-test 

in the first week. After the pre-test, the students were taught by the COR teaching 

methodology for four weeks. After the instruction, the participants took a post-test of 

English reading comprehension. After that, the researcher asked students to write their 

reflection about the COR teaching methodology. 

5. Data analysis 

The data from the pre-test and post-test of the English reading comprehension 

was analyzed by mean scores, standard deviations, and a t-test analysis, and the data 

from the reflection was analyzed by content analysis. 
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Results 

1. The English reading comprehension 

Tables 3 Comparisons of the Mean Scores of the Pre-test to the Post-test 

Time N Mean 
Max Min 

S.D. t-value 
Df p-

value 

After using the 

COR teaching 

methodology 

9

0 
14.83 

 

20 

 

9 2.19 18.499*** 

 

 

89 

 

 

.000 

Before using the 

COR teaching 

methodology 

9

0 
11.53 

 

18 

 

4 2.39 
 

 

***<.001 

  According to Table 3, there were significant differences in the mean scores of the 

students (t (89) = 18.499, p>.001). The mean pre-test score was 11.53 (SD = 2.39) while 

the post-test score was 14.83 (SD = 2.19). Therefore, the post-test score was significantly 

higher than the pre-test score. The results suggest that the COR teaching methodology 

leads to an increase in students’ English reading comprehension. Specifically, the results 

suggest that the COR teaching methodology can enhance students’ reading 

comprehension. 

2. The reflection of students ‘opinions about the COR teaching 

          According to the results, all of the participants expressed positive opinions toward 

English reading comprehension under the COR teaching methodology through the 

reflection that students wrote their opinions. All of the participants responded that they 

enjoyed English reading comprehension and understood the passages through the COR 

teaching methodology. For example, some students reported that they understood the 

passages more when they had already known the vocabulary and had knowledge about 

the passages, and this made them more enjoyable when they read the passages. Another 

student said that she preferred to know vocabulary before reading passages. Furthermore, 
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other students preferred reading with friends than reading by themselves. One student 

claimed that he felt no pressure when he read with friends because his friends helped 

him to understand the passages. Additionally, most students responded that they 

enjoyed the activities after reading the passages. Some students stated that she had fun 

doing the activities. Another student also said that he was entertained by the activities. 

Moreover, some students said that they felt more interested in reading when they know 

that what they had read would be useful. Unfortunately, some students reported that 

they did not like reading or doing activities with other friends. In addition, some students 

stated that they felt worried when they had to do group activities with friends.  

In conclusion, the results of the quantitative data displayed that there were 

statistically significant differences in students’ reading comprehension scores. 

Additionally, the findings obtained from the reflections, and results showed that though 

some students did not like some activities of the COR teaching methodology, most 

students had a positive effect on students’ reading comprehension. 

 

Discussion  

According to the findings of the study, there was a significant difference at the 

.001 level in the gain of reading comprehension. The mean score on the English reading 

comprehension post-test was higher than that of the pre-test. This revealed that students' 

reading comprehension was improved by the COR teaching methodology. The results of 

this study were in line with the study of Troegger which reported COR teaching 

methodology was effective in teaching English reading comprehension. Troegger (2011) 

implemented this teaching methodology with English monolingual students, but this 

study was used this teaching methodology with EFL students. This points out that the 

COR teaching methodology is able to use with both English monolingual students and 

EFL students. 

The reason to explain this finding is that the COR teaching methodology is a 

teaching technique that starts from activating prior knowledge at the beginning. This 
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teaching methodology helped them understand the passages. As shown in the 

reflections, students stated that they liked the COR teaching methodology because this 

teaching methodology helped them to know the passages, and this helped them 

comprehend the passages more easily. The results are in line with many previous studies 

such as the studies of Levine and Haus (1985), Zhaohua (2004), and Gilakjani and Ahmadi 

(2011) which found that background knowledge and vocabulary are an essential factor 

that affects reading comprehension. Like the ideas of Alfassi (2004) that the greater the 

vocabulary and background knowledge that readers have, the better the readers 

understand the text that they have read. 

Besides, it was found that all the participants favored the COR teaching 

methodology. They enjoyed reading through the COR teaching methodology, and liked 

doing group activities in the reflection stage. This is because they felt that what they 

learned in class could be applied to their daily lives as students wrote in their reflections. 

For example, one student said, “I like doing activities after reading because it was fun, 

and I benefited from what I read.” In addition, most of students were happy to read, 

check their understanding with friends and participated in group activities. Like the idea 

of Clark and Foster (2005 cited in Clark and Rumbold, 2006) claimed that providing 

activities in classroom promotes reading. This is not about attitudes but improve reading. 

They preferred reading as a group to reading alone. This is in line with the idea of Sae-

ong (2010) who mentioned that students felt more enjoyable after reading and checking 

understanding with others. 

 

Suggestions 

The findings of the present study may encourage more experts to use the COR 

teaching methodology IN the classroom, because of the effective benefits that may be 

improve students’ reading comprehension and enhance students’ positive opinions 

about the reading comprehension. For the future research, it might be good to implement 

this methodology to students in other grades. In addition, the researcher suggests that it 
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may be interesting to use the COR teaching methodology to develop other skills. 

Moreover, the researcher also suggests that the teacher should manage the time well in 

each stage because when researcher did the study, some activities spent more time than 

specified. 
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การใชประโยชนและความพึงพอใจ การมีสวนรวมในชองยูทูป  

และความตั้งใจใชบริการรานอาหาร ของผูชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอร 

Uses and Gratifications, YouTube Engagement, and Intention to Purchase 

Foods at a Restaurant Reviewed by YouTubers 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้ใชทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อเปนกรอบในการวิจัย มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจใชบริการรานอาหารของผูชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอร โดยใชวิธีการวิจัย

เชิงสํารวจดวยแบบสอบถามออนไลน และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 450 คน การวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ถูกใชเพ่ืออธิบายอิทธิพลของการใชประโยชนและความพึงพอใจดาน

การหาขอมูล การใหขอมูล การเสริมเอกลักษณ การมีปฎิสัมพันธทางสังคม และการพักผอน/ความบันเทิง 

รวมท้ังอิทธิพลของการมีสวนรวมในชองยูทูปท่ีมีตอความตั้งใจใชบริการรานอาหาร ผลการวิจัยพบวาการใช

ประโยชนและความพึงพอใจในการหาขอมูล การใหขอมูล การเสริมเอกลักษณ การพักผอน/ความบันเทิง 

รวมท้ังการมีสวนรวมในชองยูทูป มีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจใชบริการรานอาหาร ขณะท่ีการใชประโยชน

และความพึงพอใจในการมีปฎิสัมพันธทางสังคมไมสงผลตอความตั้งใจใชบริการ 

 

คําสําคัญ: การใชประโยชนและความพึงพอใจ การมีสวนรวมในชองยูทูป ยูทูปเบอร ความตั้งใจใชบริการ 

 

Abstract 

This study aims at examining the factors affecting intention to purchase foods at a 

restaurant reviewed by YouTubers. The online surveys were administered with 450 

respondents. Multiple regression analysis was utilized to clarify the impact of uses and 

gratifications (e.g., seeking information, giving information, self-status seeking, social interaction, 

and relaxing/ entertainment) as well as YouTube engagement on intention to purchase foods 

at a reviewed restaurant. Results indicate that seeking information, giving information, self-

status seeking, relaxing/ entertainment, and YouTube engagement had a significantly positive 
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impact on intention to purchase foods at a restaurant reviewed by YouTubers, whereas social 

interaction had no impact.  

 

Keywords: Uses and Gratifications, YouTube Engagement, YouTuber, Intention to Purchase  

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จากผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พบวา ประเทศไทยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตมากกวา 2 ใน 3 ของประชากร

ท้ังประเทศ โดยรอยละ 93.6 ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือใชงานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ 

Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, และ Line (สํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน), 2562) โดย Social Media ท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุด 3 อันดับแรกไดแก Facebook, 

YouTube และ Line ตามลําดับ ผูบริโภคในปจจุบันใช Social Media เปนชองทางในการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน รับขาวสารดานตางๆ รวมท้ังคนหาขอมูลสินคาและหาคําแนะนําเก่ียวกับสินคาจากผูบริโภค

อ่ืนๆ ท่ีเคยใชสินคา (Marketing Oops, 2556)  

Social Media เปนชองทางในการสื่อสารท่ีมีความสาํคัญไมเฉพาะตอผูบริโภคเทานั้นแตยังคง

เปนชองทางสําคัญที่นักการตลาดใชในการเขาถึงผูบริโภคอีกดวย ธุรกิจตางๆ เชน ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจ

รานอาหาร และธุรกิจแฟชั่น ตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญในประเทศไทยตางใช Social Media ในการ

ทําการตลาดไปยังผูบริโภคโดยตรง โดยผลการสํารวจของ Marketbuzzz พบวาจํานวนของธุรกิจท่ีใช 

Social Media มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการใช Facebook, YouTube และ Line 

รวมท้ัง Social Media ท่ีไมแพรหลายมากนัก เชน LinkedIn และ Blog ตางๆ ซ่ึงความสําคัญท่ี Social Media 

เหลานี้มีตอธุรกิจคือ นอกจากจะเปนชองทางเชื่อมตอกับผูบริโภคแลว ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบท่ี

นักการตลาดใชสื่อสารดวย (Brandbuffet, 2561) 

วิธีการหนึ่งท่ีนักการตลาดนิยมใชในการสื่อสารผาน Social Media ไปยังผูบริโภคเพ่ือสรางความ

ใกลชิดและเขาถึงผูบริโภคมากข้ึนคือ การใชผูทรงอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร (Influencer) 

เปนผูใหขอมูลหรือรีวิว (Review) เก่ียวกับสินคาและบริการจากประสบการณ โดยนักการตลาดคาดหวังวา

วิธีการดังกลาวจะสามารถโนมนาวใหผูบริโภคสนใจในสินคาและบริการไดมากกวาการทําการตลาดแบบเดิม

เชนการโฆษณาโดยตรงจากเจาของสนิคา ธุรกิจท่ีนิยมใชอินฟลูเอนเซอรผานชองทาง Social Media สามารถแบง

ออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ (1) กลุมธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีเงินทุนนอย เนื่องจากการใชอินฟลูเอนเซอรเปนการสื่อสาร

การตลาดท่ีมีตนทุนต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับการสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ โดยเปาหมายหลักในการใชอินฟลูเอนเซอร 

คือสรางยอดขายผานการรีวิวสินคา และ (2) กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญท่ีมีศักยภาพในการลงทุนสูงท่ี

มีเปาหมายในการใชอินฟลูเอนเซอรเพ่ือสรางการรับรูในสินคาและบริการเปนหลัก โดย Social Media ท่ีเปนท่ี

นิยมในการรีวิวสินคามากท่ีสุดไดแก Facebook และ YouTube ตามลําดับ อยางไรก็ตามขอมูลจาก 
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(Marketing Oops, 2556) แสดงใหเห็นวา หากพิจารณาจากพฤติกรรมของผูบริโภคในการมีสวนรวม 

(Engagement) เชน การสงตอ (Share) ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีนักการตลาดใหความสนใจนั้น YouTube กลับเปน

ชองทางท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการมีสวนรวมสูงท่ีสุด โดยกลุมสินคาท่ีมีการรีวิวและมีอัตราการเติบโตของ

ผูบริโภคในการมีสวนรวมสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกปไดแก สินคาประเภทอาหาร ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา

การใชอินฟลูเอนเซอรรีวิวสินคาใน YouTube หรือท่ีเรียกวา “ยูทูปเบอร” เปนวิธีการสื่อสารท่ีนาสนใจสําหรับ

นักการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจรานอาหาร  

ขอมูลจาก Marketeer (2562) ระบุวาการรีวิวสินคาจากอินฟลูเอนเซอรในรูปแบบวิดีโอทาง Social 

Media มีโอกาสสูงท่ีจะโนมนาวใหผูบริโภคท่ีรับชมเกิดความรูสึกและมีสวนรวมอันจะนําไปสูพฤติกรรมการ

บริโภคสินคาได อยางไรก็ตามแมผูบริโภคจะนิยมดูหรือมีสวนรวมกับการรีวิวสินคามากเพียงใดก็ไมสามารถ

ยืนยันไดวาผูบริโภคจะใชการรีวิวเปนขอมูลในการตัดสินใจซ้ือสินคาเสมอไป เนื่องจากผูบริโภคอาจมีความ

ตองการหรือสิ่งท่ีคาดหวังจากการชมการรีวิว หรือมีการใชประโยชนจากรีวิวสินคาตางกัน กลาวอีกนัยหนึ่ง

คืออิทธิพลของการรีวิวสินคาท่ีมีตอพฤติกรรมผูบริโภคอาจข้ึนอยูกับวัตถุประสงคหรือการใชประโยชนและ

ความพึงพอใจของผูบริโภคในการชมการรีวิวดวย นอกจากนี้ Brandbuffet (2561) ยังระบุวารูปแบบ Social 

Media ท่ีแตกตางกันสามารถสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคตางกัน ดังนั้นนักการตลาดท่ีตองการสื่อสารไป

ยังผูบริโภคผานทางการรีวิวสินคาโดยอินฟลูเอนเซอรอยางมีประสิทธิภาพจึงควรตอบคําถามใหไดวา ผูบริโภคมี

การใชประโยชนและความพึงพอใจในการติดตามชมรีวิวสินคาใน Social Media และมีพฤติกรรมการมี

สวนรวมอยางไร และพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูบริโภคมีผลตอความตั้งใจใชสินคาและบริการหรือไม  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ การมีสวนรวมในชองยูทูป 

และความตั้งใจใชบริการรานอาหารของผูชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอรพบวา มีงานวิจัยท่ีศึกษาอิทธิพลของ

การใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีมีตอความตั้งใจซ้ือสินคาและบริการ (บุณยาพร วุฒิธรรมคุณ, 2559) งานวิจัย

อิทธิพลของการใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีมีตอการมีสวนรวมในชองยูทูป (Balakrishnan & Griffiths, 

2017; Khan, 2017) และงานวิจัยท่ีศึกษาอิทธิพลของการมีสวนรวมในชองยูทูปรวมกับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอ

ความตั้งใจซ้ือสินคา โดย ลดาอําไพ ก้ิมแกว (2560) พบวาการใชประโยชนและความพึงพอใจมีอิทธิพลตอ

การรับชมเนื้อหาในชองยูทูปและการสรางเนื้อหาในชองยทููป โดยเนื้อหาท่ีใหประโยชนจะสงผลใหเกิดการมีสวน

รวม และนําไปสูความตั้งใจใชบริการ  

ผูวิจัยพบวางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนและความพึงพอใจสวนใหญไดศึกษาการใช

ประโยชนและความพึงพอใจของผูบริโภคในการใชสื่อรูปแบบตางๆ เปนหลัก หรือศึกษาพฤติกรรมการมี

สวนรวมใน Facebook เปนสวนใหญ ขณะท่ีงานวิจัยเก่ียวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจหรือการมี

สวนรวมใน YouTube ท่ีสงผลตอความต้ังใจใชบริการของผูบริโภคยังมีคอนขางจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

บริบทของรานอาหาร ท้ังๆ ท่ี YouTube เปนสื่อท่ีไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน และการใชยูทูปเบอร

รีวิวอาหารก็เปนการสื่อสารท่ีนักการตลาดใชกันอยางแพรหลาย งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาพฤติกรรมการใช

ประโยชนและความพึงพอใจของผูชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอร และความสัมพันธระหวางการใช

ประโยชนและความพึงพอใจ การมีสวนรวมในชอง YouTube กับความตั้งใจใชบริการรานอาหาร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนและความพึงพอใจในการชมรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอร และการมีสวนรวมในชอง 

YouTube 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการใชประโยชนและความพึงพอใจและการมีสวนรวมในชอง YouTube ท่ีมีตอความ

ตั้งใจใชบริการรานอาหาร  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. การใชประโยชนและความพึงพอใจ และการมีสวนรวมในชอง YouTube สงผลตอความตั้งใจใชบริการ

รานอาหาร 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. องคความรูเก่ียวกับอิทธิพลของการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอร

และพฤติกรรมการมีสวนรวมในชอง YouTube ท่ีมีตอความตั้งใจใชบริการรานอาหาร 

2. แนวทางท่ีนักการตลาดในธุรกิจรานอาหารสามารถนําไปใชวางแผนการทําตลาดโดยยูทูปเบอร เพ่ือกระตุน

ใหเกิดความตั้งใจใชบริการรานอาหาร  

 

 

 

 

การใชประโยชนและความพึงพอใจ 

- การหาขอมูล 

- การใหขอมูล 

- การเสริมเอกลักษณ 

- การมีปฎิสัมพันธทางสังคม 

- การพักผอน/ความบันเทิง 

 

ความตั้งใจใชบริการรานอาหาร 

 

การมีสวนรวมในชอง YouTube 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การใชประโยชนและความพึงพอใจ การมีสวนรวมในชอง YouTube และความตั้งใจ

ใชบริการรานอาหารของผูชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเบอร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

1. กลุมตัวอยาง  

เนื่องจากประชากรท่ีใชในการวิจัยมีขนาดใหญ ไมทราบจํานวนท่ีแนนอน เนื่องจากผูบริโภคสามารถ

ชมการรีวิวอาหารและมีสวนรวมในชอง YouTube ไดโดยไมจําเปนตองเปนสมาชิกในชอง YouTube นั้นๆ 

ผูวิจัยจึงคํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Cochran (อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จากการคํานวณ

พบวาขนาดของกลุมตัวอยางตองมีไมนอยกวา 385 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละท่ีมีความผิดพลาด

ไมเกินรอยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไวท่ีจํานวนไมนอยกวา 385 

คน เพ่ือใหขนาดของกลุมตัวอยางอยูในระดับท่ีเชื่อถือได 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายปด โดยกําหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวนงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของมาประยุกตใช แบบสอบถามแบงเปน 4 สวนดังนี้  

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป  

สวนท่ี 2 แบบวัดการมีสวนรวมในชอง YouTube พัฒนาจาก Khan (2017) 

สวนท่ี 3 แบบวัดการใชประโยชนและความพึงพอใจ พัฒนาจาก Khan (2017) 

สวนท่ี 4 แบบวัดความตั้งใจใชบริการรานอาหาร พัฒนาจาก Kim, Ferrin, Rao (2008) 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา (Content 

Validity) และความสอดคลองกับทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบในงานวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย หลังจากท่ี

ผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําแบบวัดทั้งหมดมาปรับแกตาม

ขอเสนอแนะของผู เชี ่ยวชาญ โดยเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง Index of Item-

Objective Congruence (IOC) ตั้งแต 0.66 ข้ึนไปมาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม จากนั ้นผู ว ิจ ัยนํา

แบบสอบถามที่ไดตรวจสอบและแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมผูบริโภคที่มีคุณสมบัติใกลเคียง

กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปใชเก็บ

ขอมูลจริง ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient หรือ 

𝛼𝛼) ท่ีอยูในชวง 0 - 1 โดยคา 𝛼𝛼 ท่ีไดมีคาตั้งแต 0.75 - 0.89 ซ่ึงเปนคาท่ียอมรับได (Jump, 1978) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยใชโปรแกรม Google drive เพ่ือสรางแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) จากนั้นนํา

ลิงกของแบบสอบถามไปโพสตขอความรวมมือจากสมาชิกและผูชมในชอง YouTube ท่ีมีการรีวิวอาหาร และ

ไดรับความนิยม จํานวน 4 ชอง ไดแก 1. Bearhug 2. Mojiko 3. เสือรองไห และ 4. Starvingtime เรื่องกิน

เรื่องใหญ โดยพิจารณาจากบุคลิกลักษณะของยูทูปเบอรท่ีมีความคลายคลึงกัน และมีการรีวิวรานอาหาร
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ครอบคลุมท้ัง 4 ประเภท ไดแก รานริมบาทวิถี (Kisok) รานอาหารท่ัวไป (Fast Dining) รานอาหารระดับกลาง 

(Casual Dining) และรานอาหารระดับหรู (Fine Dining) ผูวิจัยโพสตลิงกของแบบสอบถามทางชอง YouTube 

บน Social Media ของผูวิจัย และสง E-mail พรอมลิงกของแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปยังบุคคลท่ีรูจักท่ีชมการ

รีวิวอาหารโดยยูทูปเบอรในชอง YouTube ชองใดชองหนึ่งจากชอง YouTube ขางตน โดยแนะนาํตนเอง

และชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัย พรอมท้ังขอความอนุเคราะหใหกลุมตัวอยางชวยตอบแบบสอบถาม และ

ชวยสงลิงกของแบบสอบถามตอไปยังบุคคลอ่ืนๆ ท่ียินดีตอบแบบสอบถาม  

4. การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

โดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 450 คน เปนชาย จํานวน 

164 คน คิดเปนรอยละ 36.4 เปนหญิง จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 59.6 และเปนเพศทางเลือก จํานวน 

18 คน คิดเปนรอยละ 4.0 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 22 ป คิดเปนรอยละ 40 จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.4 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 80.9 อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา คิด

เปนรอยละ 42.7 มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.9 โดยรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวนกลุมตัวอยาง 450 100 

เพศ   

 ชาย 164 36.4 

 หญิง 268 59.6 

 เพศทางเลือก 18 4.0 

อายุ   

 18 – 22 ป 180 40.0 

 23 – 27 ป 129 28.7 

 28 – 32 ป 58 12.9 

 33 – 37 ป 41 9.1 

 38 – 42 ป 24 5.3 

 43 – 47 ป 14 3.1 

 48 – 52 ป 4 0.9 

 ระดับการศึกษาสูงสุด   

 มัธยมศึกษา 161 35.8 

 ปริญญาตรี 254 56.4 

 ปริญญาโทข้ึนไป 35 7.8 

สถานภาพ   

 โสด 364 80.9 

 สมรส / อยูดวยกัน 80 17.8 

 อยาราง / แยกกันอยู/ หมาย 6 1.4 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพ   

 นักเรียน / นักศึกษา 192 42.7 

 แมบาน / พอบาน 11 2.4 

 พนักงานบริษัทเอกชน 98 21.8 

 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 64 14.2 

 ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 53 11.8 

 อ่ืนๆ 32 7.1 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

 ต่ํากวา 15,000 220 48.9 

 15,001 – 20,000 97 21.6 

 20,001 – 25,000 43 9.6 

 25,001 – 30,000 29 6.4 

 30,001 – 35,000 10 2.2 

 35,001 – 40,000 12 2.7 

 40,001 – 45,000 11 2.4 

 45,001 – 50,000 6 1.3 

 50,001 – 55,000 7 1.6 

 55,001 – 60,000 3 0.7 

 ตั้งแต 60,001 ข้ึนไป 12 2.6 

ท่ีอยู   

 กรุงเทพฯ 99 22.0 

 ปริมณฑล 49 10.9 

 จังหวัดอ่ืน ๆ 302 67.1 

N = 450 (100%) 

 

นอกจากนี้ขอมูลท่ีไดยังพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดูรีวิวอาหารประเภทรานอาหารท่ัวไปมากท่ีสุด

โดยมีจํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 54.2 รองลงมาคือ รานอาหารริมฟุตบาท จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 

19.8 รานอาหารระดับกลาง จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 19.1 และรานอาหารระดับหรู จํานวน 31 คน คิด

เปนรอยละ 6.9 
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จากการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระซ่ึงประกอบดวย การใชประโยชนและความพึง

พอใจในการหาขอมูล การใหขอมูล การเสริมเอกลักษณ การมีปฎิสัมพันธทางสังคม การพักผอน/ความบันเทิง 

และการมีสวนรวมในชอง YouTube พบวาคา Tolerance ท้ังหมดมีคาไมนอยกวา 0.2 โดยมีคาตั้งแต 0.437 

– 0.979 และ คา Variance Inflation Factor (VIF) ท้ังหมดมีคาไมเกิน 4 โดยมีคาตั้งแต 1.021 – 2.288 ซ่ึง

ถือวาเปนไปตามเกณฑท่ีแสดงวา ตัวแปรอิสระทุกตัวเปนตัวแปรท่ี อิสระตอกัน และระดับความสัมพันธ

ของตัวแปรอิสระทุกตัวไมกอให เ กิดปญหา Multicollinearity (Hair et al., 2010) 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยดานการใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการ

รานอาหาร 

การใชประโยชนและความพึงพอใจ ความตั้งใจใชบริการรานอาหาร 

𝛽𝛽 t – value Sig. 

การหาขอมูล .14 3.08 .00 

การใหขอมูล .11 2.44 .01 

การเสริมเอกลักษณ .16 3.25 .00 

การมีปฎิสัมพันธทางสังคม .09 1.76 .07 

การพักผอน/ความบันเทิง .31 6.70 .00 

𝛽𝛽 = Beta, the standardized regression coefficient.  

R2 = 0.41, Adjusted R2= 0.41, F = 63.57 

 

จากตารางท่ี 2 การศึกษาปจจัยดานการใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการ

รานอาหารพบวา การหาขอมูล การใหขอมูล การเสริมเอกลักษณ และการพักผอน/ความบันเทิง สงผลตอความ

ตั้งใจใชบริการรานอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ .01) ซ่ึงปจจัยดังกลาวสามารถรวมกันอธิบายความ

ตั้งใจใชบริการรานอาหารของกลุมตัวอยางไดรอยละ 41 (R2 = 0.41) โดยตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุดคือ 

การพักผอน/ความบันเทิง (𝛽𝛽 = .31, p = .00) รองลงมาคือ การเสริมเอกลักษณ (𝛽𝛽 = .16, p = .00) การหา

ขอมูล (𝛽𝛽 = .14, p = < .00) และการใหขอมูล (𝛽𝛽 = .11, p = .01) ตามลําดับ ขณะท่ีการมีปฎิสัมพันธทาง

สังคม (𝛽𝛽 = .09, p > .05) ไมสงผลตอความตั้งใจใชบริการรานอาหารของกลุมตัวอยาง 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยดานการมีสวนรวม (กด Share) ในชอง YouTube ท่ีสงผลตอความต้ังใจใช

บริการรานอาหาร 

การมีสวนรวมในชอง YouTube ความตั้งใจใชบริการรานอาหาร 

𝛽𝛽  t – value Sig. 

กด Share .14 3.13 .00 

𝛽𝛽 = Beta, the standardized regression coefficient.  

R2 = 0.02, Adjusted R2 = 0.01, F = 9.84 

 

จากตารางท่ี 3 การศึกษาปจจัยดานการมีสวนรวมในชอง YouTube ท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการ

รานอาหารพบวา การกด Share สงผลตอความตั้งใจใชบริการรานอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .00) 

ซ่ึงปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายความตั้งใจใชบริการรานอาหารของกลุมตัวอยางไดรอยละ 2 (R2 = 0.02) โดย

มีคาสัมประสิทธิ์สูงสุด (𝛽𝛽 = .14, p = .00)  

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาท่ีพบวาการใชประโยชนและความพึงพอใจดานการหาขอมูล การใหขอมูล การเสริม

เอกลักษณ และการพักผอน/ความบันเทิง สงผลตอความตั้งใจใชบริการรานอาหารท่ีรีวิวนั้นสอดคลองกับ

ฉัฐมณฑน ตั้งกิจถาวร (2557) และ ฉัตรหทัย มีประดิษฐ (2551) ท่ีพบวาการใชประโยชนและความพึงพอใจใน

ดานการหาขอมูล สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและใชบริการของผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมีการใช

ประโยชนและความพึงพอใจในการหาขอมูล เพ่ือตองการนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคาและใช

บริการ สวนสาเหตุท่ีการใชประโยชนและความพึงพอใจดานการใหขอมูล การเสริมเอกลักษณ และการพักผอน/

ความบันเทิงสงผลตอความตั้งใจใชบริการรานอาหารนั้น อาจเปนเพราะผูบริโภคดูรีวิวรานอาหารเพราะ

ตองการแบงปนขอมูลใหผูอ่ืน สรางความประทับใจแกคนอ่ืน หรือเพ่ือใหตนเองรูสึกมีความสําคัญ รวมท้ังอาจ

ตองการผอนคลาย ซ่ึงความตองการเหลานี้อาจสงผลตอความสนใจและความตั้งใจดูรีวิวรานอาหารและกอใหเกิด

ความรูสึกมีสวนรวมกับรานอาหารในรีวิว ความรูสึกนี้อาจกระตุนใหเกิดความตองการในการใชบริการรานอาหาร

ได ดังท่ี เอมิกา เหมมินทร และ ปรีชา วิจติรธรรมรส (2557) อธิบายวาผูบริโภคใช Social media เพ่ือความ

บันเทิง เปนท่ีแสดงความคิดเห็นและแสดงตัวตน ซ่ึงจะกระตุนใหผูบริโภคเกิดความผูกพันกับแบรนดและ

นําไปสูการตัดสินใจซ้ือ สาเหตุท่ีการใชประโยชนและความพึงพอใจดานการมีปฎิสัมพันธทางสังคมไมสงผล

ตอความตั้งใจใชบริการรานอาหารนั้นอาจเพราะโครงสรางของสื่อสังคมออนไลนแตละสื่อมีระดับของการมี

ปฏิสัมพันธในการสื่อสารท่ีแตกตางกันจึงสงผลตอการตัดสินใจตางกัน โดย YouTube มีลักษณะของการ

ปฏิสัมพันธแบบผิวเผิน ตางจาก Social media อ่ืนๆ อาทิ Facebook หรือ Line (นิคม ชัยขุนพล, 2560) จึง

เปนไปไดวา การใชประโยชนและความพึงพอใจดานการมีปฎิสัมพันธทางสังคมของผูบริโภคใน YouTube มีนอย

จนไมสงผลตอความตั้งใจใชบริการรานอาหาร 
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ผลการศึกษาท่ีพบวา การมีสวนรวม (การกด Share) ในชอง YouTube สงผลตอความตั้งใจใชบริการ

รานอาหารสอดคลองกับ ภพพรหมินทร วโรตมวัฒนานนท (2551) ท่ีพบวาการทําการตลาดผานรูปแบบคลิป

วีดีโอท่ีทําใหผูรับชมเกิดความสนใจและชื่นชอบก็จะถูกบอกตอเกิดกระแสการแชรคลิปวีดีโอใหกับผูอ่ืน 

การศึกษานี้สามารถอธิบายไดโดยแนวคิด Customer engagement (Bowden, 2009) ท่ีกลาววา การมีสวน

รวมของผูบริโภคเปนปจจัยท่ีนําไปสูความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับแบรนด การตัดสินใจซ้ือ และความภักดี

ตอแบรนดในท่ีสุด  

 

ขอเสนอแนะ 

ธุรกิจรานอาหารท่ีทําการสื่อสารโดยใชยูทูปเบอรควรผลิตเนื้อหาท่ีมีขอมูลสินคาและบริการท่ี

เหมาะสมตรงตามความตองการในการหาขอมูลของผูบริโภค ลักษณะการรีวิวควรใหความสําคัญกับผูชมและ

สนับสนุนใหเกิดการแบงปนขอมูลกับผูอื่น ซึ่งการการทําการสื่อสารดวยเนื้อหาดังกลาวจะเปดโอกาสให

ผูบริโภคมีสวนรวมในการสื่อสาร และมีโอกาสนําไปสูความตั้งใจใชบริการรานอาหารตอไป อยางไรก็ตามสิ่ง

สําคัญท่ีมองขามไมไดคือ รีวิวรานอาหารควรมีรูปแบบการนําเสนอท่ีสนุกเพ่ือตอบสนองการใชประโยชนและ

ความพึงพอใจดานการพักผอน/ความบันเทิงของผูบริโภค เนื่องจากผลการวิจัยพบวาการใชประโยชนและความ

พึงพอใจดานการพักผอน/ความบันเทิงสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปจจัยดานอ่ืนๆ  
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อิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูปเบอรที่มีตอความนาเช่ือถือของขอมูล ทัศนคติตอยูทูป

เบอร และความตั้งใจในการซื้อสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูงและต่ํา 

The Influences of YouTuber Personalities on Information Credibility, 

Attitude towards YouTuber, and Intention to Purchase High and  

Low Involvement Products 

 

สุดารัตน ศรีพงษ0 1 และชวนวล คณานุกูล1

2 

Sudaratt Sripong1 and Chawanuan Kananukul2 

 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูงและต่ํา โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามออนไลน และเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 431 คน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ถูกใช

เพ่ืออธิบายอิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูปเบอร (ความจริงใจ ความนาตื่นเตน ความสามารถ ความ

โกหรู ความแข็งแกรง) ท่ีมีตอความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูปเบอร และอิทธิพลของ

ความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูปเบอรท่ีมีตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูงและตํ่า ผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลท้ังในกลุมสินคา

ท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ําไดแกบุคลิกภาพดานความจริงใจ ขณะท่ีบุคลิกภาพดานความสามารถ

สงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลเฉพาะในกลุมสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูง นอกจากนี้บุคลิกภาพท่ี

สงผลตอทัศนคติตอยูทูปเบอรในกลุมสินคาท้ังสองไดแก บุคลิกภาพดานความจริงใจ ความสามารถ 

และความโกหรู ขณะท่ีบุคลิกภาพดานความแข็งแกรงสงผลตอทัศนคติตอยูทูปเบอรเฉพาะในกลุม

สินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา สุดทายผลการวิจัยพบวาความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูป

เบอรสงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท้ังในกลุมสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา 

 

คําสําคัญ: บุคลิกภาพของยูทูปเบอร, ความนาเชื่อถือของขอมูล, ทัศนคติตอยูทูปเบอร, สินคาท่ีมี

ความเก่ียวพันสูงและต่ํา 
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Abstract 
 The purpose of this study is to identify the factors influencing intention to 

purchase high and low involvement products. The online surveys were administered 

with 431 respondents. Multiple regression analysis was conducted to clarify the 

impact of YouTuber personalities (sincerity, excitement, competence, sophistication, 

ruggedness) on information credibility and attitude towards YouTuber, as well as the 

impact of information credibility and attitude towards YouTuber on intention to 

purchase under different levels of product involvement (high and low involvement). 

Results indicate that sincerity had a positive impact on information credibility for high 

and low involvement product categories, whereas competence had a positive impact 

on information credibility only for high involvement product category. Moreover, 

sincerity, competence, and sophistication had a positive impact on attitude towards 

YouTuber for both product categories, whereas ruggedness had a positive impact on 

attitude only for low involvement product category. Finally, results show that 

information credibility and attitude towards YouTuber had a positive impact on 

intention to purchase high and low involvement products.  

 

Keywords: YouTuber Personalities, Information Credibility, Attitude towards 

YouTuber, High and Low Involvement Products 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การสรางความนาเชื่อถือใหแกขอมูลของสินคาหรือบริการเปนสิ่งท่ีนักการตลาดทุกยุคสมัย

ใหความสําคัญอยางมาก เพราะหากผูบริโภคเชื่อม่ันในขอมูลท่ีไดรับแลวก็มีโอกาสสูงท่ีผูบริโภค

ตองการซ้ือสินคาหรือใชบริการซ่ึงสงผลตอยอดขายโดยตรง (Kiattirat, 2017) วาทิต ประสมทรัพย 

(2561) กลาววา หากบริษัทตองการสรางความนาเชื่อถือใหกับสินคาควรทําใหสินคามีตัวตนในสื่อ

ออนไลนและสื่อสารผานบุคคลท่ีสามเพ่ือเปนการใหบุคคลท่ีสามพูดแทนสินคานั้น เพราะบริษัทไม

สามารถโฆษณาขอดีของสินคาไดท้ังหมด เนื่องจากทําใหผูบริโภคมองวาโออวดสรรพคุณของสินคา

ตนเองเกินจริงขณะท่ีการสื่อสารผานบุคคลท่ีสามจะทําใหสินคาดูดีข้ึน สุวิตา จรัญวงศ (2561) กลาว

เพ่ิมเติมวา 90 เปอรเซ็นตของผูบริโภคตองการรับรูขอมูลสินคาท่ีไมใชมาจากการโฆษณาแตตองมา

จากคนรอบขางหรือบุคคลอ่ืนท่ีไวใจเพราะผูบริโภคเชื่อวามีความนาเชื่อถือมากกวา ดวยเหตุนี้จึงทํา

ใหเกิดผูทรงอิทธิพลในสื่อออนไลนเขามาเปนบุคคลท่ีสามในการทําตลาดใหกับสินคาประเภทตางๆ 



 

2993 
 

เปนจํานวนมาก ผูทรงอิทธิพลเหลานี้เปนชองทางท่ีนักการตลาดใชเพ่ือสื่อสารขอมูลของสินคาหรือ

รีวิว (Review) สินคาเพ่ือสรางความนาเชื่อถือและทัศนคติท่ีดี โดยหวังวาผูทรงอิทธิพลสามารถโนม

นาวใจผูบริโภคใหเกิดความตั้งใจในการซ้ือได 

 หากกลาวถึงการทําตลาดโดยผูทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยูทูปซ่ึงเปน

สื่อท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคโดยเปนชองทางท่ีผูบริโภคมีสวนรวม (Engagement) สูงสุด 

(Rattiya, 2019) นั้นพบวา จากเดิมนักการตลาดใชผูทรงอิทธิพลท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานใหขอมูล

สินคาท่ีตนเองเชี่ยวชาญ เชน นักกีฬาใหขอมูลสินคาอุปกรณกีฬา โปรแกรมเมอรใหขอมูลสินคาไอที 

เปนตน แตปจจุบันผูทรงอิทธิพลคนเดียวเปนผูใหขอมูลสินคาหรือรีวิว (Review) สินคาหลากหลาย

ประเภท เชน บาน โทรศัพทมือถือ ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มตางๆ ซ่ึงมีท้ังสินคาท่ีผูบริโภคตอง

ใชขอมูลและเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือและไมตองใชขอมูลหรือเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือมากนัก 

แสดงใหเห็นวา การสรางความนาเชื่อถือใหแกขอมูลสินคาในปจจุบันนั้นนักการตลาดไดคํานึงถึง

คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของผูทรงอิทธิพลดวยโดยไมจํากัดเพียงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทานั้น  

Nazerali (2018) กลาววา ผูบริโภคติดตามการรีวิวสินคาโดยผูทรงอิทธิพลในสื่อยูทูป หรือท่ี

เรียกวายูทูปเบอร (YouTuber) เพราะรูสึกวายูทูปเบอรมีบุคลิกท่ีความคลายคลึงกับตนเอง หรือมี

ความโดดเดนท่ีนาสนใจ มีความเปนมิตรและเปนกันเองจนผูบริโภคชื่นชอบและเกิดความไววางใจ 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ หากบุคลิกของยูทูปเบอรเปนท่ีชื่นชอบหรือกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอผูบริโภคแลว 

ทําใหผูบริโภคเกิดการติดตามชมการรีวิวสินคาของยูทูปเบอร อยางไรก็ตามไมมีขอมูลใดแสดงใหเห็น

วา ยูทูปเบอรท่ีมีบุคลิกหรือคุณสมบัติดังกลาวจะทําใหผูบริโภคเชื่อถือในขอมูลของสินคาซ่ึงเปนสิ่งท่ี

นักการตลาดท่ีใชยูทูปเบอรรีวิวสินคาคาดหวัง ดังนั้นการทําความเขาใจในอิทธิพลของบุคลิกภาพท่ี

สงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูล ทัศนคติตอยูทูปเบอร และความตั้งใจซ้ือจึงจําเปน  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความนาเชื่อถือของการทําตลาดโดยผูทรงอิทธิพลในสื่อ

ออนไลนท้ังในประเทศไทยและตางประเทศพบวาในประเทศไทยมีผูท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับการทํา

ตลาดโดยผูทรงอิทธิพลในสื่อออนไลนเปนจํานวนมาก แตสวนใหญศึกษาสื่อเฟซบุกและเนนศึกษา

ดานเทคนิคการสื่อสาร อาทิ งานวิจัยของ รัฐญา มหาสมุทร (2559) และ เฉลิมเกียรติ อากาศสุภา 

(2558) เปนตน  แมจะมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสื่อยูทูปบางก็มักจะศึกษาเก่ียวกับสินคาประเภทความงาม 

โดยงานวิจัยท่ีใกลเคียงเปนงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความนาเชื่อถือของเว็บไซต โดย 

กรุณา จีนถนอม (2551) ท่ีพบวา ผูใชเว็บไซตใหความสําคัญกับขอมูลท่ีมีแหลงท่ีมาชัดเจน ตรวจสอบ

ได ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือมากท่ีสุด และงานวิจัยของตางประเทศท่ีศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลตอความนาเชื่อถือทางการตลาดของการสื่อสารโดยยูทูปเบอรพบวา ความนาเชื่อถือ อิทธิพลทาง

สังคม คุณภาพของขอโตแยง และการมีสวนรวมของขอมูลเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคในเรื่อง
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ของการรับรูความนาเชื่อถือของขอมูลบนสื่อยูทูป (Xiao, Wang, & Chan-Olmsted, 2018) ขณะท่ี 

Kamins (1990) ระบุวาบุคลิกท่ีนาดึงดูดของผูโฆษณาสินคาสงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูล  

 ผูวิจัยไมพบงานวิจัยใดท่ีศึกษาเรื่องความนาเชื่อถือของการทําตลาดโดยยูทูปเบอรสําหรับ

สินคาท่ีมีความแตกตางกัน ท้ังๆ ท่ีกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคข้ึนอยูกับประเภทของสินคา

ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทของสินคาท่ีแบงตามระดับความเก่ียวพัน (Involvement) อาทิ 

สินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูง (High involvement product) และสินคาท่ีมีความเก่ียวพันตํ่า (Low 

involvement product) (Bian & Moutino, 2011; Chakravarti & Janiszewski, 2003) เนื่องจาก

สินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงเปนสินคาท่ีผูบริโภคตองใชความคิด เหตุผลและเวลาในการตัดสินใจ 

ขณะท่ีสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ําเปนสินคาท่ีผูบริโภคไมตองใชเหตุผลและเวลามากนักในการ

ตัดสินใจ ซ่ึงอาจกลาวไดวาในการตัดสินใจซ้ือสินคาแตละประเภทขางตนนั้น ผูบริโภคอาจให

ความสําคัญตอความนาเชื่อถือของขอมูลตางกันได  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงศึกษาอิทธิพลของ

บุคลิกภาพของยูทูปเบอรท่ีมีตอความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูปเบอร ท่ีอาจสงผลตอ

ความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูปเบอรท่ีมีตอความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยู

ทูปเบอร  

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความนาเชื่อถือของขอมูล และทัศนคติตอยูทูปเบอรท่ีมีตอความตั้งใจในการ

ซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. บุคลิกภาพของยูทูปเบอรสงผลตอ (1) ความนาเชื่อถือของขอมูลและ (2) ทัศนคติตอยูทูปเบอร 

ของสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ําแตกตางกัน 

2. ความนาเชื่อถือของขอมูลสงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา 

3. ทัศนคติตอยูทูปเบอรสงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. องคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ความนาเชื่อถือของขอมูล ทัศนคติ 

และความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา 

2. แนวทางท่ีนักการตลาดสามารถนําไปใชในการเลือกยูทูปเบอรท่ีมีบุคลิกท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุนให

เกิดความตองการในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องอิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูปเบอรท่ีมีตอความนาเชื่อถือของขอมูล 

ทัศนคติตอยูทูปเบอร และความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและตํ่า เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และใช

แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัยดังตอไปนี ้

1.กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 เนื่องจากประชากรท่ีใชในการวิจัยมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนท่ีแนนอน เพราะผูบริโภค

ท่ีติดตามการใหขอมูลสินคาโดยยูทูปเบอรแตละชองสามารถเปนผูท่ีเขารวมในสื่อยูทูปไดโดยไม

จําเปนตองเปนสมาชิกในชองยูทูปนั้นๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณ

ของ Cochran (1977 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จากการคํานวณพบวา ขนาดของกลุม

ตัวอยางตองมีไมนอยกวา 385 คน จึงสามารถประมาณคารอยละท่ีมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 

ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไวท่ีจํานวนไมนอยกวา 385 คน 

เพ่ือใหขนาดของกลุมตัวอยางอยูในระดับท่ีเชื่อถือได 

2.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

บุคลิกภาพของยูทูปเบอร 

- ดานความจริงใจ 

- ดานความนาตื่นเตน 

- ดานความสามารถ 

- ดานความโกหรู 

- ดานความแข็งแกรง 

 

ความนาเชื่อถือของขอมูล 

 

ทัศนคติตอยูทูปเบอร 

 

ความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ี

มีความเก่ียวพันสูง/ ต่ํา 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซ่ึงเปนคําถามปลายปด โดยกําหนดกรอบแนวคิด

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาประยุกตใช แบบสอบถามแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมการใชสื่อยูทูป 10 ขอ 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับบุคลิกภาพของยูทูปเบอร 42 ขอ พัฒนาจาก Aaker (1997) 

 สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับทัศนคติตอยูทูปเบอร 5 ขอ พัฒนาจาก Xiao, Wang and 

Chan-Olmsted (2018) 

 สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวกับความนาเชื่อถือของขอมูล 4 ขอ Li and Suh (2015) 

 สวนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวกับความตั้งใจในการซ้ือสินคา 4 ขอ Kim, Ferrin and Rao 

(2008) 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา 

(Content validity) และความสอดคลองกับทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบในงานวิจัยและวัตถุประสงคของ

การวิจัย หลังจากท่ีผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงนําแบบวัด

ท้ังหมดมาปรับแกตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความ

สอดคลอง Index of item-objective congruence (IOC) ตั้งแต 0.66 ข้ึนไป มาเปนขอคําถามใน

แบบสอบถาม จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบและแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับ

กลุมผูบริโภคท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเขาใจตอ

คําถาม พบวากลุมตัวอยางมีความเขาใจในคําถามเปนอยางดี 

 หลังจากการเก็บขอมูลท้ัง 431 ชุดแลว ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาหาคาความเชื่ อ ม่ัน 

(Reliability) ตามวิธีการแบบครอนบาค (Cronbach) โดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

coefficient หรือ α ) ท่ีอยูในชวง 0-1 ตองระบุคา α ท่ียอมรับได คือ ตองไมต่ํากวา 0.6 (George 

& Mallery, 2003; Kline, 2000) ผลการทดสอบไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามตั้งแต 0.86 ถึง 

0.94 

3.การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู วิ จั ย ใ ช โ ป ร แกรม  Google drive เ พ่ื อ ส ร า ง แ บบส อ บถ า ม อ อน ไล น  ( Online 

Questionnaire) จากนั้นนําลิงกของแบบสอบถามโพสตบนสื่อสังคมออนไลนของผูวิจัย เพ่ือขอความ

รวมมือจากผูบริโภคท่ีติดตามและรับชมการใหขอมูลสินคาโดยยูทูปเบอรท่ีถูกเลือกท้ัง 5 คน จาก 5 

ชอง (Kaykai Salaider, My Mate Nate, Softpomz, Zommarie, MayyR) ซ่ึงพิจารณาจากจํานวน

ของผูติดตามและการรีวิวสินคาท่ีครบท้ังสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและสินคาท่ีมีความเก่ียวพันตํ่า 

โดยผูวิจัยแนะนําตนเองและชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัย พรอมท้ังขอความอนุเคราะหใหกลุม

ตัวอยางชวยตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเวลาเก็บขอมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

4.การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
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 ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพ่ือหา

อิทธิพลของตัวแปรตน (บุคลิกภาพของยูทูปเบอร) ท่ีมีตอตัวแปรตาม (ความนาเชื่อถือของขอมูล 

และทัศนคติตอยูทูปเบอร), อิทธิพลของตัวแปรตน (ความนาเชื่อถือของขอมูล และทัศนคติตอยูทูป

เบอร) ท่ีมีตอตัวแปรตาม (ความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและตํ่า) โดยกําหนดคา

ระดับนัยสําคัญ (Level of significance) ท่ี .05 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 431 คน เปนชาย 

จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 30.20 เปนหญิงจํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 64.00 และเปนเพศ

ทางเลือก จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 5.80 สวนใหญมีอายุระหวาง 21 - 25 ป คิดเปนรอยละ 

52.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 59.90 มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 49.90 อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเปนรอยละ 57.50 และอาศัยอยูจังหวัดอ่ืน ๆ 

คิดเปนรอยละ 54.50 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลดานประชากร จํานวน(คน)  รอยละ 

จํานวนกลุมตัวอยาง 431   100 

เพศ   

       ชาย 130 30.20 

       หญิง 276 64.00 

       ทางเลือก 25 5.80 

อาย ุ   

       18 - 20 ป 116 26.90 

       21 - 25 ป 226 52.50 

       26 - 30 ป 52 12.10 

       31 - 35 ป 13 3.10 

       36 - 40 ป 7 1.60 

       41 - 45 ป 5 1.10 

       46 - 50 ป 5 1.10 

       51 - 55 ป 5 1.10 

       56 - 60 ป 2 0.50 

ระดับการศึกษา   

       ต่ํากวาปริญญาตรี 140 32.50 

       ปริญญาตรี 258 59.90 

       ปริญญาโท 31 7.20 

       ปริญญาเอก 2 0.50 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

       ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท  215 49.90 

       15,001 – 20,000 บาท      96 22.30 

       20,001 – 25,000 บาท 38 8.80 

       25,001 – 30,000 บาท 33 7.70 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

       30,001 – 35,000 บาท 15 3.50 

       35,001 – 40,000 บาท 18 4.20 

       40,001 – 45,000 บาท      0 0.00 

       45,001 – 50,000 บาท 8 1.90 
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ตารางที่ 1 (ตอ)   

ขอมูลดานประชากร จํานวน(คน)  รอยละ 

       50,001 – 55,000 บาท      1 0.20 

       55,001 – 60,000 บาท 1 0.20 

       60,001 – 65,000 บาท      0 0.00 

       มากกวา 65,000 บาท 6 1.40 

อาชีพ   

       นักเรียน / นักศึกษา         248 57.50 

       พนักงานบริษัทเอกชน      99 23.00 

       ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ 28 6.50 

       ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 42 9.70 

       อ่ืนๆ  14 3.30 

จังหวัดที่อยูอาศัย   

       กรุงเทพมหานคร   134 31.10 

       ปริมณฑล  62 14.40 

       จังหวัดอ่ืน ๆ  235 54.50 

N = 431 (100 %) 

 จากขอมูลท่ีพบมีผูท่ีดูรีวิวในกลุมสินคาประเภทท่ีมีความเก่ียวพันสูง ซ่ึงประกอบไปดวย 

บาน/คอนโด กลองถายรูป โทรศัพท เปนจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 46.40 และผูท่ีดูรีวิวในกลุม

สินคาประเภทท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา ซ่ึงประกอบไปดวย ขนม อาหาร เครื่องดื่ม เปนจํานวน 231 คน 

คิดเปนรอยละ 53.60  

 จากการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระซ่ึงประกอบไปดวย บุคลิกภาพของยู

ทูปเบอรท้ัง 5 ดาน พบวาคา Tolerance ท้ังหมดมีคาไมนอยกวา 0.2 โดยมีคาตั้งแต 0.368 – 0.945 

และ คา Variance Inflation Factor (VIF) ท้ังหมดมีคาไมเกิน 4 โดยมีคาตั้งแต 1.058 – 2.717 ซ่ึง

ถือวาเปนไปตามเกณฑท่ีแสดงวา ตัวแปรอิสระทุกตัวเปนตัวแปรท่ีอิสระตอกัน และระดับ

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระทุกตัวไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity (Hair et al., 2010) 

1.ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 บุคลิกภาพของยูทูปเบอรสงผลตอ (1) ความนาเชื่อถือของขอมูลและ 

(2) ทัศนคติตอยูทูปเบอร  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธบุคลิกภาพของยูทูปเบอรตอความนาเชื่อถือของขอมูล 

 

ตัวแปรอิสระ 

ความนาเชื่อถือของขอมูล (สินคาที่มี

ความเก่ียวพันสูง) 

ความนาเชื่อถือของขอมูล (สินคาที่มี

ความเก่ียวพันต่ํา) 

Standardized 

Coefficient 

(β) 

t - value 

(t) 
Sig. 

Standardized 

Coefficient 

(β) 

t - value 

(t) 
Sig. 

บุคลิกภาพดานความจริงใจ  .35 3.792 .00** .20 2.213 .02* 

บุคลิกภาพดานความนาตื่นเตน  -.06 -.782 .43 .07 .896 .37 

บุคลิกภาพดานความสามารถ  .29 3.202 .00** .17 1.690 .09 

บุคลิกภาพดานความโกหรู  .06 .934 .35 .12 1.530 .12 

บุคลิกภาพดานความแข็งแกรง  .10 1.653 .10 -.01 -.202 .84 

                                 ตัวแปรตาม = ความนาเชื่อถือของขอมูล     ตัวแปรตาม = ความนาเชื่อถือของขอมูล 

 𝑅𝑅2 = .39, Adjusted 𝑅𝑅2 = .37,      

F = .00* 

*p < .05, **p < .01 

𝑅𝑅2 = .24, Adjusted 𝑅𝑅2 = .23,    

F = .00* 

*p < .05, **p < .01 

 ผลการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาโดยรวมตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถรวมกันทํานายความ

นาเชื่อถือของขอมูลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (𝑅𝑅2) ของกลุม

ตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงเทากับ .39 หมายความวา บุคลิกภาพของยูทูปเบอรมี

อิทธิพลตอความนาเชื่อถือของขอมูลของกลุมตัวอยางรอยละ 39 และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (𝑅𝑅2) 

ของกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันตํ่าเทากับ .24 หมายความวา บุคลิกภาพของยูทูป

เบอรมีอิทธิพลตอความนาเชื่อถือของขอมูลของกลุมตัวอยางรอยละ 24  

 เ ม่ือพิจารณาแตละตัวแปรพบวา บุคลิกภาพดานความจริงใจ (Sincerity) และดาน

ความสามารถ (Competence) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความนาเชื่อถือของขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีดู

รีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูง โดยตัวแปรทํานายท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุดคือ บุคลิกภาพดานความ

จริงใจ (β = .35, p < .01) รองลงมาคือ บุคลิกภาพดานความสามารถ (β = .29, p < .01) ในขณะ

ท่ีบุคลิกภาพดานความนาตื่นเตน (Excitement) ดานความโกหรู (Sophistication) และดานความ

แข็งแกรง (Ruggedness) ไมสามารถทํานายความนาเชื่อถือของขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคา

ท่ีมีความเก่ียวพันสูงได และจากขอมูลท่ีพบมีบุคลิกภาพดานความจริงใจเพียงดานเดียวท่ีมีอิทธิพล

เชิงบวกตอความนาเชื่อถือของขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา โดยตัวแปร

ทํานายมีคาสัมประสิทธิ์ คือ (β = .02, p < .05) 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธบุคลิกภาพของยูทูปเบอรตอทัศนคติตอยูทูปเบอร 

 

ตัวแปรอิสระ 

ทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุม

ตัวอยางที่ดูรีวิวสนิคาที่มีความ

เก่ียวพันสูง 

ทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุม

ตัวอยางที่ดูรีวิวสนิคาที่มีความ

เก่ียวพันต่ํา 

Standardized 

Coefficient 

(β) 

t - value 

(t) 
Sig. 

Standardized 

Coefficient 

(β) 

t - value 

(t) 
Sig. 

บุคลิกภาพดานความจริงใจ  .31 3.324 .00** .20 2.774 .00** 

บุคลิกภาพดานความนาตื่นเตน  -.03 -.361 .71 .12 1.772 .07 

บุคลิกภาพดานความสามารถ  .22 2.514 .01* .32 3.824 .00** 

บุคลิกภาพดานความโกหรู  .21 2.887 .00** .18 2.827 .00** 

บุคลิกภาพดานความแข็งแกรง  -.03 .523 .60 -.13 -2.725 .00** 

                                         ตัวแปรตาม = ทัศนคติตอยทููปเบอร        ตัวแปรตาม = ทศันคติตอยูทูปเบอร 

 𝑅𝑅2 = .40, Adjusted 𝑅𝑅2 = .38,       

F = .00* 

*p < .05, **p < .01 

𝑅𝑅2 = .50, Adjusted 𝑅𝑅2 = .49,       

F = .00* 

*p < .05, **p < .01 

  

 ผลการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาโดยรวมตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถรวมกันทํานายทัศนคติ

ตอยูทูปเบอรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (𝑅𝑅2) ของกลุมตัวอยางท่ีดู

รีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงเทากับ .40 หมายความวา บุคลิกภาพของยูทูปเบอรมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุมตัวอยางรอยละ 40 และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (𝑅𝑅2) ของกลุม

ตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ําเทากับ .50 หมายความวา บุคลิกภาพของยูทูปเบอรมี

อิทธิพลตอทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุมตัวอยางรอยละ 50 แสดงวากลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมี

ความเก่ียวพันต่ําใหความสําคัญกับทัศนคติตอยูทูปเบอรมากกวากลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูง 

 เม่ือพิจารณาแตละตัวแปรพบวา บุคลิกภาพดานความจริงใจ ดานความสามารถ และดาน

ความโกหรู มีอิทธิพลเชิงบวกตอทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพัน

สูง โดยตัวแปรทํานายท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุดคือ บุคลิกภาพดานความจริงใจ (β = .31, p < .01) 

รองลงมาคือ บุคลิกภาพดานความสามารถ (β = .22, p < .05) และบุคลิกภาพดานความโกหรู (β= 

.21, p < .01)  ในขณะท่ีบุคลิกภาพดานความนาตื่นเตน (Excitement) และดานความแข็งแกรง 

(Ruggedness) ไมสามารถทํานายทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความ



 

3002 
 

เก่ียวพันสูงได และจากขอมูลท่ีพบมีบุคลิกภาพดานความจริงใจ ดานความสามารถ และดานความโก

หรู มีอิทธิพลเชิงบวกตอทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา 

ในขณะท่ีบุคลิกภาพดานความแข็งแกรงมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุมตัวอยางท่ีดู

รีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา โดยตัวแปรทํานายท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุดคือ บุคลิกภาพดาน

ความสามารถ (β= .32, p < .01) รองลงมาคือ บุคลิกภาพดานความจริงใจ (β = .20, p < .01) 

บุคลิกภาพดานความโกหรู (β = .18, p < .01) และบุคลิกภาพดานความแข็งแกรง (β = -.13, p < 

.01) สวนบุคลิกภาพดานความนาตื่นเตนไมสามารถทํานายทัศนคติตอยูทูปเบอรของกลุมตัวอยางท่ีดู

รีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ําได 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ความนาเชื่อถือของขอมูลสงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมี

ความเก่ียวพันสูงและต่ํา 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติตอยูทูปเบอรสงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูงและต่ํา 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูปเบอรท่ี

สงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา 

 

ตัวแปรอิสระ 

ความตั้งใจในการซื้อสินคาที่มีความ

เก่ียวพันสูง 

ความตั้งใจในการซื้อสินคาที่มีความ

เก่ียวพันต่ํา 

Standardized 

Coefficient 

(β) 

t - value 

(t) 
Sig. 

Standardized 

Coefficient 

(β) 

t - value 

(t) 
Sig. 

ความนาเชื่อถือของขอมูล .47 6.366 .00** .43 6.628 .00** 

ทัศนคติตอยูทูปเบอร .16 2.284 .02* .13 2.208 .04* 

 ตัวแปรตาม = ความตั้งใจในการ

ซื้อสินคาที่มีความเก่ียวพันสูง 

ตัวแปรตาม = ความตั้งใจในการซื้อ

สินคาที่มีความเก่ียวพันต่าํ 

 𝑅𝑅2 = .35, Adjusted 𝑅𝑅2 = .34, 

F = .00* 

*p < .05, **p < .01 

𝑅𝑅2 = .27, Adjusted 𝑅𝑅2 = .26, 

F = .00* 

*p < .05, **p < .01 

  

 ผลการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาโดยรวมตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถรวมกันทํานายความตั้งใจ

ในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ําไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธิ์การ

ทํานาย (𝑅𝑅2) ของกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงเทากับ .35 หมายความวา ความ
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นาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูปเบอร มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูงของกลุมตัวอยางรอยละ 35 และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (𝑅𝑅2) ของกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิว

สินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ําเทากับ .27 หมายความวา ความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูป

เบอรมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ําของกลุมตัวอยางรอยละ 27 แสดง

วากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูปเบอรตอความตั้งใจใน

การซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงมากกวาความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา 

 เม่ือพิจารณาแตละตัวแปรพบวา ความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูปเบอรมี

อิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงของกลุมตัวอยาง โดยตัวแปร

ทํานายท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุดคือ ความนาเชื่อถือของขอมูล (β = .47, p < .01) รองลงมาคือ 

ทัศนคติตอยูทูปเบอร (β = .16, p < .05) ในขณะท่ีความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูป

เบอรมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ําของกลุมตัวอยาง โดยตัว

แปรทํานายท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุดคือ ความนาเชื่อถือของขอมูล (β = .43, p < .01) รองลงมาคือ 

ทัศนคติตอยูทูปเบอร (β = -.13, p < .05) แสดงวากลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมใหความสําคัญกับความ

นาเชื่อถือของขอมูลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท้ัง 2 ประเภทมากกวาทัศนคติตอยูทูปเบอร โดย

ความนาเชื่อถือของขอมูลและทัศนคติตอยูทูปเบอรมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูงมากกวาความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา 

 

อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาท่ีพบวา บุคลิกภาพของยูทูปเบอรสงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลและ

ทัศนคติตอยูทูปเบอร โดยบุคลิกภาพดานความจริงใจสงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลมากท่ีสุดท้ัง

ในกลุมตัวอยางท่ีดูรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและต่ํา สอดคลองกับพรทิพย เลือดจีน (2544) 

และนนทกร ศาลิคุปต (2550) ท่ีพบวา บุคลิกภาพดานความจริงใจสงผลตอความนาเชื่อถือมากท่ีสุด

ท้ังในกลุมสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงและตํ่า เพราะความจริงใจเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดความ

นาเชื่อถือและการตัดสินใจ  ในสวนของสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงนั้นผูบริโภคตองใชเหตุผลในการ

ตัดสินใจมาก บุคลิกภาพดานความจริงใจอยางเดียวจึงอาจไมเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดความนาเชื่อถือ

ของขอมูล ในกรณีนี้จึงพบวา บุคลิกภาพดานความสามารถสงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลดวย 

เพราะความสามารถเปนตัวชี้วัดความเชี่ยวชาญในการตอบเหตุผลท่ีผูบริโภคสงสัย   

 ผลการศึกษาท่ีพบวา ความนาเชื่อถือของขอมูลสงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูงและต่ํา โดยความนาเชื่อถือของขอมูลสงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูงมากกวาความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ํานั้น สอดคลองกับพรรณภัทร มีศรี
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ดี (2559) ท่ีพบวาสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูง ผูบริโภคตองการความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีมากพอ

กอนการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากสินคามีราคาแพง ผูบริโภคมีความคาดหวังในสินคาสูง จึงตองใช

เหตุผลในการตัดสินใจสูง ตางจากสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ําท่ีไมตองใชความนาเชื่อถือของขอมูลมาก

นัก ผูบริโภคอาจใชอารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ ในกรณีนี้อาจกลาวไดวาผูบริโภคให

ความสําคัญตอความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงมากกวา

สินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ํานั่นเอง  

 สวนผลการศึกษาท่ีพบวา ทัศนคติตอยูทูปเบอรสงผลตอความตั้งใจในการซ้ือสินคาท่ีมีความ

เก่ียวพันสูงและต่ํานั้นแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทัศนคติท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ดังท่ี        

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526), Rogers  (1978), Wang and Sun (2010), Li and Suh (2015) ท่ี

อธิบายวา ทัศนคติมีรากฐานมาจากความนาเชื่อถือท่ีสามารถสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคต ซ่ึง

สอดคลองกับ นิภาพร รุงสวาง (2551), นงนภัส วองไว (2562) ท่ีพบวาทัศนคติเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให

ผูบริโภคมีความม่ันใจในการเลือกบริโภคและเปนสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคา 

 

ขอเสนอแนะ 

 นักการตลาดท่ีตองการสื่อสารโดยใชยูทูปเบอรรีวิวสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูงควรให

ความสําคัญกับการเลือกยูทูปเบอรท่ีมีบุคลิกจริงใจและมีความสามารถมารีวิวสินคา เนื่องจาก

ผลการวิจัยพบวาบุคลิกท้ังสองสงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลมากกวาบุคลิกดานอ่ืนๆ นอกจากนี้

อาจพิจารณายูทูปเบอรท่ีมีบุคลิกโกหรูมารีวิวสินคาดวย เนื่องจากผลการวิจัยพบวานอกจากบุคลิก

จริงใจและมีความสามารถแลว บุคลิกท่ีโกหรูก็สงผลใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอยูทูปเบอรดวย ซ่ึงหาก

ผูบริโภคท่ีชมการรีวิวสินคามีทัศนคติท่ีดีตอยูทูปเบอรก็อาจทําใหผูบริโภคติดตามชมรีวิวสินคา และ

ตัดสินใจซ้ือสินคาได  

 นักการตลาดท่ีทําการตลาดสินคาท่ีมีความเก่ียวพันต่ําควรพิจารณาเลือกยูทูปเบอรท่ีมีบุคลิก

จริงใจมารีวิวสินคา เนื่องจากผลการวิจัยพบวายูทูปเบอรท่ีมีบุคลิกจริงใจสงผลใหผูบริโภคท่ีชมรีวิว

เกิดความเชื่อถือในขอมูลและเกิดทัศนคติท่ีดีตอยูทูปเบอร นอกจากนี้ยังอาจเลือกยูทูปเบอรท่ีมีบุคลิก

เปนคนมีความสามารถและดูโกหรูมารีวิวสินคาท่ีตองการใหผูบริโภคติดตามการรีวิวสินคาอยาง

ตอเนื่อง เนื่องจากผลการวิจัยพบวาบุคลิกดังกลาวรวมกับบุคลิกจริงใจสงผลตอทัศนคติของผูบริโภค

ท่ีชมรีวิว ซ่ึงอาจสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในท่ีสุด 
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การพัฒนาตํารับยาเม็ดสมุนไพรประสะจันทนแดง 

Formulation Development for Prasachandaeng Tablets 
 

กุสุมาศ ตันไชย0

1, อัจฉรา แกวนอย1

2 และ สมบรูณ เจตลีลา2

3 

Gusumad Tunchai1, Atchara Keawnoi2 and Somboon Jateleela3 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาสูตรตํารับยาเม็ดของยาประสะจันทนแดง 400 มิลลิกรัม ใน

ตํารับยาเม็ดประสะจันทนแดง 16 ตํารับ น้ําหนักตอเม็ด 600 มิลลิกรัม มีการเลือกใช  1) สารชวยตอก

ตรง (MCC) ชนิด Avicel PH-101 ในตํารับ 1-8 และ Avicel PH-102 ในตํารับ 9-16 2) สารยึดเกาะ 

PVP K-90 มี 2 ระดับ คือ 2.5% และ 3.33% ของน้ําหนักยาเม็ดในตํารับ 1-4, 9-12 และในตํารับ 5-6, 

9-16 ตามลําดับ 3) สารชวยทําแกรนูลเปยก (MDX) มี 4 ระดับ คือ 0 มิลลิกรัม ในตํารับ 1, 5, 9 และ 

13; 40 มิลลิกรัม ในตํารับ 2, 6, 10 และ 14; 80 มิลลิกรัม ในตํารับ 3, 7, 11 และ 15; 120 มิลลิกรัม ใน

ตํารับ 4, 8, 12 และ 16  การพัฒนาตํารับยาเม็ดประสะจันทนแดงมีหลักเกณฑคัดเฉพาะยาเม็ดใหมี

คุณสมบัติทางกายภาพตามเกณฑการแปรปรวนน้ําหนักยาเม็ด (<5%) และเวลาแตกตัวในน้ํา (<30 นาที)  

ของ Dietary Supplements ในเภสัชตํารับ USP 40 (2017) ตามเกณฑความกรอนยาเม็ด (<1%) ใน

เภสัชตํารับ USP 40 และ มีความแข็งยาเม็ด ตามเกณฑของโรงงาน (>4 กิโลกรัม) ผลการวิจัยพบวา 

ตํารับท่ีใช MDX มีปริมาณ <40 มิลลิกรัมตอเม็ด จะทําใหยาเม็ดมีคาความแข็งนอยกวาเกณฑ คาความ

กรอนยาเม็ด 2-3% ซ่ึงไมไดมาตรฐาน และใชเวลาในการแตกตัวนอยกวา 1 นาที เม่ือเพ่ิมปริมาณ MDX 

เปน 40, 80, 120 มิลลิกรัมตอเม็ด จะพบคาความแข็งท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ MDX และเขาเกณฑโรงงาน 

คาความกรอนลดลงตามปริมาณ MDX สวนการแตกตัวใชเวลานานข้ึนเปน 12-14 นาที, 19-28 นาที ซ่ึง

นานเกิน และเกิน 30 นาที ซ่ึงไมไดมาตรฐาน ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ: ประสะจันทนแดง, ยาเม็ดสมุนไพร 
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Abstract 

 This study was aimed to develop the tablet formulas of 400 mg. Prasachandaeng 

recipe. 16 formulation were formulated to be tablets of 600 mg. Excipients used in 

formula are as follows 1) MCC as direct compression fillers Avicel PH-101 and Avicel PH-

102 was used in formulas 1-8 and formulas 9-16, respectively, 2) PVP K-90 as a binder, 

was used at 2.5% and 3.33% by weight of the tablet in formulas 1-4, 9-12 and formulas 

5-6, 9-16, respectively; and  3) MDX as wet granulation filler was used at 0 mg/tablet in 

formulas 1, 5, 9 and 13; 40 mg/tablet in formula 2, 6, 10 and 14; 80 mg /tablet in formulas 

3, 7, 11 and 15; and 120 mg/tablet in formulas 4, 8, 12 and 16, respectively. The main 

purpose of formulation development is the physical properties of Prasachandaeng tablets 

were met the criteria of Weight Variation (< 5%) and Tablet Disintegration (DT) (< 30 min) 

of Dietary Supplements, USP 40 (2017),  the criterion of Tablet Friability (<1%) USP 40 

(2017), and the criterion of Tablet Hardness (> 4 kg). From the study, the results were 

found as Tablet formulas 1, 5, 9 and 13 containing MDX 0 mg /tablet provided too low 

mean hardness, too high mean friability (2-3%), and short mean DT (< 1 min). When MDX 

was increased from 0 to 40, 80, 120 mg/tablet, the mean hardness would be progressively 

increased, the mean friability would be progressively decreased, but the mean DT were 

found to be increased to 12-14 min, 19-28 min and > 30 min, respectively.  

 

Keywords: Prasachandaeng, Herbal tablets 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 ตํารับยาประสะจันทนแดง เปนยาแกไข มียารสขม ตามดวย ฝาด หอม สุขุมเปนหลัก ตามบัญชี

ยาหลักแหงชาติ พ.ศ.2556 ซ่ึงกลุมยาแผนไทยแกไข ซ่ึงมีท้ังสิ้น 6 ตํารับ ไดแก ยาหาราก ยาเขียวหอม 

ยาจันทนลีลา ยาประสะเปราะใหญ ยามหานิลแทงทอง และยาประสะจันทนแดง (คณะกรรมการ

แหงชาติดานยา, 2556) ยาประสะจันทนแดงเปนตํารับยาแผนโบราณของไทย ท่ีมีการนํามาใชรักษา

อาการไขตัวรอน (ไขพิษ) สามารถนํามาใชในเด็กชวงอายุ 6-12 ป ยาประสะจันทนแดงมีความปลอดภัย 

เนื่องจากการศึกษาทางพิษวิทยาของยาประสะจันทนแดงนั้น ไมพบการเกิดพิษใดตอรางกาย รวมท้ัง
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อวัยวะและเนื้อเยื่อ (Kunanusorna, et al., 2011) การศึกษาความเปนพิษตอเซลลพบวา ไมทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพ เชน จํานวน Erythrocytes, Leukocytes, Enzyme alanine 

aminotransferase (ALT), Urea nitrogen และน้ําหนักตัวในสัตวทดลองพบวาไมมีการทําลายตับหรือ

ไต สวนการศึกษาพยาธิโดยใชกลองจุลทรรศนพบเพียงการขยายตัวของหลอดเลือดขนาดเล็กบริเวณ

กลามเนื้อหัวใจ (Fan, et al., 2014) ในตําราแพทยแผนโบราณท่ัวไป สาขาเภสัชกรรม กองการประกอบ

โรคศิลปะกลาวถึง ยาประสะจันทนแดงวา มีจันทนแดงเปนตัวยาหลัก ใหใชน้ําหนักเทากับตัวยาอ่ืนๆ 

รวมกัน และอีกครึ่งหนึ่งเปนตัวยาอ่ืนอีก 11 ชนดิรวมกันประกอบดวย รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน 

รากมะนาว หัวเปราะหอม หัวโกฐหัวบัว แกนจันทนเทศ แกนฝางเสน หนักสิ่งละ 4 สวน เกสรบัวหลวง 

ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ 1 สวน (กองการประกอบโรคศิลปะ, 2542) 

 ในปจจุบันมีผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรในรูปแบบตางๆ เกิดข้ึนอยางมากมาย เชน ยาเม็ด   ยาน้ํา 

ยาแคปซูล ยาครีม ยาเคลือบ เปนตน โดยยาเม็ดเปนรูปแบบท่ีคอนขางไดรับความนิยม  เนื่องจากมีความ

สะดวกในการรับประทาน และมีรูปแบบท่ีทันสมัย อีกท้ังการพัฒนาตํารับยาใหมีความคงตัวดีท้ังทาง

กายภาพและเคมี นับเปนเรื่องดีท่ีจะทําใหสมุนไพรไทยไดพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมมูลคาแกการสงออก

ไดดียิ่งข้ึน สมุนไพรท่ีจะนํามาพัฒนานั้นจะตองมีสรรพคุณท่ีจะสามารถรักษาโรคตาง ๆ ไดดีดวยเชนกัน 

สมุนไพรไทยไดรับความนิยมเปนอยางมากในประเทศไทย เนื่องจากมีการพัฒนาสูตรตํารับใหเหมาะสม

และกรรมวิธีการผลิตท่ีทันสมัย ตํารับยาสมุนไพรมีหลายชนิด สามารถใชควบคูกับยาแผนปจจุบันได แต

การใชยาสมุนไพรในปจจุบันกลับไมเปนท่ีนิยมจากผูบริโภค แพทย หรือบุคลากรทางการแพทย เนื่องจาก

ปญหาดานคุณภาพการผลิต รูปลักษณ กลิ่น รวมถึงปญหาดานความสะอาด ดังนั้นการพัฒนายาสมุนไพร

ใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมจึงถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญ ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดเลือกตํารับยาประสะจันทรแดง มา

พัฒนาใหอยูในรูปแบบยาเม็ด ใหมีลักษณะเหมาะสมสวยงาม และเปนรูปแบบท่ีสามารถพกพาและ

นําไปใชไดโดยงาย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. ศึกษาอิทธิพลของการใสสารยึดเกาะ PVP K-90 ลงไปในตํารับยาเม็ด ในปริมาณตางๆ 2 ระดับ เพ่ือ

ชวยแกไขปญหาของยาเม็ดยาประสะจันทรแดงใหมีคุณสมบัติทางกายภาพดีข้ึน 

2. ศึกษาอิทธิพลของการใสสารเพ่ิมปริมาณชนิดทําแกรนูลเปยก ไดแก Maltrodextrin ลงไปใน

ตํารับยาเม็ด โดยมีปริมาณตางๆ เพ่ือชวยแกไขปญหาของยาเม็ดประสะจันทรแดงใหมีคุณสมบัติทาง

กายภาพดีข้ึน เชน ยาเม็ดกรอนนอยลง และมีความแข็งเพ่ิมข้ึน เปนตน 
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 3. ศึกษาอิทธิพลของปริมาณและชนิดสารเพ่ิมปริมาณชนิดตอกตรงชนิดตางๆ ไดแก  

microcrystalline cellulose ชนิด Avicel PH101 และ Avicel PH102 ในการทําแกรนูลเปยก รวมกับ 

Maltrodextrin ลงไปในตํารับยาเม็ด เพ่ือชวยรวมกับ Maltrodextrin ในแกไขปญหาของยาเม็ดประสะ

จันทรแดง 

 4. สูตรตํารับยาเม็ดท่ีเหมาะสมท่ีพัฒนาข้ึนมา โดยมี PVP K90 ในระดับความเขมขนท่ีเหมาะสม 

Maltrodextrin ปริมาณท่ีเหมาะสม Microcrystalline cellulose ชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม มีความ

แปรปรวนของน้ําหนักยาเม็ด และเวลาในการแตกตัว ท่ีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑของ Food 

Supplements ในเภสัชตํารับ USP 40 (2017) มีความกรอนต่ํ า ไม เ กิน 1% ตามเกณฑ  Tablet 

Friability ในเภสัชตํารับ USP 40 (2017)  และ มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑของโรงงาน ไดแก ความ

หนา ความแข็ง เปนตน 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ชั่งผงยาประสะจันทนแดง และสวนประกอบตางๆ ในตํารับตามตามท่ีระบุในสูตรตํารับโดยใช

เครื่อง Electronic Precision Balance 

2. ผสมแหง (แกรนูลแหง) โดยผสมระหวางผงยาประสะจันทรแดง สารชวยตอกตรงซ่ึงเปน 

Avicel PH 102 ลงใน Planetary Mixer แบบ Geometric dilution โดยเวนระยะเวลาในการใสครั้งละ

ประมาณ 3 นาที 

3. ผสมเปยก (แกรนูลเปยก) โดยเทสารละลายยึดเกาะ PVP K90 ท่ีผสมน้ําตามท่ีระบุในสูตร

ตํารับ 120 มิลลิลิตร ตอครั้งผลิต 1000 เม็ด ลงไปผสมกับสวนประกอบอ่ืนๆ ของตํารับในเครื่อง 

Planetary Mixer อยางชาๆ ใชเวลา 15 นาที  

4. นําแกรนูลเปยกมาผานแรงขนาด 14-mesh โดยใชเครื่อง Oscillating Granulator 

5. นําแกรนูลเปยกท่ีผานการแรงแลวดวยแรงขนาด14-mesh นั้นมาอบท่ีอุณหภูมิ 45-50 °C เปน

เวลา 4 ชั่วโมง โดยใชเครื่อง Tray Dryer 

6. เม่ือผงยาแหงดีแลว จึงนํามาผานแรงขนาด 18-mesh โดยใชเครื่อง Oscillating Granulator 

7. ผสมแหงโดยผสมสารชวยแตกตัวภายนอก คือ Magnesium stearate และ Aerosil โดย

ท้ัง 2 อยางนี้ตองนําไปผานแรงขนาด 16- mesh กอนจึงจะนํามาผสมกับแกรนูลได โดยใหระยะเวลาใน

การผสมแตละครั้งนาน 5 นาที ใชเครื่องผสมแหง  



 

3012 

 

 8. นําแกรนูลท่ีผสมเสร็จแลวมาทําการตอกเม็ด ใชสากขนาด 13 มิลลิเมตร ดวยเครื่องตอกยา

เม็ดชนิดสากเดียว ใหไดน้ําหนักเฉลี่ยตามท่ีคํานวณไวของแตละสูตรตํารับ และความแข็งพยายามใหได

คาสูงสุดโดยตอกไมติดขัด 

 

การตั้งตํารับยาเม็ดประสะจันทนแดง 

การต้ังตํารับยาเม็ดประสะจันทนแดงทุกตํารับประกอบดวยผงยาประสะจันทนแดง 400 

มิลลิกรัม และสารชวยชนิดตอกตรงไดแก Microcrystalline cellulose (MCC) ท่ีใชเปรียบเทียบมี 2 

ชนิดไดแก Avicel PH 101 และ Avicel PH 102 ซ่ึงเปนสารเพ่ิมปริมาณ และเปนสารชวยไหลโดย 

Avicel PH 101 นั้นจะมีขนาดท่ีเล็กกวา Avicel PH 102 โดยการใชตามท่ีระบุในสูตรตํารับนั้น 

Avicel จะแปรผกผันกับ Maltrodextrin เพ่ือไมใหเม็ดยาสมุนไพรมีความแข็งมากจนเกินไป เนื่องจาก 

Maltrodextrin มีคุณสมบัติชวยในการยึดเกาะไดดี สวน PVP K-90 ปริมาณ 2.5% และ3.33% ของ

น้ําหนักยาเม็ด นั้นเติมลงไปในตํารับยาเม็ด ในแตละระดับเพ่ือชวยแกไขปญหาของยาเม็ดยาประสะ

จันทรแดงใหมีคุณสมบัติทางกายภาพดีข้ึน สวนภายนอกแกรนูลแหงCroscarmellose เปนสารชวยแตก

ตัวชนิดพองตัวได Magnesium stearate เปนสารหลอลื่น  และ Aerosil เปนสารชวยไหล (จักรพันธ. 

2538), (ทัดทรง. 2534), (สมบูรณ. 2556) ลงในตํารับดังกลาวเพ่ือทําการศึกษาถึงประโยชนในการเพ่ิม

คุณสมบัติทางกายภาพท่ีดีแกตํารับ 

การศึกษาอิทธิพลของปริมาณและชนิดของสารเพ่ิมปริมาณในแตละตํารับ เพ่ือแกปญหาการ

ผลิตยาเม็ดประสะจันทรแดง ใหมีคุณสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานโรงงานยา และ Dietary 

Supplements ในเภสัชตํารับ USP 40 (2017) ตามระบุในสูตรตํารับดังแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 

2 โดยในตํารับท่ี 1 – 4 และ ตํารับท่ี 9 - 12 แสดงถึงการแปรผันปริมาณ Maltrodextrin (MDX) ท่ี

ปริมาณ 0, 40, 80 และ 120 mg สําหรับตํารับยาเม็ดประสะจันทนแดง แตละเม็ดมี PVP K-90 ปริมาณ 

2.5% ของน้ําหนักยาเม็ด และ 0.12 ml Ethanol Solution โดยมีสารชวยตอกตรงคือ Avicel PH 

101 (ตํารับท่ี 1 - 4) และ Avicel PH 102 (ตํารับท่ี 9 - 12) ซ่ึงรวมกับMaltrodextrin ได 150 mg 

และใชCroscarmellose sodium, 2.5% เปนสารชวยแตกตัวภายนอกแกรนูล ซ่ึงในตํารับท่ี 5 - 8 และ 

ตํารับท่ี 13 – 16 จะแสดงถึงการแปรผันปริมาณ Maltrodextrin ท่ีปริมาณ 0, 40, 80 และ 120 mg 

สําหรับตํารับยาเม็ดประสะจันทนแดง แตละเม็ดมี PVP K-90 ปริมาณ 3.33% ของน้ําหนักยาเม็ด 0.12 

ml Ethanol Solution โดยมีสารชวยตอกตรงคือ Avicel PH 101 (ตํารับท่ี 5 - 8) และ Avicel PH 
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102 (ตํารับท่ี 13 – 16) ซ่ึงรวมกับ Maltrodextrinได 150 mg และใช Croscarmellose sodium, 

2.5% เปนสารชวยแตกตัวภายนอกแกรนูล 

 

ตารางท่ี 1  แสดงการแปรผันปริมาณสารชวยในสูตรตํารับท่ี 1 – 8 
 

สวนประกอบ 
ตํารับที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 

ผงยาประสะจันทนแดง(mg) 400 400 400 400 400 400 400 400 

Avicel® PH 101 (mg) 150 110 70 30 150 110 70 30 

Maltrodextrin(mg) - 40 80 120 - 40 80 120 

Lactose (mg) 15 15 15 15 10 10 10 10 

PVP K90, 2.5% w/w (mg) 15 15 15 15 - - - - 

PVP K90,3.33%  

w/w (mg) 
- - - - 20 20 20 20 

0.12 mL EtOH - 5% 15% 30% - 5% 15% 30% 

Croscarmellose sodium, 

2.5% w/w 
15 15 15 15 15 15 15 15 

Magnesium stearate (mg) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Aerosil® (mg) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Total tablet weight (mg) 600 600 600 600 600 600 600 600 
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ตารางท่ี 2  แสดงการแปรผันปริมาณสารชวยในสูตรตํารับท่ี 9 – 16 
 

สวนประกอบ 
ตํารับที ่

9 10 11 12 13 14 15 16 

ผงยาประสะจันทนแดง(mg) 400 400 400 400 400 400 400 400 

Avicel® PH 102 (mg) 150 110 70 30 150 110 70 30 

Maltrodextrin(mg) - 40 80 120 - 40 80 120 

Lactose (mg) 15 15 15 15 10 10 10 10 

PVP K90, 2.5% w/w (mg) 15 15 15 15 - - - - 

PVP K90,3.33%  

w/w (mg) 
- - - - 20 20 20 20 

0.12 mL EtOH - 5% 15% 30% - 5% 15% 30% 

Croscarmellose sodium, 

2.5% w/w 
15 15 15 15 15 15 15 15 

Magnesium stearate (mg) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Aerosil® (mg) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Total tablet weight (mg) 600 600 600 600 600 600 600 600 

 

ผลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงคาความแปรปรวนของน้ําหนักยาเม็ดประสะจันทนแดง 
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คาความแปรปรวนของน้ําหนักยาเม็ดประสะจันทนแดง จํานวน 16 ตํารับ โดยสุมตัวอยางยาใน

แตละครั้งท่ีผลิต (batch) มา 20 เม็ด ชั่งน้ําหนักแตละเม็ดโดยใช  electronic precision balance 

พบวาในตํารับท่ี 5(0.610) และ 11 (0.610) มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ในขณะท่ี ตํารับท่ี 2 (0.595) มีคาเฉลี่ยต่ํา

ท่ีสุด ตํารับท่ี 4 (0.623) และ 14 (0.623) มีคา Maximum สูงสุดตํารับท่ี 2 (0.554) มีคา Minimum คา

นอยสุด ในผลของการหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวาตํารับท่ี 16 (0.016) มีคามากสุด 

ในขณะท่ีในตํารับท่ี 7 (0.003) มีคานอยสุด และผลของคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของน้ําหนักเปน

รอยละ (%CV) พบวา ตํารับท่ี 7 (0.488) มีคานอยท่ีสุด และตํารับท่ี 2 (2.745) มีคาสูงสุด และในแตละ

ตํารับพบวาไมมีเม็ดใดเลยท่ีมีคาความเบี่ยงเบนมากกวา 2 เทาของจํานวนรอยละท่ีกําหนด ดังแสดงใน

ภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงคาความหนาของยาเม็ดประสะจันทนแดง 

 

 คาความหนาของยาเม็ดประสะจันทนแดงโดยคาความหนาของยาเม็ดข้ึนกับน้ําหนักของยาเม็ด 

แรงตอก และความหนาแนนของผงยากอนตอกยาเม็ด การควบคุมใหยาเม็ดมีน้ําหนักสมํ่าเสมอข้ึนกับ

การไหลท่ีดีของผงยากอนตอกยาเม็ด จะทําใหยาเม็ดมีความหนาสมํ่าเสมอ แตละครั้งผลิตสุมตัวอยางมา 

20 เม็ด วัดความหนายาเม็ดโดยใช thickness gauge แลววัดความหนาหนวยเปนมิลลิเมตรพบวาใน

ตํารับท่ี 13 (4.60) มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ในขณะท่ี ตํารับท่ี 14 (3.69) มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด สวนตํารับท่ีมีคา 

Maximum สูงสุดคือตํารับท่ี 5 และ 13 โดยมีคาอยูท่ี 4.62 ตํารับท่ีมีคา Minimum นอยสุดอยูท่ี 3.49 

ไดแกตํารับท่ี 2 และ 10 ผลของการหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวาในตํารับท่ี 10 (0.21) มีคา
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มากสุด ในขณะท่ีในตํารับท่ี 5, 13 และ 14 มีคานอยสุดท่ี 0.01 และผลของคาสัมประสิทธิ์ความ

แปรปรวนของน้ําหนักเปนรอยละ (%CV) มีคานอยท่ีสุดคือตํารับท่ี 5 (0.24) และคาสูงสุดในตํารับท่ี 10 

(5.60) ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงคาความแข็งของยาเม็ดประสะจันทนแดง 

 

คาความแข็งของยาเม็ดประสะจันทนแดงโดยคาความแข็งของยาเม็ดทําโดย สุมตัวอยางยาเม็ด

จํานวน 20 เม็ด โรงงานจะใชขอกําหนดนี้ควบคุมมาตรฐานของยาเม็ดอันหนึ่งเพ่ือใหยาเม็ดไมหักบิ่น

ระหวางกระบวนการผลิตและการขนสง โดยท่ัวไปกําหนดใหยาเม็ดมีความแข็งประมาณ 4-6 กิโลกรัม 

หรือมากกวาตามความเหมาะสม  และวัดความแข็งในหนวยกิโลกรัม โดยใช hardness tester พบวาใน

ตํารับท่ี 16 (14.91) มีคาเฉลี่ยสูง ในขณะท่ี ตํารับท่ี 13 (1.50) มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สวนตํารับท่ีมีคา 

Maximum สูงสุดคือตํารับท่ี 16 (16.50) ตํารับท่ีมีคา Minimum นอยสุดไดแกตํารับท่ี 1 (1.00) และ 5 

(1.00) ผลของการหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ในตํารับท่ี 16 (0.82) มีคามากสุด ในขณะ

ท่ีในตํารับท่ี 2, 4, 10 และ 14 มีคานอยสุดท่ี 0.03 และผลของคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ

น้ําหนักเปนรอยละ (%CV) มีคานอยท่ีสุดคือตํารับท่ี 4 (0.25) และคาสูงสุดคือตํารับท่ี 5 (19.21) ซ่ึง

ตํารับท่ีมีคาความแข็งอยูในระหวาง 4-6 กิโลกรัมตามมาตรฐาน USP 40(2017) ไดแกตํารับท่ี 2 (4.38), 

6 (5.11), 10 (4.38) และ 14 (4.46) ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 4 แสดงคาความกรอนของยาเม็ดประสะจันทนแดง 

 

คาความกรอนของยาเม็ดประสะจันทนแดงโดยสุมตัวอยางยาเม็ดมาท้ังหมด 10 เม็ด หากยาเม็ด

ท่ีมีน้ําหนักเกิน 650 มิลลิกรัม โดยใช electronic precision balance จากนั้นนําไปใสลงใน tablet 

friability apparatus แลวเปดเครื่องใหหมุน 100 รอบ ชั่งน้ําหนักอีกครั้งเพ่ือหาน้ําหนักท่ีหายไป และ 

% Friability จะตองไมเกิน 1 % จึงจะผานมาตรฐานของ USP 40 (2017) พบวาคาความกรอนของยา

เม็ดประสะจันทนแดงท่ีมีคาไมเกิน 1% ไดแกตํารับท่ี 2 (0.96), 3 (0.41), 4 (0.25), 6 (0.75), 7 (0.62), 

8 (0.59), 10 (0.79), 11 (0.47), 12 (0.14), 14 (0.89), 15 (0.28) และ 16 (0.28) และตํารับท่ีมีคาความ

กรอนเกิน 1% ไดแกตํารับท่ี 1 (2.32), 5 (2.28), 9 (2.47) และ 13 (3.02) ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 เวลาในการแตกตัวของยาเม็ดประสะจันทนแดงโดยใช Disintegration Apparatus โดยสุม

ตัวอยางยาเม็ดจํานวน 6 เม็ด ใสลงใน basket-rack assembly แลวจุมลงในน้ํากลั่นอุณหภูมิ 37+2oC 

โดยเม่ือยก basket-rack assembly ข้ึนสูงสุด ตะแกรงลวดตองอยูต่ํากวาระดับผิวหนาของน้ํากลั่นใน

ภาชนะไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร และเม่ือเคลื่อนลงต่ําสุด ตะแกรงลวดตองอยูเหนือกนภาชนะไมนอย

กวา 2.5 เซนติเมตร ซ่ึงยาเม็ดท้ัง 6 เม็ด จะตองแตกตัวอยางสมบูรณภายในเวลา 30 นาที พบวาตํารับท่ี

แตกตัวอยางสมบูรณภายในเวลา 30 นาที มี 12 ตํารับ ไดแก ตํารับท่ี 1 (0.28), 2 (12.53), 3(28.48), 5 

(0.30), 6 (13.30), 7 (19.32), 9 (0.17), 10 (13.20), 11(28.05), 13 (0.27), 14 (12.7) และ  15 (25.6) 

สวนตํารับท่ี 4, 8, 12 และ 16 มีเวลาในการแตกตัวท่ีมากกวา 30 นาที ซ่ึงถือวาเปนตํารับท่ีแตกตัวอยาง

ไมสมบรูณ จากการทดสอบจะเห็นไดวาในตํารับท่ี 1 (0.28), 5 (0.30), 9 (0.17) และ 13 (0.27) จะใช

เวลาในการแตกตัวไมถึง 1 นาทีซ่ึงถือวานอยมาก และไมเหมาะสมท่ีจะนําไปพัฒนาตํารับ 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาอิทธิพลของการใสสารยึดเกาะ PVP K-90 และการใสสารเพ่ิมปริมาณชนิดทํา

แกรนูลเปยก Maltrodextrin ลงไปในตํารับยาเม็ดพบวา ตํารับท่ีใช PVP K-90, 2.5% และ 3.3% โดยท่ี 

Maltrodextrin มีปริมาณ <40 mg จะทําใหยาเม็ดสมุนไพรประสะจันทนแดง มีคาความแข็งท่ีลดลง 

โดยวัดผลได <4 กิโลกรัม คาความกรอนท่ี >1 % และใชเวลาในการแตกตัว <1 นาที ซ่ึงไมผานเกณฑ

มาตรฐาน สวนในตํารับท่ีใช PVP K-90, 2.5% โดยท่ี Maltrodextrin มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 40, 80, 

120 mg จะพบวามีคาความแข็งท่ีมากข้ึน คาความกรอน<1% และการแตกตัวใชเวลานานข้ึน ≥30 นาที 

ผลการศึกษาอิทธิพลของ Avicel PH101 (ตํารับท่ี 1-8) และ Avicel PH102 (ตํารับท่ี 9-16) ในการทํา

แกรนูลเปยกรวมกับ Maltrodextrin พบวาสารเพ่ิมปริมาณท้ัง 2 ชนิดแปรผันตรงกัน และการพัฒนา

สูตรตํารับยาเม็ดสมุนไพรประสะจันทนแดงท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานโรงงานและ USP 40 (2017) 

ไดแก ตํารับท่ี 2, 6, 10 และ 14 โดยท้ัง 4 ตํารับนี้มีคาความแข็งอยูท่ี  4.38, 5.11, 4.38 และ 4.46 

ตามลําดับ มีคาความกรอนไมเกิน 1% และควบคุมความชื้นไดดีตามเกณฑมาตรฐาน จากการศึกษานี้

พบวาสารยึดเกาะ PVP K-90 และ Maltrodextrin มีอิทธิพลตอคุณสมบัติทางกายภาพของยาเม็ด 

 

อภิปรายผล  

1. สารยึดเกาะ PVP K-90 และสารเพ่ิมปริมาณชนิดทําแกรนูลเปยก Maltrodextrin ในตํารับ

ยาเม็ดสมุนไพรประสะจันทนแดงจะมี PVP K-90 ท่ีปริมาณ2.5% และ 3.33% ของน้ําหนักยาเม็ด หาก

ปริมาณ PVP K90 เพ่ิมข้ึน จะสงผลใหยาเม็ดมีคาความแข็งท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี

คุณสมบัติหวงโซของ PVP K90 (จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ. 2538) ท่ีทําใหเกิดการเกาะกันของอนุภาค

ยาสมุนไพรภายในเม็ดยาไดดี แตจากการศึกษาปริมาณรวมกันกับ Maltrodextrin ในตํารับสงผลให PVP 

K90 มีบทบาทคอนขางนอยกวา 

 2. สารชวยแตกตัว Avicel® PH-102 ในตํารับยาเม็ดเม่ือเพ่ิมปริมาณ สามารถชวยลดระยะเวลา

ในการแตกตัว เนื่องจาก Avicel® PH102 มีคุณสมบัติในการชวยแตกตัว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง

การเตรียมตํารับยาเม็ดหญาปกก่ิงจากผงพนแหงของน้ําค้ัน (กัญจนภรณ ธงทอง และคณะ. 2555) ท่ีได

ทําการศึกษาการใชสารเพ่ิมปริมาณ Avicel® ในตํารับยาเม็ดหญาปกก่ิง โดยพบวาเม่ือใชในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน จะยิ่งทําใหยาเม็ดแข็งตัว และแตกตัวไดดี และงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสูตรตํารับเห็ดอัดเม็ดจาก

เห็ดหอม เห็ดนางรม และเห็ดนางฟา (อุษณา พัวเพ่ิมพูนศิริ และคณะ. 2559) ท่ีไดทําการศึกษาการใช

สารชวยแตกตัว Avicel® PH-102 ในตํารับยาเม็ดเห็ดชนิดตางๆ จาก Lentinus edodes, Pleurotus 
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ostreatus และ Pleurotus pulmonarius พบวาเม่ือเพ่ิมปริมาณ Avicel® ระยะเวลาในการแตกตัวจะ

ลดลง เนื่องจากเกิดพลังงานความรอนขณะดูดน้ํา (Positive heat of hydration) ซ่ึงแสดงถึงการดูดน้ํา

เ กิด ข้ึนเองอย างรวดเร็ ว  และมีแรงผลักระหว างอนุภาค เนื่ องมาจากการพองตัวบ างของ 

microcrystalline cellulose แตหากใชสารเพ่ิมปริมาณ Avicel®  ในตํารับมากข้ึนจะทําใหยาเม็ด

แข็งตัว และแตกตัวไดดี ซ่ึงผลการทดลองดังกลาวนี้ไดสอดคลองกันกับการพัฒนายาเม็ดสมุนไพรประสะ

จันทนแดง 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการพัฒนาตํารับยาเม็ดสมุนไพรประสะจันทนแดงในครั้งนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา

หากงานวิจัยการพัฒนาตํารับยาเม็ดในภายภาคหนา ควรจะมีการทดลองในอาสาสมัครเพ่ือทดสอบ

คุณภาพ และคุณสมบัติของยาวาใหผลตอรางกายอยางไร 
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การพัฒนาแอพพลิเคชันสั่งอาหารผานทางไลนแชทบอท กรณีศึกษา: รานหนองริมคลอง 

The Development of Chatbot Line Application for Food Ordering  

Case Study: Nong Rim Khlong 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบัน รานคาและรานอาหารมีเปนจํานวนมาก ลูกคามีความตองการท่ีจะสั่งซ้ือสินคาหรือ

สั่งอาหารบนระบบออนไลนผานแอพพลิเคชันมากมาย อันเนื่องมาจากลูกคาไมสามารถเดินทางไปซ้ือ

สินคาดวยตนเองในบางครั้ง หรือเพ่ือความสะดวกสบายของตนเอง ในกรณีรานอาหาร ทางรานอาจไมมี

เวลามารับใบสั่งอาหารหรือไมสามารถตอบคําถามลูกคาไดในบางเวลา ดังนั้น ผูทําวิจัยจึงเห็นวาการใช

เครือขายสังคมออนไลนเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความสะดวกแกลูกคาและเจาของกิจการ จึงไดพัฒนา

โปรแกรมตอบคําถามอัตโนมัติท่ีทําบนแอพพลิเคชันไลน เพ่ือแกไขปญหานี้ได โดยใหลูกคาใชแอพพลิเค

ชันไลนพิมพสั่งอาหารกับทางรานอาหาร และโปรแกรมจะโตตอบอัตโนมัติกับลูกคาได จากนั้น ทาง

รานอาหารจะยืนยันคําสั่งมาอีกครั้ง และจัดสงอาหารไปใหลูกคา ทําใหเพ่ิมความสะดวกสบายมากข้ึน 

โดยท่ีลูกคาไมตองมาซ้ืออาหารดวยตนเองท่ีราน จากการนําแอพพลิเคชันนี้ไปทดสอบใชงานกับผูใช

จํานวน 30 คน พบวา ผูใชมีความพึงพอใจระดับมาก 

 

คําสําคัญ: ไลนแชทบอท, สั่งอาหาร, แอพพลิเคชัน 
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Abstract 

At present, there are a large number of shops and restaurants. Customers want 

to order goods or food from an online system through various applications. For one 

reason, they sometimes cannot go to the shops to order goods or food by themselves. 

For another reason, it is more convenient for them. For restaurant owners, they may not 

have time to receive customer orders or even answer customer questions from time to 

time. So, we consider that online social networks are important tools to facilitate the 

customer and business owners in these matters. In this regard, we develop an automatic 

question answering program on the “Line” application to solve this problem. The 

program allows customers to type into the Line application to order food from Nong Rim 

Khlong restaurant and the program will be able to respond automatically. Later, the 

restaurant will confirm the customer order and deliver food to the location that 

customers want. This makes customers more convenience as they do not have to go to 

buy food by themselves. An evaluation has been carried out with 30 users to measure 

the effectiveness of this application and it is found that they have the high level of 

satisfaction. 

 

Keywords: Chatbot Line, Food Ordering, Application 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทยมีชื่อเสียงในดานอาหารและการทองเท่ียว จึงมีอาหารท่ีอรอยมากมาย ไมวาจะเปน

รานอาหาร โรงแรม หรือสตรีทฟูดท่ีมีชื่อเสียงและข้ึนชื่อวาอรอยแลว ในยุคปจจุบัน ผูคนนิยมสั่งซ้ือ

อาหารมาทานเอง เพราะคนสวนใหญมักไมทําอาหารดวยตนเอง เนื่องจากคาวัตถุดิบมีราคาสูง ไมสะดวก 

และมีความยุงยากมาก นอกจากนี้ ปจจุบันมีรานอาหารเกิดข้ึนใหมเปนจํานวนมาก และไดรับวัฒนธรรม

อาหารมาจากหลายประเทศ ไมวาจะเปนอาหารจากทวีปเอเชีย หรือทวีปยุโรป เชน รานอาหารญ่ีปุน 

เกาหลี อิตาลี เปนตน รานอาหารเหลานี้ไดรับความนิยมเปนอยางมาก สําหรับอาหารทะเล ไดรับความ

นิยมไมแพกัน เพราะผูคนชอบรับประทานอาหารทะเล จึงมีผูประกอบการมากมายท่ีคาขายอาหารทะเล
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เพ่ิมมากข้ึน และไดเปดโอกาสใหลูกคาสั่งซ้ืออาหารทางแอพพลิเคชันตาง ๆ ไดสะดวกรวดเร็วเปนอยาง

มาก 

รานอาหารหนองริมคลอง ต้ังอยู ท่ีเอกมัย 23 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

รานอาหารหนองริมคลองเปนรานอาหารธรรมดาท่ีอยูติดกับคลองระบายน้ําคอนกรีตเลยใชชื่อรานเปน

ชื่อของคุณหนอง แตดวยความแตกตางดานวัตถุดิบท่ีใชวัตถุดิบอยางดีและใหปริมาณท่ีเยอะ จึงเปนท่ี

นิยมกันอยางมาก อยางไรก็ตาม รานอาหารหนองริมคลองยังคงมีปญหาทางดานการสั่งอาหาร เพราะไม

สามารถสั่งซ้ืออาหารผานออนไลนได เนื่องจากมีจํานวนพนักงานไมมากพอ และยังไมมีระบบ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีไมสามารถมาดวยตนเองได และตองการเลือกวิธีท่ีงายท่ีสุด คือ การ

สั่งอาหารออนไลน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมแชทบอทสามารถตอบคําถามอัตโนมัติมาให

รานคาไดใชงาน โปรแกรมนี้ไมตองใชพนักงานในการสนทนากับลูกคา ชวยสรางความสะดวกสบายใหกับ

รานคาและลูกคาเปนอยางมาก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันสั่งอาหารผานทางไลนแชทบอท กรณีศึกษา: รานหนองริมคลอง 

 

ขอบเขตของงาน 

สวนของผูใช 

1. ผูใชงานสามารถเขาสูระบบไลน 

2. ผูใชงานสามารถเพ่ิมไลนรานคา 

3. ผูใชงานสามารถดูเมนูอาหาร 

4. ผูใชงานสามารถสั่งอาหาร 

5. ผูใชงานสามารถถามคําถาม 

สวนของผูดูแลระบบ 

1. ผูดูแลระบบสามารถยืนยันการสั่งอาหารของลูกคา 

2. ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม แกไข หรือลบเมนูอาหาร 

3. ผูดูแลระบบสามารถดูบทสนทนาของลูกคา 

4. ผูดูแลระบบสามารถตอบคําถาม 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 Chatbot หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหนึ่ง ถูกพัฒนาข้ึนมาใหมีบทบาทในการตอบ

กลับการสนทนาดวยตัวอักษรแบบอัตโนมัติผาน Messaging Application เสมือนการโตตอบของคนจริง 

ๆ หรืออาจเรียกวา “โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ” ซ่ึง ณ เวลานี้กลายเปนสุดยอดผูชวยอัจฉริยะท่ีทุก

บริษัทตองการนํามาใชกับธุรกิจออนไลน เพ่ือใชในการสื่อสารกับกลุมลูกคาแบบเรียลไทม (Jain, N. and 

Jain, A., 2017) 

Dialogflow หมายถึง เครื่องมือหรือแพลตฟอรมท่ีใชสําหรับสราง Chatbot ของ Google โดย

ใช Machine Learning ดาน Natural Language Processing (NLP) มาชวยในทําความเขาใจถึงความ

ตองการ (Intent) และสิ่งท่ีตองการ (Entity) ในประโยคสนทนาของผูใชงาน และตอบคําถามตามความ

ตองการของผูใชงาน ตามกฎ หรือ Flow ท่ีผูพัฒนาวางเอาไว ซ่ึง Dialogflow จะชวยเพ่ิมความยืดหยุน

ของประโยคท่ี Chatbot รับมา โดยไมจําเปนตองตรงตามเง่ือนไขแบบ Rule-based และสามารถเขาใจ

ถึงความตองการของผูใชงานได (Kobkrit, V., 2018) 

Natural Language Processing (NLP) หมายถึง การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือภาษา

มนุษย คําอธิบายท่ีเรียบงาย คือ ทําใหคอมพิวเตอรเขาใจภาษามนุษย รวมถึงการประมวลผลท่ีไมใชแค

ทําใหคอมพิวเตอรเขาใจมนุษย แตรวมถึงการวิเคราะหทางดานภาษาศาสตร การตีความจากขอความ 

เชน การวิเคราะหและตอบสนองความตองการของมนุษยดวยกัน เปนตน จึงทําให NLP มีความสําคัญ

เปนอยางมาก (Manning, C. D. et al., 2008) 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนําแชทบอทเขามาประยุกตใชในธุรกิจมีมากมาย โดย (Pramookkul, 

C., 2005) พัฒนาการนําเสนอผลิตภัณฑแบบอัจฉริยะบนระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชแชทบอท 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคารวมกับ Microsoft Agent ตอมา (Kuligowska, K. and Lasek, M., 

2011) นําเสนอเรื่อง Virtual Assistants Support Customer Relations เปนการประยุกตเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐกับเว็บไซตเชิงพาณิชย เพ่ือสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคาดวยผูชวยเสมือนจริง 

และ (Cui, L. et al., 2017) นําเสนอ SuperAgent: A Customer Service Chatbot for E-commerce 

Websites โดยพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะ เพ่ือใหบริการลูกคาดวยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และสราง

แบบจําลองการสนทนาท่ีเหมาะสมกับผูใชจากการปริทัศน 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา สวนใหญเนนการพัฒนาระบบใหรองรับการทํางานเฉพาะดาน 

อยางไรก็ตาม เทคโนโลยี Chatbot ถูกนํามาประยุกตใชทางธุรกิจมากข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

ลูกคา และการเติบโตของภาคธุรกิจ ท้ังในแงของการตอบคําถาม การใหขอมูล และเปนเครื่องมือสําคัญ

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/robo-advisor-your-friend-for-your-finance.html
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ในการสรางประสบการณท่ีดีและสามารถเขาถึงแบรนดไดสะดวกและรวดเร็ว ในปจจุบัน ชองทาง

ออนไลนเปนชองทางท่ีลูกคาสามารถเขาถึงสินคาและบริการไดงาย โดยมูลคาของตลาด Chatbot ใน

ระดับโลกเพ่ิมข้ึนจนถึง 1.25 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ ในป 2025 ดวยอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปท่ี 

24.3% และภูมิภาคเอเชียแปซิฟคมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปสูงท่ีสุดอยูท่ี 24.7% ในชวง 2017 ถึง 

2025 (Duijst, D., 2017) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดเริ่มดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชันไลนแชทบอทสั่งอาหารออนไลนรานหนองริมคลอง 

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันไลนบนมือถือเก่ียวกับการสั่งอาหาร และเพ่ิมความสะดวก

ของรานคาและลูกคาในการสั่งอาหาร พรอมท้ังชวยตรวจสอบขอมูลการสั่งอาหารใหมีประสิทธิภาพใน

การดําเนินธุรกิจมากข้ึน และชวยเพ่ิมความรวดเร็วในการสั่งอาหาร สงผลใหกิจการสามารถดําเนิน

กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการไดอยางรวดเร็ว ในสวนนี้ จะนําเสนอถึงกรอบ

แนวคิดของการวิจัย วิธีการวิจัย และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีข้ันตอน ดังนี้ 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยไดใชวิธี

สังเกตการณจากการท่ีลูกคาเขามาสั่งอาหารจากรานหนองริมคลอง เพ่ือทําความเขาใจถึงปญหา และ

ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชัน เพ่ือใหตอบรับกับความตองการในการใชงานและนําคําถามท่ีลูกคามักถาม

รานอาหารมาวิเคราะหและออกแบบระบบตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบ ผูวิจัยไดวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยวางโครงสรางใน

สวนตาง ๆ ของแอพพลิเคชัน โดยใชวิธี Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) ผูวิจัยได

นําเสนอแผนภาพแสดงการทํางานของระบบผูใช (Use Case Diagram) ในการแสดงขอบเขตของ

ระบบงาน ฟงกชันการทํางานตาง ๆ และความสัมพันธของผูใชงานกับฟงกชัน ดังภาพท่ี 1 

จากภาพท่ี 2 เปนหลักการของ Machine Learning กลาวคือ ผูพัฒนาไมไดโปรแกรมคําตอบ แต

ใสขอมูลนําเขาและผลลัพธเขาไปในระบบ เพ่ือใหระบบนําไปตอบในอนาคตวา หากมีขอมูลนําเขานี้เขามา

ในระบบ จะใหผลลัพธหรือคําตอบเปนอะไร 
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ภาพท่ี 1 User Case Diagram ของแอพพลิเคชันสั่งอาหารผานทางไลนแชทบอท 
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ภาพท่ี 2 Machine Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3  การทํางานของ Chatbot 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงการทํางานของ Chatbot เริ่มตนดวยแอพพลิเคชันไลนจะรับขอมูลนําเขาของ

ผูใชงาน และสงผานมาท่ี Dialogflow เพ่ือนํามาประมวลผลในสวนของ Chatbot ผูวิจัยใช Machine 

Learning ดาน NLP มาชวยในการทําความเขาใจถึงความตองการ (Intent) และสิ่งท่ีตองการ (Entity) ใน

ประโยคสนทนาของผูใชงาน และตอบคําถามตามความตองการของผูใชงาน ซ่ึงจะตองสงผานตัวกลางท่ี

Dialogflow 
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เรียกวา “Webhook” ทําหนาท่ีเปน Server กลางท่ีชวยใหแอพพลิเคชันไลน และ Dialogflow สามารถ

ติดตอสื่อสารระหวางกันได 

 

ในการดําเนินงานวิจยั ผูวิจยัไดใชเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดงันี ้

2.1 ฮารดแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร PC 

2. มีหนวยประมวลผล (CPU) Intel core i7 

3. ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาดความจุ 1 เทราไบต 

4. หนวยความจาํหลัก (RAM) ขนาด 24 กิกะไบต 

2.2 ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1. ระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows 10 

2. Dialogflow ของ Google 

ข้ันตอนท่ี 3 การติดตั้งและทดสอบระบบ 

หลังจากท่ีไดวิเคราะหและออกแบบระบบเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดพัฒนาแอพพลิเคชันไลน 

Chatbot สั่งอาหารบนสมารทโฟน โดยใช Platform Dialogflow และมีฟงกชันการทํางานสําหรับ

ผูใชงาน ดังภาพท่ี 4 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 หนาจอแสดง QR Code 
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ภาพท่ี 7 หนาแชทบอทแสดงแผนท่ีราน ภาพท่ี 8 หนาแชทบอทแสดงเมนูอาหาร 

ภาพท่ี 5 เพ่ิมเพ่ือนหลังจากสแกน QR Code ภาพท่ี 6 หนาไลนบอทรานหนองริมคลอง 
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 ภาพท่ี 9 หนาแชทบอทถามขนาด ภาพท่ี 10 หนาแชทบอทถามปริมาณและท่ีอยูจัดสง 
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ในสวนของรานคา ผูดูแลระบบสามารถเพิ่ม แกไข หรือลบเมนูอาหาร ดังภาพท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 หนาจัดการเมนูอาหาร 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูใชงานแอพพลิเคชันสั่งอาหารผานทางไลน

แชทบอท กรณีศึกษา: รานหนองริมคลอง โดยใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการตัดสิน ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การแปลผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 
 

 ระดับ ความหมาย 

4.50 - 5.00 

3.50 - 4.49 

2.50 - 3.49 

1.50 - 2.49 

1.00 - 1.49 

มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

มีความเหมาะสมระดับมาก 

มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

มีความเหมาะสมระดับนอย 

มีความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2  การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนสั่งอาหารผานทาง

ไลน แชทบอท กรณีศึกษา: รานหนองริมคลอง 

 

หัวขอท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เชิง

คุณภาพ 

1. ความสะดวกในการใชงานแอพพลิเคชัน 4.70 0.63 มากท่ีสุด 

2. ความสามารถในการทํางานของแอพพลิเคชัน 4.15 0.49 มาก 

3. ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 3.90 0.74 มาก 

4. ความงายในการใชแอพพลิเคชัน 4.10 0.79 มาก 

5. ความปลอดภัยในการใชงานแอพพลิเคชัน 4.09 0.69 มาก 

รวม 4.19 0.67 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจใหกับกลุมผูใชงานจํานวน 30 คน พบวา 

หัวขอท่ีเปนท่ีพึงพอใจตอผูใชงานมากท่ีสุด ไดแก ความสะดวกในการใชงานแอพพลิเคชัน สําหรับ

ความสามารถในการทํางานของแอพพลิเคชัน ความงายในการใชแอพพลิเคชัน ความปลอดภัยในการใช

งานแอพพลิเคชัน และประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน ผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยสรุปท้ัง 

5 หัวขอ พบวา มีคาเฉลี่ย 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ซ่ึงอยูในระดับมาก 

 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนสั่งอาหารผานทางไลนแชทบอท โดยใช

โปรแกรม Dialogflow ในการพัฒนาสมองของ Line Chatbot ผูวิจัยไดทดสอบฟงกชันของระบบ โดย

ใหผูใชงานจริงทดสอบฟงกชันการทํางาน ไดแก ระบบสแกน QR Code ระบบโตตอบอัตโนมัติ พิมพ

ขอความ และระบบตอบกลับโดยอัตโนมัติ จากนั้น ทดสอบความพึงพอใจจากผูใชงาน จํานวน 30 คน 

พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชันในระดับมาก แตขอจํากัดของงานนี้ คือ ควร

ปรับปรุงในเรื่องการตอบกลับของบอท ซ่ึงอาจมีความผิดพลาด และขอใหตอบขอความท่ีตรงประเด็นให

มากข้ึน เนื่องจากในปจจุบัน Dialogflow มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถใหบอทฉลาดข้ึนไดอีก 

ทางผูวิจัยจะศึกษาและพัฒนาบอทใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
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The Development of Game-based Application to Recommend Household 

Medicine for Elementary School Students 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบัน สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยคอนขางแปรปรวน ทําใหผูคนไมสบายคอนขางบอย 

ซ่ึงอาจปวยเปนไขหวัด หรือคออักเสบ โดยเฉพาะกับเด็กท่ีมีภูมิคุมกันท่ีคอนขางต่ําอยูแลว เม่ือผูปกครอง

ไมมีเวลาดูแลเด็ก อาจทําใหเด็กทานยาไมตรงเวลาและเชื้อโรคอาจยังคงตกคางอยูหรือเพ่ิมจํานวนข้ึนมา

ได เพราะเด็กไมทราบวายาชนิดใดบรรเทาอาการอะไร ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางเกมเก่ียวกับการแนะนํา

ยาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถม เพ่ือชวยใหเด็กไดรูจักกับยาชนิดตาง ๆ ท่ีบรรเทาอาการเบื้องตน

ได โดยไมตองพ่ึงพาผูปกครองมากจนเกินไป เชน ยาพาราเซตตามอล ยาแกอักเสบ ยาฆาเชื้อ เปนตน 

งานวิจัยนี้ใชโปรแกรมยูนิตี้ในการพัฒนาเกม และใหผูใชงานเปนเด็กจํานวน 30 คน ทดลองใชโปรแกรม

เกมนี้ พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: อาการปวยเบื้องตน, ยาสามัญประจําบาน, โปรแกรมเกม 
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Abstract 

At present, the climate in Thailand is quite variable which often causes illness in 

many people. Common diseases are flu and strep throat, especially in children who have 

a relatively low immunity. When parents do not have time to take enough care of their 

children, they may take the medicine at wrong time and this can cause germs to remain 

or increase. Since, children do not know what kind of medicine to relieve what symptoms. 

Therefore, we develop a game-based application on the introduction of home medicine 

for elementary school students to help children learn different types of drugs that relieve 

primary symptoms without having to rely too much on their parents, such as 

paracetamol, antibiotics, disinfectants, etc. This research uses the Unity program to 

develop the application. Then, it was tested with 30 children and we found that they are 

satisfied at a high level. 

 

Keywords: Primary Illness, Household Medicine, Game Program 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากการเผชิญสภาวะน้ําทวมและฝนแลงท่ีรุนแรง

มากข้ึน ฝนตกหนักและอากาศท่ีหนาวเย็นลงแบบฉับพลัน เม่ือเทียบกับอุณหภูมิต่ําสุดในภาคตาง ๆ 

เรียกวา “ความแปรปรวนของสภาพอากาศ” หมายถึง ภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนไปจากปกติในชวงเวลาท่ี

มากกวาชวงฤดูกาลหรือชวงป เปนชวงการเปลี่ยนแปลงท่ีมากกวาวันตอวันแบบสภาพอากาศ เชน หนา

ฝนในบางปมีฝนตกนอยกวาปกติ หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ความแปรปรวนของสภาพอากาศ คือ 

สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในระดับท่ีแตกตางจากคาเฉลี่ยของปอ่ืน ๆ ทําใหผูคนใชชีวิตประจําวันอยูกับ

เชื้อโรคจํานวนมาก และอาจทําใหเกิดอาการไมสบายคอนขางบอย เชน โรคไขหวัด คออักเสบ เปนตน 

โดยเฉพาะกับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 8 ขวบท่ีมีภูมิคุมกันต่ํา และเม่ือผูปกครองไมมีเวลาดูแลเด็ก ทําใหเด็ก

ทานยาไมตรงเวลา เชื้อโรคอาจยังคงตกคางอยู และอาจเพ่ิมจํานวนข้ึนมาได เพราะเด็กยังไมสามารถ

ทราบไดวา ยาชนิดใดบรรเทาอาการใด 

จากปญหาขางตนท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาเกมท่ีชวยใหเด็กไดรูจักกับยาชนิดตาง ๆ ท่ีบรรเทาอาการเบื้องตนได โดยไมตองพ่ึงพา
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ผูปกครองมากจนเกินไป ทําใหผูปกครองมีเวลาทํางานอยางอ่ืนมากยิ่งข้ึน และสงเสริมความรูของเด็กใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใชเกม เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใหกับเด็กอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาเกมแนะนํายาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เกมคอมพิวเตอร  เปนผลผลิตหนึ่ งจากความกาวหนาของการผสมผสานเทคโนโลยี  

(Technology Convergent) ซ่ึงมีจุดมุงหมายแรกเริ่ม เพ่ือตอบสนองความตองการดานความบันเทิง

ใหแกผูเลน (ทวีศิลป วิษณุโยธิน, 2553) 

Microsoft Visual Studio มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน คําสั่ง Compile, Run พัฒนาข้ึน

โดยไมโครซอฟท ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีชวยนักพัฒนาซอฟตแวรพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เว็บไซต เว็บ

แอพพลิเคชัน และเว็บเซอรวิส ในปจจุบัน Visual Studio สามารถใชภาษาโปรแกรมท่ีเปนภาษาดอท

เน็ตในโปรแกรมเดียวกัน เชน VB.NET, C++, C# และ J# (จงเจริญ แจงมาก, 2556) 
Unity คือ โปรแกรมสําหรับการสรางเกมท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาอยางตอเนื่อง ในชวงแรก รองรับการ

พอรทเกมลงบน Windows, OS X และเว็บเทานั้น แตในปจจุบัน ไดเพ่ิมความสามารถในการพอรทลง

บน iOS, Android, Flash Player และแพลตฟอรมอ่ืนเกือบทุกแพลตฟอรม ทําใหนักพัฒนาเกมสามารถ

มีหลายชองทางในการนําเสนอแพลตฟอรมท่ีโปรแกรม Unity 3D รองรับไดอยางเปนทางการ ไดแก 

Web, PC, Mac, iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Xbox และ PlayStation (วิไลภรณ 

ภูกองชัย, 2558) 

(ภวิกา เลาหไพฑูรย, 2559) ไดสอนโดยใชเกมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการเขียนเลข 3 หลัก

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โดยมีวัตุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ

เขียนเลข 3 หลักของผู เรียนท่ีมีความบกพรองทางหสติปญญากอนและหลังการสอนโดยใชเกม 

ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการเขียนเลข 3 หลักของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาหลัง

ไดรับการสอนโดยใชเกมนั้นสูงข้ึนกวากอนไดรับการสอน 

(ทิพรัตน สิทธิวงศ, 2558) ไดศึกษาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธของนิสิตระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางและหา

ประสิทธิภาพเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบความสามารถเชิงกลยุทธของเกม
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คอมพิวเตอรจําลองสถานการณ ผลการวิจัย พบวา เกมคอมพิวเตอรจําลองสถานการณมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน และมีความสามารถในการคิดมากกวาหลังเรียน 

(ภัทรวิท สรรพคุณ, 2558) ไดพัฒนาเกมคอมพิวเตอร เพ่ือสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยาง

สมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผลสําหรับนักศึกษาเภสัช

ศาสตร ประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจผานการเลนเกมคอมพิวเตอร ผลการวิจัย พบวา การใช

คอมพิวเตอรเปนทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนได เพราะการประเมิน

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(จิรชัย มงคลชัยภักดิ์, 2555) ไดศึกษาความรูและพฤติกรรมเก่ียวกับการใชยาปฏิชีวนะของ

ผูรับบริการในรานยาชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ปจจัยตาง ๆ ศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมเก่ียวกับการใชยาปฏิชีวนะของผูรับบริการในรานยาชุมชน 

จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคะแนนความรูเก่ียวกับการใชยา

ปฏิชีวนะอยูในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะในระดับดีมาก 

(นวัช ปานสุวรรณ, 2555) ไดศึกษาผลการเรียนดวยเกมคอมพิวเตอรแบบเลนตามบทบาท และ

การสอนสตอรีไลนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การคิดวิเคราะห โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะหทาง

วิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนดวยเกมคอมพิวเตอรแบบเลนตามบทบาทและการสอนสตอรีไลน วิชา

วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัย พบวา การเรียนดวยเกมคอมพิวเตอร ทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดออกแบบข้ันตอนการพัฒนาเกมออกเปน 5 ข้ันตอน โดยใชหลักการของ Waterfall 

Model ดังภาพท่ี 1 

 
 

      

 

 

ภาพท่ี 1 Waterfall Model 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ 

การติดตั้งและ

ทดสอบระบบ 

การทดสอบ

และประเมินผล 
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ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลข้ันปฐมภูมิ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยไดใชวิธี

สังเกตการณจากการเรียน การทําเกม และการใชยา จากนั้น จึงนํามาวิเคราะหและออกแบบเกมตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 การวิเคราะหและออกแบบระบบไดใชวิธี Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) 

ซ่ึงไดแผนภาพท่ีแสดงการทํางานของระบบผูใช (Use Case Diagram) ดังภาพท่ี 2 

ผูวิจัยใชโปรแกรม Unity ในการออกแบบเกมแนะนํายาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถม มี

บทเรียนเก่ียวกับยาท้ังหมด 20 เรื่อง และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอยางละ 10 ขอ เม่ือทํา

แบบทดสอบเสร็จ ระบบจะบอกคะแนนทันที โดยมีข้ันตอนการทํางาน คือ ออกแบบฉากในแตละฉาก 

(Scene) ใชโปรแกรม Unity เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีสามารถใชไดเลย โดยไมตองเขียนโปรแกรมท่ี

ยุงยาก จากนั้น ทํา Script ข้ึนมา 2 ชุด ไดแก Script รูปแบบคําถาม-คะแนน และ Script จัดการฉาก 

โดย Script ชุดท่ี 1 ใชกับฉากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พรอมท้ังแสดงผลคะแนนของ

แบบทดสอบ สําหรับ Script ชุดท่ี 2 ใชกับหนาหลักและหนาบทเรียนของเกม และใชโปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2019 ในการเขียนโคดลงใน Script พรอมท้ังเชื่อมตอฉากแตละฉากเขา

ดวยกันดวยเมนู Build ในโปรแกรม Unity 
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ภาพท่ี 2 Use Case Diagram การพัฒนาเกมแนะนํายาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถม 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบ 

เกมแนะนํายาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถม เปนเกมแนวตอบคําถาม สําหรับการ

ดําเนินการวิจัย ผูวิจัยมีเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ ดังนี ้

3.1 ฮารดแวรในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร (PC) 

2. หนวยประมวลผล (CPU) Intel core i5 

3. ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาดความจุ 1 เทราไบต 

4. หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 12 กิกะไบต 

3.2 ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 

2. โปรแกรม Unity 2018 

3. Microsoft Visual Studio 2019 
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ข้ันตอนท่ี 4 การติดตั้งและทดสอบระบบ 

การสรางและพัฒนาเกมแนะนํายาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถม ผูวิจัยเลือกการพัฒนา

โดยใชโปรแกรม Unity 2018 และ Microsoft Visual Studio 2019 และมีฟงกชันการทํางาน ดังภาพท่ี 

3 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาหลัก 
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ภาพท่ี 4 หนาแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาบทเรียน 
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ภาพท่ี 6 หนาผลการทดสอบ 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูใชงานเกมแนะนํายาสามัญประจําบาน

สําหรับเด็กประถม โดยใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท 

(Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการตัดสิน ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การแปลผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 
 

 ระดับ ความหมาย 

4.50 - 5.00 

3.50 - 4.49 

2.50 - 3.49 

1.50 - 2.49 

1.00 - 1.49 

มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

มีความเหมาะสมระดับมาก 

มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

มีความเหมาะสมระดับนอย 

มีความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเกมแนะนํายาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถม 

 

หัวขอท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เชิง

คุณภาพ 

1. ปริมาณเนื้อหาในบทเรียน 4.06 0.54 มาก 

2. ความสอดคลองของแบบทดสอบกับเนื้อหา 4.37 0.41 มาก 

3. ประสิทธิภาพโดยรวมของเกม 4.00 0.83 มาก 

4. จํานวนขอของแบบทดสอบ 4.73 0.49 มากท่ีสุด 

5. ความสะดวกสบายในการใชงาน 4.45 0.64 มาก 

รวม 4.35 0.54 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน จํานวน 30 คน พบวา หัวขอท่ี

เปนท่ีพึงพอใจตอผูใชงานมากท่ีสุด ไดแก จํานวนขอของแบบทดสอบ สําหรับความสะดวกสบายในการใช

งาน ความสอดคลองของแบบทดสอบกับเนื้อหา ปริมาณเนื้อหาในบทเรียน และประสิทธิภาพโดยรวม

ของเกม ผูใชงานมีความพึงพอใจระดับมาก โดยสรุปหัวขอท่ีประเมินท้ัง 5 ขอ พบวา มีคาเฉลี่ย 4.35 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ลูกคามีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลการทดสอบ สรุปวา ผูใชงานมี

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน แสดงวา มีความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้นําเสนอเกมแนะนํายาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถม ผูวิจัยไดเริ่มกระบวนการ

ทํางาน ตั้งแตการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล จนถึงการพัฒนาเกม เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูใชงาน โดยมีการทดสอบกับเด็กประถมตน จํานวน 30 คน ผลการประเมิน พบวา ผูใชงานมีความพึง

พอใจในการเลนเกมแนะนํายาสามัญประจําบานสําหรับเด็กประถมอยูในระดับมาก แตควรปรับปรุงใน

เรื่องของเนื้อหาของแตละบทเรียนท่ีบางบทเรียนมีเนื้อหานอยเกินไป ผูวิจัยจะนําขอเสนอแนะไป

ปรับปรุงและพัฒนาระบบตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

ปจจุบัน การขายอุปกรณไอทีมีปญหาในหลายดาน ไมวาจะเปนการทํางานท่ีลาชา หรือ

แมกระท่ังปญหาการจัดเก็บขอมูลตางๆ เพราะจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน สงผล

ใหทางรานคาตาง ๆ ใหความสนใจท่ีจะนําเทคโนโลยีเขามาชวยบริหารจัดการ และเพ่ิมชองทางในการทํา

ธุรกิจ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณไอที ซ่ึงพัฒนาดวยภาษา PHP 

ออกแบบหนาจอดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC2019 และจัดการฐานขอมูลดวย 

PHPMyAdmin ท่ีสามารถใชไดกับทุกแพลตฟอรม ท้ังสมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร เพ่ือชวย

อํานวยความสะดวก และประหยัดเวลาในการมาซ้ือหรือเลือกชมสินคา เพ่ิมชองทางในการใหบริการมาก

ข้ึน และสรางความพึงพอใจเม่ือมาใชบริการของทางราน เชน ลูกคาสามารถสั่งซ้ือสินคาออนไลนได 

แมวาจะอยูท่ีบานหรือสถานท่ีอ่ืน มีฟงกชันการทํางาน ไดแก เพ่ิม แกไข ลบขอมูลสินคา ตรวจสอบสินคา

คงเหลือ ระบบสมาชิก สั่งซ้ือสินคา คนหาสินคา ชําระเงิน และจัดสงสินคา ทําใหการทํางานมีความเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูวิจัยทําการทดสอบจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยเปนพนักงาน

ในรานและลูกคา พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: เว็บแอพพลิเคชัน, รานพีทีอารอิเล็กทรอนิกส, อุปกรณไอที 
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Abstract 

Until now, IT equipment trading business has faced many problems including 

delayed process or data collection problem. According to the highly competitive 

economic conditions, most stores are currently interested in applying technology to help 

manage and increase their business channels. To resolve the problems, our idea is to 

develop a web application for selling IT equipment. Our web application is programmed 

in PHP language with PHPMyAdmin database management and its screen design is made 

with Adobe Dreamweaver CC2019. The web application, which is compatible with all 

platforms ranging from smart phones and tablets to computer, can facilitate and save 

time to browse and purchase products. It increases the marketing channels and improves 

customer satisfaction when buying products and services. For example, customers can 

make an order online from any location. Our web application provides full functions for 

online stores including add, edit and delete products as well as check inventory, 

subscription management, search, buy, payment and deliver products. So the business 

process becomes more organized and efficient. The application is tested by 30 samples 

all of which are employees in the store and their customers. The results show that the 

application achieves high user satisfaction level. 

 

Keywords: Web Application, PTR Electronics Store, IT Equipment 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมีความสําคัญ และเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันเปน

อยางมาก เชน การติดตอสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตและเว็บแอพลิเคชันอ่ืน ๆ รวมถึงการคนหาขอมูล 

การขายสินคาออนไลน โดยใชเว็บแอพพลิเคชันเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีจะมาชวยจัดการกระบวนการ

ทํางานใหมีระบบ การจัดการฐานขอมูลตาง ๆ เหมาะสมสําหรับงานท่ีตองการขอมูลแบบทันที 

รานพีทีอารอิเล็กทรอนิกส ตั้งอยูท่ีอาคารตะวันนา หอง C1-2 ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขต

บางกะป กรุงเทพมหานคร เปนธุรกิจเจาของคนเดียวท่ีขายสนิคาเก่ียวกับอุปกรณเสริมดาน IT ท้ังมือถือ 

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ รวมท้ังอุปกรณฮารดแวรคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนรานขายสินคา

ขนาดเล็กท่ียังไมมีการนําระบบฐานขอมูลเขามาใช ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการเรียกดูสินคาคงเหลือใน
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คลัง ทําใหเกิดความผิดพลาด ความลาชาในการสงสินคาใหลูกคา ไมมีชองทางการซ้ือขายสินคาผานทาง

ออนไลน และไมมีระบบการจัดการฐานขอมูลท่ีดีมาชวยจัดการดูแลรานคา 

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหาเหลานี้ มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาเว็บแอพลิเคชันสําหรับขายสินคาของรานพีที

อารอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเพ่ิมความสะดวกแกผูใชงาน และงายตอการดูแลแกไขปรับปรุงขอมูล รวมท้ัง

สามารถปรับเปลี่ยน ตรวจสอบ และชําระเงินไดตามความตองการของผูใชงาน สงผลใหรานพีทีอาร

อิเล็กทรอนิกสสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการบริการท่ีรวดเร็วมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ IT กรณีศึกษา: รานพีทีอารอิเล็กทรอนิกส 

 

ขอบเขตของงาน 

 ระบบการสั่งซ้ืออุปกรณ IT แบงผูใชออกเปน 2 กลุม แตละกลุมสามารถทํางานได ดังนี้ 

   1. กลุมผูใชงาน 

    1.1 ผูใชงานสามารถ Login เขาสูระบบ 

    1.2 ผูใชงานสามารถดูขอมูลสินคา 

    1.3 ผูใชงานสามารถสั่งซ้ือสินคา 

    1.4 ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา 

    1.5 ผูใชงานสามารถชําระเงินคาสินคา 

    1.6 ผูใชงานสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือสินคา 

   2. ผูดูแลระบบ 

    2.1 ผูดูแลระบบสามารถดูยอดสั่งซ้ือ 

    2.2 ผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลท่ีอยูเพ่ือจัดสงสินคา 

    2.3 ผูดูแลระบบสามารถดูสินคาคงเหลือ 

    2.4 ผูดูแลระบบสามารถแกไขรายละเอียดขอมูลสินคา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การพัฒนาเว็บไซต เปนการสรางเว็บไซตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีข้ันตอน ไดแก การกําหนดเปาหมาย 

การวางแผน วิเคราะหและจัดโครงสรางของระบบการจัดการการซ้ือ-ขาย การออกแบบเว็บเพจและ
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เตรียมขอมูล การลงมือสรางและทดสอบ การเผยแพรและสงเสริมใหเปนท่ีรูจัก และการดูแลและพัฒนา

เว็บไซต 

ระบบฐานขอมูล หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกันเขาไวดวยกันอยางมี

ระบบและมีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ท่ีชัดเจน ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย แฟมขอมูลหลาย

แฟมท่ีมีขอมูลเก่ียวของสัมพันธกันอยางเปนระบบ และเปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษา

ปองกันขอมูลเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ดวงแกว สวามิภักดิ์, 2546) 

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล มีหนาท่ีเก็บขอมูลอยางเปนระบบ รองรับคําสั่ง 

SQL ท่ีตองใชรวมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยางบูรณาการ เพ่ือใหไดระบบงานท่ีรองรับความ

ตองการของผูใช เชน ทํางานรวมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือใหบริการแกภาษาสคริปตท่ี

ทํางานฝงเครื่องบริการ (Server-Side Script) เชน ภาษา PHP ภาษา asp.net หรือภาษา JSP เปนตน 

หรือทํางานรวมกับโปรแกรมประยุกต เชน ภาษา VB.NET ภาษา Java หรือภาษา C# เปนตน โปรแกรม

ถูกออกแบบใหสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลายและเปนระบบฐานขอมูล Open 

Source (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2561) 

PHP ยอมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แตเดิมยอมาจาก Personal Home Page 

Tools คือ ภาษาคอมพิวเตอรจําพวก Scripting Language คําสั่งตาง ๆ ของภาษานี้ จะเก็บอยูในไฟลท่ี

เรียกวา Script และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง ลักษณะของ PHP แตกตางจากภาษาสคริปต

แบบอ่ืน ๆ คือ ไดรับการพัฒนาและออกแบบ เพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ

สอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ จึงกลาววา PHP เปนภาษาท่ีเรียกวา Server-Side หรือ 

HTML-embedded Scripting Language ถือไดวา PHP เปนเครื่องมือสําคัญชนิดหนึ่งท่ีชวยใหสามารถ

สราง Dynamic Web pages ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากข้ึน (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2561) 

(ชิษณุพงศ ประทีปกองเจริญ และคณะ, 2561) ไดศึกษาและออกแบบเว็บแอพพลิเคชัน

ระบบงานรานขายอุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทมือถือ กรณีศึกษา: รานพีพีดีโมบาย งานวิจัยนี้เปนการ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL ฟงกชันของระบบ ประกอบดวย 

จัดการขอมูลพนักงาน จัดการประเภทสินคา จัดการขอมูลสินคา รับสินคาเขาราน จัดการขอมูลการขาย

สินคา จัดการขอมูลการจัดโปรโมชัน จัดการขอมูลการเปลี่ยนและเคลมสินคา และออกรายงาน 

(ทัศไนย ขอนศรี และอภินันธ ดอกไม, 2561) ไดวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบรานขาย

อุปกรณคอมพิวเตอร ฟงกชันของระบบ ไดแก เขาสูระบบ จัดการขอมูลการขาย จัดการขอมูล และออก
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รายงาน ผลการประเมิน พบวา คุณภาพระบบรานขายอุปกรณคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 อยู

ในระดับดี 

(กัณฑมาศ แสงจันทร และชลดา เฉลิมพุฒิ, 2561) ไดวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต

ขายกระเปาออนไลน ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต พบวา ดานเนื้อหา ดานการออกแบบเว็บไซต ดาน

ประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต และดานการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 อยูในระดับดี 

(ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง, 2559) ไดเสนอชองทางการโฆษณาและการซ้ือขายสินคาบนสมารททีวีบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยพัฒนาแอพพลิเคชันตนแบบ และทดสอบการขายสินคาคูกับรายการ

โทรทัศน เพ่ือใหผูชมสามารถสั่งซ้ือสินคาออนไลนไดแบบทันทีทันใด แตยังไมมีการชําระเงินในรูปแบบ

การตัดผานบัญชีธนาคาร การโอนเงินจากหมายเลขโทรศัพท รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีอํานวยความ

สะดวกในการจัดสงและติดตามสินคา 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จะเห็นไดวา งานวิจัยสวนใหญมีฟงกชันการทํางานท่ีคลายกัน แตยังไม

สามารถชําระเงินคาสินคาออนไลนได งานวิจัยนี้พัฒนาระบบขายอุปกรณ IT ท่ีผูใชงานสามารถเขาสู

ระบบ ดูขอมูลสินคา สั่งซ้ือสินคา ดูรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา ชําระเงินคาสินคาออนไลน และ

ตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือสินคาได 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ผูวิจัยไดออกแบบข้ันตอนการพัฒนาระบบออกเปน 5 ข้ันตอน โดยการใชหลักการของ 

Waterfall Model ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 Waterfall Model 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การรวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสินคาท้ังหมดของรานพีทีอารอิเล็กทรอนิกส  โดยสอบถาม

จากเจาของราน เพ่ือทําความเขาใจปญหาท้ังหมดของระบบการซ้ือขาย และนํามาวิเคราะหและออก

ระบบตอไป 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 ผูวิจัยวิเคราะหระบบโดยใช Use Case Diagram เพ่ือแสดงขอบเขตของระบบ ฟงกชันการ

ทํางาน และความสัมพันธของผูใชงาน ผูใชระบบ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูใชงาน และผูดูแลระบบ 

ผูใชงานสามารถสมัครสมาชิก เขาสูระบบ ดูขอมูลสินคา สั่งซ้ือสินคา ตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือสินคา 

ชําระเงินคาสินคา และดูรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา สําหรับผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลท่ีอยูลูกคาเพ่ือ

จัดสงสินคา แกไขรายละเอียดขอมูลสินคา ดูสินคาคงเหลือ และดูยอดสั่งซ้ือ ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 Use Case Diagram การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ IT 

ผูวิจัยไดออกแบบฐานขอมูลของระบบนี้ ประกอบดวย 4 เอนทิตี ไดแก ลูกคา สินคา การสั่งซ้ือ 

และรายละเอียดการสั่งซ้ือ โดยแตละเอนทิตีจะมีคียหลัก (Primary Key: PK) คียนอก (Foreign Key: 

FK) และฟลดตาง ๆ พรอมท้ังมีความสัมพันธระหวางเอนทิตี ดังภาพท่ี 3 

 



 

3051 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ER Diagram การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ IT 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบ 

 ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ IT รานพี

ทีอารอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

 3.1 ฮารดแวร (Hardware) 

  1. หนวยประมวลผล (CPU) Intel Core (TM) i5-8300H 2.30 GHz 

  2. หนวยความจําหลัก (RAM) 8.00 GB 

3. การดจอ Radeon Vega 8 

 3.2 ซอฟตแวร (Software) 

  1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 

  2. Adobe Photoshop 

  3. ภาษา PHP 

ข้ันตอนท่ี 4 การติดตั้งและทดสอบระบบ 

 หลังจากท่ีวิเคราะหและออกแบบระบบแลว ไดสรางเว็บแอพพลิเคชันรานขายอุปกรณ IT 

กรณีศึกษา: รานพีทีอารอิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC2019 ผูใชงานตอง

สมัครสมาชิกกอนเขาสูระบบ และสั่งซ้ือสินคาได ดังภาพท่ี 4 - 10 
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ภาพท่ี 4 หนาหลักของเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 สมัครสมาชิก 
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ภาพท่ี 6 เขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 7 ดูประเภทสินคา 
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ภาพท่ี 8 ดูรายละเอียด และจํานวนสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ชําระเงินและตรวจสอบท่ีอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ดูรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา 
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ข้ันตอนท่ี 5 การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูใชงานเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ IT 

กรณีศึกษา: รานพีทีอารอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการตัดสิน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การแปลผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 

 

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 

 

 

ตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ IT กรณีศึกษา:  

รานพีทีอารอิเล็กทรอนิกส 

 

หัวขอท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เชิง

คุณภาพ 

1. ความงายและความสะดวกในการใชงาน 4.43 0.73 มาก 

2. ความสวยงามของเว็บแอพพลิเคชัน 4.50 0.68 มากท่ีสุด 

3. ความปลอดภัยในการใชงาน 4.33 0.76 มาก 

4. ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.47 0.90 มาก 

5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอานไดงาย 4.47 0.73 มาก 

    และสวยงาม    

รวม 4.44 0.76 มาก 
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จากตารางท่ี 2 ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ 

IT จํานวน 30 คน โดยมีพนักงานขาย 9 คน และลูกคา 21 คน พบวา หัวขอท่ีเปนท่ีพึงพอใจตอผูใชงาน

มากท่ีสุด ไดแก ความสวยงามของเว็บแอพพลิเคชัน สําหรับความรวดเร็วในการประมวลผล ขนาด

ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอานไดงายและสวยงาม ความงายและความสะดวกในการใชงาน และ

ความปลอดภัยในการใชงาน ผูใชงานมีความพึงพอใจระดับมาก โดยสรุปหัวขอท่ีประเมินท้ัง 5 ขอ พบวา 

มีคาเฉลี่ย 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ลูกคามีความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบระบบ

สั่งซ้ือสินคาออนไลนนี้กับการท่ีลูกคาเดินทางไปซ้ือสินคาดวยตนเอง จะเห็นไดวา ลูกคาไมตองเดินทาง

ออกจากบาน ไมตองเสียเวลารอรถประจําทาง และเสียเวลาในการเดินทาง ระบบนี้จะชวยใหลูกคา

ประหยัดเวลา และมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบของเว็บแอพพลิเคชันขายอุปกรณ IT กรณีศึกษา: รานพีทีอารอิเล็กทรอนิกส 

ดวยภาษา PHP ท่ีออกแบบหนาจอดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC2019 และจัดการ

ฐานขอมูลดวย PHPMyAdmin ทําใหการจัดการขอมูลในสวนตางๆ ของระบบมีความสะดวกและรวดเร็ว 

สงผลใหรานพีทีอารอิเล็กทรอนิกสสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการบริการท่ี

รวดเร็วมากข้ึน ขอเสนอแนะท่ีไดจากการประเมินระบบ พบวา สินคามีนอยเกินไป ผูวิจัยจะเพ่ิมประเภท

สินคาและชองทางการชําระเงินใหมีความหลากหลายมากกวานี้ พรอมท้ังเพ่ิมการใหคะแนนหลังการใช

งานของลูกคา เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบัน ภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอการใชชีวิตประจําวันเปนอยางมาก แตคนไทยสวน

ใหญไมคอยใหความสนใจ เพราะถือวาไมใชภาษาหลักท่ีใชสนทนากัน วิชาภาษาอังกฤษจึงเปนวิชาท่ีมี

การเรียนการสอนคอนขางมาก แตนักเรียนหรือผูท่ีไดศึกษานั้นมีความเขาถึงและเขาใจไดยาก ในสวนของ

เรื่องไวยากรณในวิชาภาษาอังกฤษ ผูท่ีไดศึกษาสวนใหญจะไมคอยเขาใจในเรื่องนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงเล็งเห็น

วาควรมีแอพพลิเคชันท่ีสามารถฝกหรือสอนในเรื่องนี้ได อีกท้ังมีแบบทดสอบใหทําท้ังกอนเรียนและหลัง

เรียน ทําใหสามารถทราบวาผูเรียนเรียนเรื่องนี้เขาใจหรือไม ผูวิจัยไดใชโปรแกรมแอพท้ังเคเบิลเอ็กซใน

การพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนท่ีสะดวกและเขาถึงไดงายในยุคปจจุบันท่ีนําเทคโนโลยีเขามาใช

ในชีวิตประจําวัน อีกท้ังแอพพลิเคชันนี้งายตอการใชงาน สะดวกรวดเร็วตอการศึกษา ไมจําเปนตองไป

เรียนขางนอก และสามารถเรียนท่ีใดก็ได จากการนําแอพพลิเคชันนี้ไปทดสอบกับผูใชงานจํานวน 30 คน 

พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: ภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ, แอพท้ังเคเบิลเอ็กซ 
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Abstract 

At present, English is obviously important in everyday life. However, most Thai 

people do not pay enough attention because they think that it is not the native language 

used for local communication. Although, English courses are widely taught in schools and 

universities, students and learners have difficulties to capture and understand. Especially, 

English grammar is what most of them do not understand. So, we aim to develop an 

application for learning and practicing English grammar which also provides pre-testing 

and post-testing to check if the learners have understood the lessons. We use App 

Thunkable X program to develop this application for smart phones that now becomes 

ubiquitous devices in our daily life. This application is easy to use and convenient for the 

learners to learn anywhere and anytime. For evaluation purpose, the application has 

been tested with the 30 users and the result is found very satisfactory. 

 

Keywords: English Language, Grammar, App Thunkable X 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบัน ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทในชีวิตของคนในสังคมไทย ไมวาจะเปนการ

ติดตอสื่อสารกันโดยตรง การใชอินเทอรเน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร จนกระท่ังการสมัครเขาทํางาน 

ในเกือบทุกอาชีพก็ตองใชภาษาอังกฤษในการสอบเขาทํางาน เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของโลก

ท่ีคนท่ัวไปจะสามารถติดตอสื่อสารกันไดเขาใจมากท่ีสุด ไมวาแตละคนจะใชภาษาใดเปนภาษาประจํา

ชาติ เม่ือตองติดตอกับคนอ่ืนท่ีตางภาษาตางวัฒนธรรม ทุกคนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหลัก ดังนั้น 

หากเราอยากจะประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานหรือความสําเร็จในชีวิต ภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งท่ี

สําคัญเปนอยางมากในปจจุบัน 

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาควรมีแอพพลิเคชันท่ีสามารถฝกหรือสอนในเรื่อง 12 Tenses เพ่ือปูพ้ืนฐาน

ของภาษาอังกฤษใหดียิ่งข้ึน และยังมีแบบทดสอบใหทําท้ังกอนเรียนและหลังเรียน ทําใหสามารถทราบวา

เรียนเรื่องนี้แลวเขาใจหรือไม ผูวิจัยใชโปรแกรม App Thunkable X ในการพัฒนาแอพพลิเคชันบน

สมารทโฟนท่ีสะดวกและเขาถึงไดงายในยุคปจจุบันท่ีมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในชีวิตประจําวัน อีกท้ัง

แอพพลิเคชันนี้งายตอการใชงาน สะดวกรวดเร็วตอการศึกษา ไมจําเปนตองไปเรียนขางนอก และ
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สามารถเรียนท่ีใดและเม่ือใดก็ไดตามท่ีผูเรียนตองการ ไมวาผูเรียนจะอายุเทาใดก็ตามสามารถเขามา

ศึกษาได หากมีความสนใจในภาษาอังกฤษและสามารถใชงานไดเลยโดยท่ีไมตองสมัครสมาชิก 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีสนใจและตองการศึกษาพ้ืนฐานของ Tense ภาษาอังกฤษ 

ไดศึกษาดวยตนเองผานแอพพลิเคชันบนมือถือ ซ่ึงเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายท้ังในการเดินทาง

และการไปลงเรียนพิเศษเสริมตาง ๆ โดยสื่อการเรียนรูนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีเขามาศึกษาในแอพพลิเค

ชันนี้ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือสอนไวยากรณภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด 

 

ขอบเขตของงาน 

         สวนของผูใชงาน 

1. ผูใชงานสามารถเขาสูแอพพลิเคชันไดโดยไมตองสมัครสมาชิก 

2. ผูใชงานสามารถเลือกบทเรียน 

3. ผูใชงานสามารถเรียนรูบทเรียน 

4. ผูใชงานสามารถทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

5. ผูใชงานสามารถทราบผลทดสอบของตนเอง 

           สวนของผูดูแลระบบ 

1. ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม แกไข และลบบทเรียน 

2. ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม แกไข และลบแบบทดสอบ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Operating System) เปนระบบปฏิบัติการท่ีมีพ้ืนฐาน

อยูบนลินุกซ ในอดีตถูกออกแบบมาสําหรับอุปกรณท่ีใชจอสัมผัส เชน สมารทโฟน และแท็บเล็ต

คอมพิวเตอร ปจจุบันไดแพรไปยังอุปกรณหลายชนิด เพราะเปนมาตรฐานเปด ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดถูกคิดคนและพัฒนาโดยบริษัท แอนดรอยด ซ่ึงตอมา กูเกิล ไดซ้ือตอบริษัทในป พ.ศ. 2548 แอน

ดรอยดถูกเปดตัวในป พ.ศ.2550 พรอมกับการกอตั้งโอเพนแฮนดเซตอัลไลแอนซ ซ่ึงเปนกลุมของบริษัท

ผลิตฮารดแวร ซอฟตแวร และการสื่อสารคมนาคม ท่ีรวมมือกันสรางมาตรฐานเปด สําหรับอุปกรณ
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พกพาโดยสมารทโฟนท่ีใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเครื่องแรกของโลก คือ เอชทีซี ดรีม วางจําหนาย

ในป พ.ศ. 2551 (ภาวิณี นาคชุม และคณะ, 2558) 

 Thunkable มีหลักการทํางานเหมือนกับ MIT App Inventor โดยใชหลักการเขียนโปรแกรม

แบบ Visual Programming Language ซ่ึงเปนแนวทางการเขียนโปรแกรมรุนใหม เนนความงายในการ

เขียน และใชหลักการการตอแบบเลโก คือ ตอเปนบล็อค โดยอาศัยหลักการการเขียนโปรแกรมทุก

ประการ เหมาะสําหรับมือใหมท่ีสนใจทางดานการเขียนโปรแกรมเปนอยางยิ่ง Thunkable มีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง และถูกพัฒนามาจาก MIT App Inventor Version 2 ท่ีมีเครื่องมือใหใชมากข้ึน เชน ผูใช

สามารถเพ่ิม Font ไดหลากหลาย มีสีใหเลือกมากข้ึน เหมาะสําหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชันบน

โทรศัพทมือถือแอนดรอยด (นิภาพร ม่ิงสินธ และคณะ, 2561) 

โปรแกรม Scratch ถูกพัฒนาข้ึนโดยสถาบัน The Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) มีบล็อกคําสั่งท่ีนํามาวางตอกัน ผูใชไมตองพิมพคําสั่งใหมท้ังหมด ชวยลดขอผิดพลาดในการพิมพ 

นอกจากนี้ ยังมีบล็อกท่ีชวยควบคุมการทํางานแบบมีเง่ือนไขและทําซํ้า โดยผูใชสามารถกําหนดเง่ือนไข

เพ่ิมเติมลงในโครงสรางเหลานี้ได ตัวโปรแกรมสามารถสอนใหผูเรียนมีทักษะในการเขียนโปรแกรมและ

สามารถถายทอดความคิดตอยอดไปสูการเขียนโปรแกรมอยางถูกตอง โปรแกรม Scratch ชวยใหผูเรียน

ในระดับเด็กเล็กไดรูจักการคิดแบบสรางสรรค เปนเหตุเปนผลอยางเปนระบบ และมีการทํางานรวมกัน 

(รัชฎา เทพประสิทธิ์ และสุธิดา ชัยชมชื่น, 2561) 

(อรลดา แซโคว, 2558) พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันการจัดการความรูผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ พบวา คุณภาพของเว็บแอพพลิเคชันนี้ใน

ดานสื่ออยูในระดับดี และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีตอเว็บแอพพลิเคชันนี้อยูใน

ระดับดีมาก 

(รุงนภาพร ภูชาดา และสวียา สุรมณี, 2558) พัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรูบนแท็บเล็ต 

เรื่อง องคประกอบของสารสนเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยานิคม จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 34 คน พบวา ผูเรียนมีความพึง

พอใจตอแอพพลิเคชันนี้โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

( กิตติ  เสือแพร และมีชัย  โลหะการ , 2557) พัฒนาแอพพลิ เคชัน เ พ่ือการเรียนรูบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด โดยกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา ชั้นปท่ีสี่ ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผลการวิจัย พบวา องคประกอบดานการออกแบบ

สื่อและดานเนื้อหา มีผลการประเมินอยูในระดับดี 

 (เจนจิรา ชัยปาน, 2556) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ชั้นปท่ี 4 ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามี

ความวิตกกังวล หากสอบไมผานรายวิชาการพูดภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผู วิจัยไดออกแบบการพัฒนาแอพพลิ เคชันบนมือถือสอนไวยากรณภาษาอังกฤษบน

ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด แบงเปน 5 ข้ันตอน โดยใชหลักการของ Waterfall Model ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 Waterfall Model 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นทางผูวิจัยไดใช

วิธีการสังเกตจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนและสถานท่ีเรียนพิเศษตาง ๆ และจึงนํามา

วิเคราะหและออกแบบระบบตอไป โดยมีการตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 : ผูใชงานจะมีคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน 

สมมติฐานท่ี 2 : ผูใชงานจะเขาใจบทเรียนมากกวาผูท่ีไมไดใชงาน 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การวิเคราะหและออกแบบระบบไดใชวิธี Object-Oriented Analysis and Design ซ่ึงได

แผนภาพท่ีแสดงการทํางานของระบบผูใช (Use Case Diagram) ดังภาพท่ี 2 

จากภาพท่ี 2 แสดงแผนภาพยูสเคส แบงเปน 2 กลุม ไดแก ผูใชงาน และผูดูแลระบบ โดยมี

ฟงกชันการทํางานของระบบ ดังนี้ 

1. ฟงกชัน Pre-test คือ แบบทดสอบกอนเรียน เปนการวัดความรูของผูใชงานกอนเขาสู

บทเรียน และสามารถนําคะแนนไปเปรียบเทียบกับแบบทดสอบหลังเรียนได เพ่ือวัดความเขาใจในเนื้อหา

ของผูใชงาน 

 การพัฒนาระบบ 
การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 

การติดตั้งและ

ทดสอบระบบ 

การทดสอบและ

ประเมินผล 
การรวบรวมขอมูล 
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2. ฟงกชัน Learn the Lesson คือ ผูใชงานสามารถเรียนบทเรียน 12 Tenses ได 

3. ฟงกชัน Post-test คือ แบบทดสอบหลังเรียน เปนการวัดความรูของผูใชงานหลังจากเรียน

บทเรียนแลว วาเขาใจเนื้อหาในบทเรียนมากนอยเพียงใด 

4. ฟงกชัน Get Score คือ การแสดงคะแนนแบบทดสอบท้ังกอนเรียนและหลังเรียน 

5. ฟงกชัน Maintain Lesson คือ ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม ปรับปรุง หรือลบบทเรียน เพ่ือให

เนื้อหาบทเรียนมีความเปนปจจุบัน 

6. ฟงกชัน Maintain Test คือ ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม ปรับปรุง หรือลบแบบทดสอบท้ังกอน

เรียนและหลังเรียน เพ่ือใหเนื้อหาแบบทดสอบมีความเปนปจจุบัน และสอดคลองกับบทเรียน 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 Use Case Diagram 

 

 

User 

Admin 

<<Includes>> 

The Development of Mobile Application on Android for 

Teaching English Grammar 
 

 

 

 

 

 

 

Pre-test 

Learn the 

 

Post-test 

Get Score 

Maintain Lesson 

Maintain Test 

<<Includes>> 
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ผูวิจัยไดออกแบบระบบ โดยสรางตัวแปรตัวท่ีหนึ่งชื่อ “QuizNum” ใชเก็บคาตัวเลข โดยคา

เริ่มตนจะตั้งเปน 0 และตัวแปรตัวท่ีสองชื่อ “Score” ใชเก็บคาคะแนน คาเริ่มตนจะต้ังเปน 0 และตัว

แปรตัวท่ีสามชื่อ “Picture” ใชเก็บรูปภาพ ซ่ึงอยูในรูปแบบของ List และตัวแปรตัวท่ีสี่ชื่อ “Answer” 

ใชเก็บคาคําตอบของคําถาม โดยเก็บเปนตัวเลข ตัวแปรตัวท่ีหาชื่อ “Choice 1” ใชเก็บคาตัวเลือกของ

คําถามชองท่ี 1 ตัวแปรตัวท่ีหกชื่อ “Choice 2” ใชเก็บคาตัวเลือกของคําถามชองท่ี 2 จากนั้น Set คาตัว

แปร เม่ือเขามาหนาแบบทดสอบ ให QuizNum และ Score เปน 0 และมีการต้ัง Timer ของโจทยแต

ละขอ จากนั้น สราง Functions ในการ LoadQuiz ถาครบคําถามท้ัง 20 ขอ จะใหไปหนาสรุปคะแนน 

และเขียนคําสั่งการ Load แตละครั้ง จะใหโชวรูปภาพ โชว Choice ใหเปลี่ยนคาไปตามตัวแปร 

QuizNum เชน ถา QuizNum เปน 1 จะโชวรูปภาพ 1 จากนั้น Set คาปุมคําตอบ ถาตอบถูก ให Score 

+1 และเปนสีเขียว ถาตอบผิด เปนสีแดง 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบ 

ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการใชเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

3.1 ฮารดแวร (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร PC 

2. มีหนวยประมวลผล (CPU) Intel Core i5-4460 

3. ฮารดดิสก SSD (SSD-Hard Disk) ขนาดความจุ 3.1 เทราไบต 

4. หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 4.8 กิกะไบต 

5. โทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

3.2 ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1. ระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows 7 

2. Web Browser Google Chrome โดยทํางานผานเว็บแอพพลิเคชัน App 

Thunkable X 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การติดตั้งและทดสอบระบบ 

การสรางและพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือสอนไวยากรณภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด ผูวิจัยเลือกการพัฒนาโดยใชโปรแกรมประยุกต App Thunkable X โดยมีฟงกชันการทํางาน ดัง

ภาพท่ี 3 – 8 
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บทเรียนมีท้ังหมด 12 บทเรียน ไดแก Past Simple, Present Simple, Future Simple, Past 

Continuous, Present Continuous, Future Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Future 

Perfect, Past Perfect Continuous, Present Perfect Continuous, Future Perfect Continuous 

สําหรับแบบทดสอบท้ังกอนเรียนและหลังเรียน มีท้ังหมด 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน คะแนนรวม 20 

คะแนน และไมมีการกําหนดระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ จากผลการทดสอบระบบ พบวา ผูใชงานมี

ความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนมากข้ึน เนื่องจากมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกวาแบบทดสอบกอน

เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 3 หนาหลัก         ภาพท่ี 4 หนาบทเรียนและแบบทดสอบ       ภาพท่ี 5 หนาแบบทดสอบ 

                                                                                                  กอนเรียน 
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       ภาพท่ี 6 หนาบทเรียน          ภาพท่ี 7 หนาแบบทดสอบหลังเรียน        ภาพท่ี 8 หนาแสดงคะแนน 

                          แบบทดสอบ 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูใชงานแอพพลิเคชันบนมือถือสอน

ไวยากรณภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการตัดสิน ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การแปลผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 
 

 ระดับ ความหมาย 

4.50 - 5.00 

3.50 - 4.49 

2.50 - 3.49 

1.50 - 2.49 

1.00 - 1.49 

มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

มีความเหมาะสมระดับมาก 

มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

มีความเหมาะสมระดับนอย 

มีความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 

 

 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันดานความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตาม 

ความตองการของผูใช (โดยผูใชงาน) 
 

หัวขอท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 

1. ความสะดวกในการใชงานแอพพลิเคชัน 

2. ความสามารถในการทํางานของแอพพลิเคชัน 

3. ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 

4. ความงายในการใชแอพพลิเคชัน 

5. ความปลอดภัยในการใชงานแอพพลิเคชัน 

รวม 

4.70 

4.15 

4.10 

4.09 

3.90 

4.19 

0.63 

0.49 

0.79 

0.69 

0.74 

0.67 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจใหกับกลุมผูใชงาน จํานวน 30 คน พบวา 

หัวขอท่ีเปนท่ีพึงพอใจตอผูใชงานมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการใชงานแอพพลิเคชัน รองลงมา คือ 

ความสามารถในการทํางานของแอพพลิเคชัน ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน ความงายในการใชแอพ

พลิเคชัน และความปลอดภัยในการใชงานแอพพลิเคชัน โดยสรุปท้ัง 5 หัวขอ พบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.19 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลการทดสอบ สรุปวา ผูใชงานมี



 

3068 

 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน และผูใชงานเขาใจในบทเรียนมากกวาผูท่ี

ไมไดใชงาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท้ัง 2 ขอท่ีตั้งไว 

 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือสอนไวยากรณภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด โดยใชโปรแกรม App Thunkable X มีฟงกชันของระบบ ไดแก การเขาใชงานหนาบทเรียน 

เพ่ือเรียนรูเนื้อหาในบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือใหทราบระดับความรูและความ

เขาใจเนื้อหาในบทเรียน จากนั้น จึงทําการทดสอบความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 30 คน พบวา 

ผูใชงานมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกวากอนเรียน และมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชันอยู

ในระดับมาก แตควรปรับปรุงแอพพลิเคชันใหพรอมใชงานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ความสวยงาม

ของแอพพลิเคชัน การปรับปรุงเนื้อหาและแบบทดสอบ ฟงกชันการรวมคะแนน ควรแสดงคะแนนให

ชัดเจนข้ึน ผูวิจัยจะนําขอเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบัน รานธัญยธรณเปนรานคาสง-คาปลีก จําหนายอุปกรณสํานักงาน และสินคาอ่ืน ๆ 

ทางรานมีปญหาในดานการจัดเก็บสินคา เพราะสินคาแตละอยางมีปริมาณมาก ทําใหคอนขางยากในการ

ตรวจสอบสินคาคงคลัง โดยปกติ ทางรานมีการบันทึกสินคาคงคลังดวยกระดาษ การจําหนายสินคาจะไม

คลองตัวกวารานอ่ืนท่ีมีระบบการขายท่ีทันสมัย และเนื่องจากท่ีตั้งของรานเปนแหลงผูคนมากมาย ไม

สะดวกตอการหาสถานท่ีจอดรถ การท่ีมีระบบจะชวยใหลูกคาสามารถซ้ือสินคากับทางรานไดสะดวกมาก

ข้ึน ทางผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาระบบจําหนายสินคาและบริหารสินคาคงคลัง เพ่ือชวยอํานวยความสะดวก

ใหกับลูกคา เพ่ิมชองทางในการจัดจําหนาย สรางความพึงพอใจในการซ้ือของจากทางราน และสรางผล

กําไรอันเปนท่ีนาพึงพอใจ ผูวิจัยไดพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ โดยใชโปรแกรมแอพอินเวนเตอร 2 

พนักงานในรานสามารถทําฟงกชันเพ่ิม ลดสินคา และตรวจสอบจํานวนสินคา สวนของลูกคาสามารถ

สมัครสมาชิก สั่งสินคา ชําระเงิน และสงหลักฐานการชําระเงินทางเมล เม่ือพนักงานไดรับคําสั่งซ้ือจาก

ลูกคา จากนั้น จะตรวจสอบฐานขอมูลของลูกคา และจัดสงสินคาไปตามท่ีอยูของลูกคาท่ีอยูในฐานขอมูล 

ทําใหทางรานสามารถบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากนั้น ใหลูกคาท่ีมาซ้ือของหนาราน นํา

                                                           
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ประสานงานหลัก อีเมลล: 

23bd64ea.nuttapon@gmail.com 
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ระบบไปทดลองใช จํานวนตัวอยาง 30 คน ซ่ึงเปนพนักงานในรานและกลุมลูกคา ผลการทดสอบ พบวา 

พนักงานและลูกคามีความพึงพอใจในการใชระบบระดับมาก 

 

คําสําคัญ: การบริหารสินคาคงคลัง, แอพพลิเคชันบนมือถือ, แอพอินเวนเตอร 2 

 

Abstract 

At present, Thunyatorn shop is a wholesale and retail shop which sells office 

supplies and various products. This shop has many problems in storage. There exist a lot 

of items each of which is also large in number. This causes difficulties to check their 

inventory. The shop still records inventory by using hands and paper. So, sales are not 

efficient compared to other modern shops. Besides, the shop is located in too much 

crowded area where it is not easy for customers to find car parking. If having a computing 

system, customers will be able to buy products from the shop more conveniently. 

Therefore, the researchers are interested to develop a product distribution and inventory 

management system to facilitate customers, increase sales channels, create satisfaction 

in buying products, and eventually make more profits. In this regard, we have built a 

mobile application using App Inventor 2. Now, for shop's staffs, they can add, reduce 

products, and check stock of products. For customers, they are able to apply for 

membership, order products, make payment, and send proof of payment via email. When 

the staffs receive orders from customers, they can check the customer database and 

deliver products to the customers' address found in the database. Consequently, the 

shop can service customers more efficiently. After the system was tested with 30 people 

including both customers and staffs, the results showed that they are satisfied with the 

system at a high level. 

 

Keywords: Inventory Management, Mobile Application, App Inventor 2 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบัน ธุรกิจรานขายของชํามีการแขงขันท่ีคอนขางสูง ผูประกอบการตองการเพ่ิมชองทาง

จัดจําหนาย เพ่ือใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาของทางรานไดงายข้ึน และรองรับความตองการของลูกคาท่ี

เพ่ิมมากข้ึน เชน การเลือกซ้ือสินคาท่ีสะดวกและรวดเร็ว สรางความดึงดูดในการเลือกซ้ือสินคา 

รานธัญยธรณ ต้ังอยูท่ี 1390 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 

10100 เปดเปนรานขายสงสินคาหลายประเภทรวมกัน รานเปดกิจการได 6 ป ทางรานเกิดปญหาและ

อุปสรรคหลายดาน เชน สินคามีจํานวนมากหลากหลายชนิด มีท้ังของเลน อุปกรณสํานักงาน น้ํายาลาง

จาน กระดาษชําระ เปนตน ทําใหมีความยากลําบากในการคนหาสิ่งของ ถามีลูกคาจํานวนมาก ทําใหการ

ทํางานเกิดปญหา คือ เกิดความลาชาในการตรวจสอบจํานวนสินคาหรือการสรุปยอดขาย และการสั่งซ้ือ

สินคา เนื่องจากยังไมมีระบบฐานขอมูลเขามาชวยในการทํางาน หากตองการท่ีจะสรุปยอดขายหรือการ

สั่งซ้ือจะเกิดความลาชา เนื่องจากปจจุบันกิจการมีการจดบันทึกดวยมือ เชน การจดบันทึกขอมูลของ

ลูกคา ขอมูลสินคา การทําบัญชี ไมมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดปญหา คือ ขอมูลแตละฝายจัดเก็บอยาง

ไมเปนระบบ สงผลใหเกิดความลาชาในการคนหาหรือการสรุปยอดขาย 

 จากปญหาท่ีกลาวมาขา งตน  ผูวิจัยจึงศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือสําหรับรานขายของชํา ชวยเพ่ิมความสะดวกสบายใหลูกคาในการเลือก

และสั่งซ้ือสินคา อีกท้ังยังชวยตรวจสอบขอมูลการซ้ือ ขอมูลการขาย การควบคุมสินคาคงคลัง การบันทึก

ขอมูลลูกคา ใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน มีความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล และสามารถ

นําขอมูลท้ังหมดมาสรุปยอดขายและทําเปนรายงานการขายได เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของเจาของ

กิจการ สงผลใหกิจการสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการไดอยางรวดเร็ว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือจําหนายสินคาและบริหารสินคาคงคลัง กรณีศึกษา: ราน  

ธัญยธรณ 

 

ขอบเขตของงาน 

แอพพลิเคชันบนมือถือจําหนายสินคาและบริหารสินคาคงคลัง แบงผูใชเปน 2 กลุม แตละกลุม

สามารถทํางานได ดังนี้ 
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1. ผูใหบริการ (พนักงาน) 

1.1. ผูใหบริการสามารถดูขอมูลสมาชิกท่ีซ้ือสินคา 

1.2. ผูใหบริการสามารถเพ่ิม แกไข หรือลบสินคา 

1.3. ผูใหบริการสามารถเพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลขาวสารและโปรโมชันในแอพพลิเค

ชันบนมือถือ 

2. ผูใชบริการ (ลูกคา) 

2.1 ผูใชบริการสามารถสมัครสมาชิก 

2.2 ผูใชบริการสามารถแกไขขอมูลสวนตัว 

2.3 ผูใชบริการสามารถตรวจสอบขอมูลสวนตัว 

2.4 ผูใชบริการสามารถเขาถึงขาวสาร และโปรโมชันในแอพพลิเคชันบนมือถือ 

2.5 ผูใชบริการเลือกซ้ือสินคาของทางรานธัญยธรณ 

2.6 ผูใชบริการสามารถตรวจชองทางการชําระเงินใหทางราน 

2.7 ผูใชบริการสามารถสงหลักฐานการชําระเงินใหทางราน 

 2.8 ผูใชบริการสามารถรองเรียนหรือติชมการบริการของทางราน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

Mobile Application ประกอบดวย Mobile กับ Application ซ่ึง Mobile คือ อุปกรณสื่อสาร

ท่ีใชในการพกพา นอกจากจะใชงานตามพ้ืนฐานของโทรศัพทแลว ยังทํางานเหมือนกับเครื่อง 

คอมพิวเตอร เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีพกพาได จึงมีคุณสมบัติเดน คือ ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ใชพลังงาน

คอนขางนอย ปจจุบัน ใชติดตอแลกเปลี่ยนขาวสารกับคอมพิวเตอร และสามารถเพ่ิมหนาท่ีการทํางานได 

สําหรับ Application หมายถึง ซอฟตแวรท่ีชวยการทํางานของผูใช โดย Application จะตองมีสิ่งท่ี

เรียกวา “สวนติดตอกับผูใช” เพ่ือเปนตัวกลางการใชงาน ดังนั้น Mobile Application หมายถึง แอพ

พลิเคชันท่ีชวยการทํางานของผูใชบนอุปกรณสื่อสารแบบพกพา เชน โทรศัพทมือถือ ซ่ึงแอพพลิเคชัน

เหลานั้นจะทํางานบนระบบปฏิบัติการท่ีแตกตางกันไป (สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล, 2554) 

App Inventor ถูกสรางข้ึนดวยความรวมมือของบริษัท Google และสถาบัน Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี

วัตถุประสงค เ พ่ือใหผู ใช เขาใจหลักการการพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับใชงานบนอุปกรณท่ีใช
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดดวย App Inventor ผูใชสามารถสรางแอพพลิเคชันไดงาย โดยไมตองเขียน

รหัสคําสั่งภาษาจาวา (ภูมินทร ดวงหาคลัง และพัฒนนรี ศรีสมพันธ, 2560) 

Xampp เปนโปรแกรม Apache Web Server ไวจําลอง Web Server เพ่ือไวทดสอบ สคริป

หรือเว็บไซตในเครื่อง โดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตและไมตองมีคาใชจายใดๆ งายตอการติดตั้งและใช

งาน โปรแกรม Xampp มาพรอมกับภาษา PHP สําหรับพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ MySQL 

ฐานขอมูล Apache จะทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอร Perl ยังมาพรอมกับ OpenSSL phpMyadmin 

ระบบบริหารฐานขอมูลท่ีพัฒนาโดย PHP เพ่ือใชเชื่อมตอไปยังฐานขอมูล สนับสนุนฐานขอมูล MySQL 

และ SQLite โปรแกรม Xampp อยูในรูปแบบของไฟล Zip, tar, 7z หรือ exe  โปรแกรม Xampp อยู

ภายใตใบอนุญาตของ GNU General Public License แตบางครั้ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ

ลิขสิทธิ์ในการใชงาน จึงควรติดตามและตรวจสอบโปรแกรมดวย (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2561) 

phpMyAdmin คือ โปรแกรมท่ีถูกพัฒนาโดยใชภาษา PHP โดยสามารถสรางฐานขอมูลใหม 

หรือสรางตารางใหม และมีฟงกชันท่ีใชสําหรับการทดสอบการ Query ขอมูลดวยภาษา SQL พรอมกัน 

และสามารถเพ่ิม แกไข ลบ หรือใชคําสั่งเหมือนกับการใชภาษา SQL ในการสรางตารางขอมูล (ชาญชัย 

ศุภอรรถกร, 2561) 

 (สุทธิโชค ผลสวัสดิ์, 2553) ไดศึกษาเก่ียวกับเรื่องการจัดการคลังสินคาในอุตสาหกรรมปนดาย

ใหกับบริษัท นันยางเท็กซไทล จํากัด โดยนําเรื่องของการบริหารจัดการคลังสินคา และใชทฤษฎีรหัสแทง

บารโคด มีวัตถุประสงค เพ่ือจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของคลังสินคา 

(ณิชากร พีระพันธุ, 2551) พัฒนาระบบการบริหารสินคาคงคลังโดยผูจัดหนายบนหนาเว็บแอพ

พลิเคชัน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาการบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยผูจัดจําหนายมาใช

การบริหารจัดการสินคา เพ่ือลดปญหาสินคาขาดมือ 

 (ปฐมพงษ หอมศรี, 2549) พัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา: บริษัทติดตั้ง และ

บํารุงรักษาเครื่องจักรของโรงงาน SME งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

สินคาคงคลงัและปรับปรุงกระบวนการทํางานในระบบสินคาคงคลัง 

(ประภากร อุนทิพย, 2545) ไดศึกษาลักษณะโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในหัวขอการ

ปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินคาสําหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตพัฒนาและ

ใชระบบการจัดการคลังสินคาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(ศิริวัฒน จิตตหรรษา, 2542) ไดประยุกตใชคอมพิวเตอรกับรหัสแทง มีวัตถุประสงค เพ่ือ

ออกแบบระบบการจัดการคลังสินคาสําหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส และแกปญหาเก่ียวกับระบบการ
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บริการสินคาคงคลังท่ีมีอยูในปจจุบันของโรงงานอิเล็กทรอนิกส ลดเวลาในการทํางาน และลด

ขอผิดพลาดในการจัดการสินคาคลัง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดนําหลักวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle) มาใชในการ

พัฒนาระบบ โดยผูทําวิจัยไดเลือกใชหลักการของ Waterfall Model ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 Waterfall Model 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหความตองการ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมแบบปฐมภูมิ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการ

สอบถามจากพนักงานรานวามีปญหาในการทํางานเปนอยางไรบาง ตองการเทคโนโลยีมาชวยในเรื่อง

ใดบาง และจึงนํามาออกแบบระบบตอไป 

การวิเคราะหระบบไดนํา Unified Modelling Language (UML) มาใช เพ่ือแสดงใหเห็น

สถานการณตาง ๆ ท่ีผูใชสามารถใชงานระบบ หรือเรียกอีกอยางวา Use Case Diagram ในแตละ Use 

Case จะมีลําดับเหตุการณท่ีสามารถบรรยายไดวาผูใช (Actor) ทําฟงกชันใดบาง ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 Use Case Diagram ของ Thunyatorn Shop System 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบระบบ 

การสรางแอพพลิเคชัน แบงการทํางานออกเปน 2 สวน ไดแก สวนออกแบบ (App Inventor 

Designer) ท่ีจะใหเราเลือกคอมโพเนนทท่ีตองการสําหรับท่ีจะใหสรางแอพพลิเคชัน สําหรับสวนการ

เขียนโคด (App Inventor Blocks Editor) ท่ีใหเราเขียนโคดดวยการตอบล็อกตาง ๆ เขาดวยกันเปน

คําสั่ง 

ฐานขอมูล คือ กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และไมได

บังคับวาขอมูลท้ังหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟมขอมูล 

ฐานขอมูลของระบบเก็บขอมูลจะเก็บขอมูลของลูกคา ดังนี้ 

    1. ID     2. Username        3. Password      4. Name 

    5. Lastname    6. Day                 7. Mouth        8. Years 
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   9. Houseno    10. Alley        11. Road               12. Province 

 13. Subdistict    14. Postal        15. Email               16. Telephone 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบ 

 การดําเนินการและวิจัยไดใชเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน ดังนี้ 

 3.1 Hardware ในการพัฒนาระบบ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ท่ีใชเปนเครื่อง Server ในการเก็บฐานขอมูล มีหนวย

ประมวลผล (CPU) Intel Core i5 

  2. อุปกรณ Hardware คอมพิวเตอร เชน จอภาพ คียบอรด เมาส เปนตน 

  3. สมารทโฟนรุน Huawei ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

 3.2 Software ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

  1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 

  2. App Inventor 2 

  3. XAMPP 

  4. Sublime 

  5. phpMyAdmin 

 

หลังจากท่ีไดวิเคราะหและออกแบบระบบแลว ผูวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชันจําหนายสินคาและ

บริหารสินคาคงคลังของรานธัญยธรณ โดยใช phpMyAdmin จัดการกับฐานขอมูล ซ่ึงผูใชงานตองสมัคร

สมาชิกกอน เพ่ือเขาใชงานระบบ ฟงกชันการทํางานของผูใชงานท่ีสอดคลองกับท่ีไดวิเคราะหและ

ออกแบบไว ดังภาพท่ี 3–11 และฟงกชันการทํางานของพนักงาน ดังภาพท่ี 12–14 
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  ภาพท่ี 3 หนาจอเขาสูระบบ         ภาพท่ี 4 หนาจอสมัครสมาชิก          ภาพท่ี 5 หนาจอหลัก   

 

 

                                          
 

ภาพท่ี 6 หนาจอการยืนยันเพ่ือ      ภาพท่ี 7 หนาจอแกไขขอมูลสวนตัว   ภาพท่ี 8 หนาจอการซ้ือสินคา 

                                                                                  ตรวจสอบขอมูลสวนตัว 
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ภาพท่ี 9 หนาจอยืนยันการสั่งซ้ือ   ภาพท่ี 10 หนาจอชองทางการชําระเงิน    ภาพท่ี 11 หนาจอสงหลักฐาน       

                                                                                                      การสั่งซ้ือ 

 

 

                                           
     

ภาพท่ี 12 หนาจอเขาสูระบบ      ภาพท่ี 13 หนาจอตรวจสอบ            ภาพท่ี 14 หนาจอเพ่ิม            

         สินคา ของพนักงาน       ขอมูลลูกคา       ของพนักงาน 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพตามวิธีการแบบลิเคอรท (Likert) ในการใหกลุมตัวอยาง

ทดลองใชระบบ โดยมีผูทดลองใชระบบ ไดแก พนักงานจากทางรานธัญยธรณ จํานวน 10 คน และลูกคา

หรือผูท่ีเขามาใชบริการทางรานธัญยธรณ จํานวน 20 คน ในการประเมินคุณภาพและความสามารถของ
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ระบบ เพ่ือนําขอมูลท่ีประเมินไดมาพัฒนาและปรับปรุงแกไขใหดีกวาเดิม พรอมท้ังเพ่ิมเติมฟงกชันท่ีควร

จะมีตามความคิดเห็นของผูทดลองใชงาน 

 

ตารางท่ี 1 การแปลผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 
 

 ระดับ ความหมาย 

4.50 - 5.00 

3.50 - 4.49 

2.50 - 3.49 

1.50 - 2.49 

1.00 - 1.49 

มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

มีความเหมาะสมระดับมาก 

มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

มีความเหมาะสมระดับนอย 

มีความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 
 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินจากกลุมทดลองใชแอพพลิเคชันจากพนักงานรานธัญยธรณ จํานวน 10 คน 

 

หัวขอท่ีประเมิน  ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เชิงคุณภาพ 

1. รูปรางหนาตาของแอพพลิเคชัน 

2. แอพพลิเคชันใชงานงาย 

3. มีระบบท่ีสอดคลองกับจุดประสงคของผูท่ีมา

ใชบริการ 

4. แอพพลิเคชันมีความทันสมัย 

5. องคประกอบในแอพพลิเคชันครบครัน 

6. เขาใจสัญลักษณและการทํางานของระบบได

ดวยตนเอง 

7. การตอบสนองของระบบรวดเร็ว 

รวม 

  4.20               0.52                 มาก 

  4.80               0.45              มากท่ีสุด 

  4.00               0.59                 มาก 

 

  3.60               0.47                 มาก                                                           

...4.10               0.56                 มาก 

  3.80               0.45                 มาก 

 

  3.70               0.77                 มาก 

  4.02               0.67                 มาก 
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จากตารางท่ี 2 ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจใหกับกลุมผูใชงานท่ีเปนพนักงาน 10 คน 

พบวา หัวขอท่ีเปนท่ีพึงพอใจตอพนักงานรานธัญยธรณมากท่ีสุด ไดแก แอพพลิเคชันใชงานงาย สําหรับ

รูปรางหนาตาของแอพพลิเคชัน องคประกอบในแอพพลิเคชันครบครัน แอพพลิเคชันมีระบบท่ีสอดคลอง

กับจุดประสงคของผูท่ีมาใชบริการ เขาใจสัญลักษณและการทํางานของแอพพลิเคชันไดดวยตัวเอง การ

ตอบสนองของระบบรวดเร็ว และแอพพลิเคชันมีความทันสมัย พนักงานมีความพึงพอใจระดับมาก สรุป

โดยรวม พนักงานรานธัญยธรณมีความพอใจในภาพรวม ดวยคาเฉลี่ย 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 

อยูในระดับมาก 

จากตารางท่ี 3 ลูกคาหรือผูท่ีเขามาใชบริการทางรานธัญยธรณ พบวา ลูกคามีความพอใจมาก

ท่ีสุด ไดแก องคประกอบในแอพพลิเคชันครบครัน แอพพลิเคชันใชงานงาย และเขาใจสัญลักษณและการ

ทํางานของแอพพลิเคชันไดดวยตนเอง สําหรับรูปรางหนาตาของแอพพลิเคชัน แอพพลิเคชันมีระบบท่ี

สอดคลองกับจุดประสงคของผูท่ีมาใชบริการ และการตอบสนองของระบบรวดเร็ว ลูกคามีความพึงพอใจ

ระดับมาก และแอพพลิเคชันมีความทันสมัย ลูกคามีความพึงพอใจระดับปานกลาง สรุปโดยรวมแลว 

ลูกคามีความพอใจในภาพรวม ดวยคาเฉลี่ย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 3 ผลประเมินจากกลุมทดลองใชแอพพลิเคชันจากลูกคาหรือผูท่ีเขามาใชบริการทาง 

รานธัญยธรณ จํานวน 20 คน 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบของการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมารทโฟน สําหรับการซ้ือขายสินคา

ออนไลน และการบริหารสินคาคงคลัง โดยใชโปรแกรม Apps Inventor 2 กับฐานขอมูล phpMyAdmin 

โดยมีฟงกชันหลัก ไดแก สมัครสมาชิก ซ้ือขาย ชําระเงิน เพ่ิมสินคาของพนักงาน จากนั้น จึงทดสอบ

ความพึงพอใจของผูใชงาน พบวา ความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับมาก แตมีขอเสนอแนะให

ปรับปรุงดานการทํางานของระบบหลายดาน เชน การตอบสนองของระบบ ความทันสมัยของแอพพลิเค

ชัน และความสวยงามของแอพพลิเคชัน ทางผูวิจัยจะปรับปรุงแอพพลิเคชันใหมีประสิทธิภาพตอไปใน

อนาคต 

 

เอกสารอางอิง 

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2561). สรางเว็บแอพพลิเคชัน PHP+MySQL+AJAX+jQuery ฉบับสมบูรณ. พิมพ 

ครั้งท่ี 2. สํานักพิมพรีไววา. 

หัวขอท่ีประเมิน  ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เชิงคุณภาพ 

1. รูปรางหนาตาของแอพพลิเคชัน 

2. แอพพลิเคชันใชงานงาย 

3. มีระบบท่ีสอดคลองกับจุดประสงคของผูท่ีมา

ใชบริการ 

4. แอพพลิเคชันมีความทันสมัย 

5. องคประกอบในแอพพลิเคชันครบครัน 

6. เขาใจสัญลักษณและการทํางานของระบบได

ดวยตนเอง 

7. การตอบสนองของระบบรวดเร็ว 

รวม 

  4.00               0.75                 มาก 

  4.50               0.65              มากท่ีสุด 

  3.80               0.57                 มาก 

 

  3.40               0.68              ปานกลาง                                                           

...4.60               0.74              มากท่ีสุด 

  4.50               0.66              มากท่ีสุด 

 

  3.50               0.87                 มาก 

  4.04               0.70                 มาก 
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การพัฒนาแอพพลิเคชันสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถม 

บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด 

The Development of Application on Android for English Vocabulary 

Teaching in Elementary School Students 
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 Maetasit Rattana1, Nattapat Donchimplee2 and Namfon Assawamekin3 

 

บทคัดยอ 

 

ปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอรเน็ตไดพัฒนาและเขามามีบทบาทสําคัญตอ

ชีวิตประจําวันของมนุษยมากกวาในอดีต ไมเพียงแตผูใหญเทานั้นแตรวมไปถึงเด็กอีกดวย ทําใหคานิยม

การเลี้ยงบุตรหลานของผูปกครองเปลี่ยนไป โดยนิยมใชโทรศัพทมือถือเพ่ิมข้ึน จึงเปนเหตุใหผูวิจัยพัฒนา

โปรแกรมฝกสอน เพ่ือใหผูปกครองและเด็กมีทางเลือกในการศึกษามากข้ึน ภาษาอังกฤษมีความสําคัญใน

การติดตอสื่อสารเปนอยางมาก เพราะเปนภาษากลางท่ีใชติดตอสื่อสารไดท่ัวโลก ทางคณะผูวิจัยได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ และนํามาพัฒนาเปนแอพพลิเคชันในการสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือเปนอีกหนึ่งทางเลือกของผูปกครอง

และเด็กในการศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษ ซ่ึงใชแอพอินเวนเตอรในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมารท

โฟนมาประยุกตใชการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทําใหเกิดความแตกตางจากการเรียนการสอนแบบเดิม 

เพราะเปนการทองจําเปนสวนใหญ แอพพลิเคชันนี้ใชรูปภาพท่ีนารักและเสียงในการสอน มีแบบทดสอบ

กอนเรยีน แบบทดสอบหลังเรียน และมีการนับคะแนน เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการศึกษาของผูเรียน จาก

การนําแอพพลิเคชันนี้ไปทดสอบกับผูใชงานจํานวน 30 คน พบวา ผูใชมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ:  คําศัพทภาษาอังกฤษ, แอพอินเวนเตอร, คานิยมการเลี้ยงบุตรหลาน 
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Abstract 

Nowadays, communication and the Internet technology have been advanced and 

played more important role in our daily life than in the past for not only adults but also 

children. This makes the childcare values significantly changed by increasing mobile 

phone usage. We developed a training program for parents and children to have more 

options for education. Undoubtedly, English is very important because it is a common 

language used to communicate worldwide. The researchers therefore realize the 

importance of English and then developed an application to teach English vocabulary for 

elementary school children on Android operating system as another option for parents 

and children to study English vocabulary. We used App Inventor to develop the 

application on smart phones for English teaching, which is different from the traditional 

rote learning. This application uses cute and attractive pictures and sounds to teach with 

pre/post test. An evaluation has been carried out to measure the effectiveness of the 

study from this application with 30 users and it is found that the users have the highest 

level of satisfaction. 

 

Keywords: English Vocabulary, App Inventor, Childcare Values 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภาษาอังกฤษนับไดวาเปนความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับใชในการทํางาน การศึกษา การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน และท่ีสําคัญท่ีสุดของทุกวันนี้ คือ การใชงานอินเทอรเน็ต เนื่องจากอินเทอรเน็ตสามารถ

เขาถึงไดจากท่ัวโลก การพัฒนาทักษะการอานและสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองนั้นจึง

จําเปนอยางยิ่ง ในปจจุบัน เด็กประถมขาดทักษะการอานและสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ เนื่องจากเด็ก

ไมเคยสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษดวยตนเอง เนื่องจากเด็กสวนใหญเนนการฟงเสียงหรือดูวิดีโอเปนหลัก 

ทําใหขาดทักษะการเขียนและสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง แตหากผูใดสนใจเรียนรู

ภาษาอังกฤษ ตองไปหาท่ีเรียนพิเศษตามสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายแหง ทําใหมีคาใชจายในการ

เรียนพิเศษท่ีสูงเปนอยางมาก จากปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดขอสรุปท่ีจะพัฒนาแอพพลิเคชันสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถม เพ่ือแกไขปญหาและเพ่ิมแนวทางในการเรียนรูท่ีด ี
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เทคโนโลยีสารสนเทศนํามาใชในการเรียนการสอนเปนการใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย การสอน

หนังสือบนอุปกรณท่ีทันสมัย การสอนบนคอมพิวเตอร เปนการนําเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนท่ัวไป

มารวมกัน โดยมีภาพเคลื่อนไหวและขอความประกอบกัน ทําใหเกิดเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนท่ีมี

ความนาสนใจและทันสมัยตามกาลเวลา โปรเกรมนี้จึงเหมาะกับการศึกษาดวยตนเองบนมือถือ ทําให

ประหยัดคาใชจายในการเรียนพิเศษ อีกท้ังยังใหความสะดวกสบาย เพราะสามารถเรียนท่ีไหนก็ได 

ผูวิจัยไดจัดทําแอพพลิเคชันการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยดข้ึน สําหรับผูท่ีสนใจและตองการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยไมตองเสียคาใชจายในการ

เรียน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด 

 

ขอบเขตของงาน 

1. กลุมผูใชงาน 

 1.1 ผูใชงานสามารถเขาถึงและเรียนบทเรียน 

 1.2 ผูใชงานสามารถทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 1.3 ผูใชงานสามารถดูคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

2. ผูดูแลระบบ 

 2.1 ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม แกไข หรือลบบทเรียน 

 2.2 ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม แกไข หรือลบแบบทดสอบ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

คําศัพทเปนสวนหนึ่งของภาษา (นันทิยา แสงสิน, 2527) ไดแบงคําศัพทออกเปน 4 ประเภทตาม

โอกาสท่ีจะไดใช ไดแก 

1. คําศัพทเพ่ือการฟง เปนคําศัพทท่ีใชมากในเด็กเล็ก เพราะไมเคยเรียนรูภาษามากอน เปน

คําศัพทท่ีคอนขางงาย และการเรียนรูเกิดจากการฟงกอน 
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2. คําศัพทเพ่ือการพูด เปนคําศัพทท่ีใชในภาษาพูด ซ่ึงตองสัมพันธกับการฟง คําศัพทท่ีใชในการ

พูดนั้น ตองสามารถใชสื่อความหมายได 

3. คําศัพทเพ่ือการอาน เปนคําศัพทท่ีใชในการอาน และเปนปญหามากสําหรับเด็กท่ีเรียนภาษา 

คือ ตองรูความหมาย เพ่ือท่ีจะนําไปตีความเนื้อหาและขอความท่ีอานได 

4. คําศัพทเพ่ือการเขียน เปนคําศัพทท่ีใชในการเขียน ซ่ึงถือวาเปนทักษะท่ีสูงและยาก เปน

คําศัพทท่ีผูเรียนจะตองไดรับการสอนท่ีถูกตองและเปนทางการ 
 

App Inventor คือ เครื่องมือท่ีใชสรางและพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด ซ่ึงถูกพัฒนาโดย MIT ลักษณะการทํางาน คือ ผูใชสามารถสรางแอพพลิเคชันผาน Web 

Browser ในการสรางแอพพลิเคชัน จะแบงการทํางานออกเปน 2 สวน ไดแก App Inventor Designer 

ใชสําหรับออกแบบแอพพลิเคชัน และ App Inventor Blocks Editor ใชสําหรับเขียนโปรแกรม โดยมี

รูปแบบการเขียนเปนบล็อกคําสั่ง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม Scratch เม่ือสรางแอพพลิเคชันเสร็จ

แลว สามารถนําแอพพลิเคชันไปใชงานไดทันที (ภูมินทร ดวงหาคลัง และคณะ, 2560) 

(ปวีณนุช พุมจิต และอังควรา เหลืองนภา, 2562) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชแอพพลิเคชันในการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง จากผลการวิจัย พบวา แอพพลิเคชันสามารถนําไปใชในการเรียนรู

และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

(ฐาปนีย ภักดี และอภิชาติ เหล็กดี, 2560) พัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยดเรื่อง คําศัพท

ภาษาอาเซียนเบื้องตน โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้นปท่ี 4 ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอแอพพลิเคชัน

คําศัพทภาษาอาเซียนเบื้องตน อยูในระดับมาก 

(ปฐมพงษ ฤกษสมุทร และคณะ, 2560) พัฒนาโมบายเกมแอพพลิเคชัน สํานวนสุภาษิตบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือเปนสื่อการสอนในชั้นเรียนท้ังในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอโมบายเกมแอพพลิเคชัน

เกมสํานวนสุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด อยูในระดับดีมาก 

(รมณียา สุรธรรมจรรยา, 2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใชแอพพลิเคชันสําหรับสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน

ดวยแอพพลิเคชันนี้ อยูในระดับมาก 
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(ธานิล มวงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, 2559) พัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการสอนบนแอน

ดรอยดเรื่อง ศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมปท่ี 1 ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของ

ครูผูสอนท่ีมีตอแอพพลิเคชันสื่อการสอนศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมปท่ี 1 อยูในระดับ

ดีมาก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดออกแบบข้ันตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถม

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด แบงเปน 5 ข้ันตอน โดยใชหลักการของ Waterfall Model ดังภาพท่ี 1 

 

  

   
 

 

ภาพท่ี 1 Waterfall Model 

 

1. การรวบรวมขอมูล 

 ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

หนังสือคําศัพทอังกฤษ-ไทย ระดับประถม ป.1 - ป.6 โดยมีฝายวิชาการเอเอสดีกรุปเปนผูเขียน สรุป

เนื้อหาออกมาได 3 บท ไดแก 

1.1 ศัพทรอบตัวพรอมภาพประกอบ 

1.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (English Alphabets) 

1.3 คําศัพทในหมวดตาง ๆ ท่ีควรรู 
 

 2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 การวิเคราะหและออกแบบระบบไดใชวิธี Object-Oriented Analysis and Design ซ่ึงจะได

แผนภาพท่ีแสดงการทํางานของระบบผูใช (Use Case Diagram) ผูใชระบบ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

ผูใชงาน และผูดูแลระบบ ผูใชงานสามารถทําแบบทดสอบกอนเรียน ดูคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน ดู

บทเรียน เรียนบทเรียน ทําแบบทดสอบหลังเรียน และดูคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน สําหรับผูดูแล

ระบบสามารถเพ่ิม แกไข หรอืลบ ท้ังบทเรยีนและแบบทดสอบ ดังภาพท่ี 2 

การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ การติดตั้งและ

ทดสอบระบบ 

การทดสอบและ

ประเมินผล 
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ผูวิจัยออกแบบระบบ โดยแบงคําศัพทออกเปน 6 หมวดหมู ไดแก หมวดสัตว หมวดผลไม หมวด

รางกาย หมวดสถานท่ี หมวดอาหาร และหมวดอาชีพ แตละหมวด มีคําศัพท 10 คํา แอพพลิเคชันถูก

ออกแบบใหมีกราฟกท่ีมีความนารักสดใส เหมาะสําหรับเด็กประถม ภาพประกอบมีลักษณะเปนการตูน 

มีการใชเสียงประกอบ เพ่ือใหผูใชงานไดฟงเสียงท่ีถูกตองของคําศัพท มีการใสเสียงแบ็คกราวน เพ่ือดึงดูด

ความสนใจของผูใชงาน นอกจากนี้ สวนของแบบทดสอบถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนเกม และมีการ

เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษใสในชองวางใหตรงกับคําศัพทของรูปภาพ เพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อ

หนายในการทําแบบทดสอบ แบบทดสอบมีท้ังหมด 5 ขอ โดยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจะใช

คําถามเดียวกัน เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการเรียน พรอมท้ังเก็บคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบไวใน 

Tinydb 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 Use Case Diagram ของการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ 

สําหรับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษบบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

View Lesson 

Pre-Test 

Get Score 

Study Lesson 

Post-Test 

Maintain 

 

 
Maintain Test 

 

User 

The Development of Application on Android for English 

Vocabulary Teaching in Elementary School Students 

Admin 

<<Include>> 

<<Include>> 
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3. การพัฒนาระบบ 

ในการดําเนินการวิจัยไดทําการใชเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

3.1 ฮารดแวร (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร 

 2. มีหนวยประมวลผล (CPU) Intel core i7 

 3. ฮารดดิสก (Hard Disk ) ขนาดความจุ 1 เทราไบต 

 4. หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 4 กิกะไบต 

3.2 ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

 1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 

 2. โปรเกรม App Inventor 
 

4. การติดตั้งและทดสอบระบบ 

การสรางและการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือสําหรับคําศัพทภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด ผูวิจัยพัฒนาระบบโดยใชโปรเกรม App Inventor ในการเรียนและทดสอบบทเรียน

ภาษาอังกฤษ ดังภาพท่ี 3 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 3 หนาแรก                                    ภาพท่ี 4 หนาเมนูหลัก 
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    ภาพท่ี 5 หนาเมนูบทเรียน                          ภาพท่ี 6 หนาบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 หนาคะแนน 

กอนเรียนและหลังเรียน 

ภาพท่ี 8 หนาคะแนนหลัง     

ทําแบบทดสอบ 

ภาพท่ี 7 หนาแบบทดสอบ 
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5. การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูใชงานแอพพลิเคชันบนมือถือสอน

ไวยากรณภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการตัดสิน ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การแปลผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 
 

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 

 

 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันดานความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความ

ตองการของผูใช (โดยผูใชงาน) 
 

หัวขอท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ 

1. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนาในแตละบท 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

2. ความถูกตองของเนื้อหา 4.40 0.50 มาก 

3. ความสอดคลองของแบบทดสอบกับ

เนื้อหา 

4.50 0.51 มากท่ีสุด 

4. จาํนวนขอของแบบทดสอบ 4.30 0.45 มาก 

5. การใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ 4.20 0.57 มาก 

6. ความสะดวกในการใชงาน 4.80 0.38 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.48 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 2 ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจใหกับกลุมผูใชงานเปนเด็กประถม ป.1 - ป.6 

จํานวน 30 คน พบวา หัวขอท่ีเปนท่ีพึงพอใจตอผูใชงานมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการใชงาน ปริมาณ

เนื้อหาในแตละหนาในแตละบท และความสอดคลองของแบบทดสอบกับเนื้อหา รองลงมา คือ ความ

ถูกตองของเนื้อหา จํานวนขอของแบบทดสอบ และการใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ผูใชมีความ

พึงพอใจในระดับมาก โดยสรุปท้ัง 5 หัวขอ พบวา มีคาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูใน

ระดับมากท่ีสุด จากผลการทดสอบ สรุปวา ผูใชงานมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกวาแบบทดสอบ

กอนเรียน แสดงวา มีความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือสําหรับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

สําหรับเด็กประถมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใชโปรเกรม Apps Inventor ในการสราง 

Application นั้น ไดมีการทดสอบฟงกชันของระบบโดยผูใชงานจริง โดยทดลองใชฟงกชันบทเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้น จึงทําการทดสอบคุณภาพของแอพพลิเคชัน

ดานความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความตองการของผูใช โดยใชแบบสอบถามจากเด็กประถม 

ป.1 - ป.6 จํานวน 30 คน พบวา คุณภาพของแอพพลิเคชันโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด แตมี

ขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุงในเรื่องเนื้อหาบทเรียนและแบบทดสอบท่ีมีนอยเกินไป ผูวิจัยจะนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาระบบตอไปในอนาคต 
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การรูจําลายมือเขียนภาษาไทยดวยโครงขายประสาทเทียม 
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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบัน มีเครื่องมือการเขียนทางเทคโนโลยีมากมาย แตหลายคนยังคงเลือกท่ีจะจดบันทึก

แบบด้ังเดิมดวยปากกาและกระดาษ อยางไรก็ตาม ขอเสียของการจดจําลายมือมีความยากท่ีจะจัดเก็บ

และเขาถึงเอกสารทางกายภาพในลักษณะท่ีมีการคนหาเอกสารเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและ

แบงปนใหกับผูอ่ืน ในสวนการรูจําลายมือเขียนภาษาไทย แมจะมีผูวิจัยมาบาง แตประสิทธิภาพในการ

รูจํายังไมดีเทาท่ีควร เนื่องจากยังไมเปนท่ีแพรหลาย เปนภาษาท่ีซับซอน และตัวอักขระเปนตัวพิเศษ 

เปาหมายของงานวิจัยนี้ คือ การสํารวจงานของการจําแนกขอความท่ีเขียนดวยลายมือและแปลง

ขอความท่ีเขียนดวยลายมือในรูปแบบดิจิทัลดวยอัลกอริธึมท่ีแบงสวนภาพเสนในรูปภาพท่ีกําหนดของ

หนาลายมือท้ังหมดดวยเลเยอรท่ีเพ่ิมเขามา ไดแก Convolutional Neural Network (CNN) เปนวิธีใน

การจดจําวัตถุชนิดขอมูลอินพุตพิเศษเชิงพ้ืนท่ี CNN มีเลเยอร Convolutional, Stride, Padding, Max 

Pooling และ Pooling พิเศษ ซ่ึงเปดใชงานการเรียนรูคุณลักษณะแบบลําดับชั้นจากพ้ืนท่ีอินพุต เชน 

ฐานขอมูล MNIST, CNN แสดงผลลัพธ ผูวิจัยจึงนําเสนอวิธีการรูจําลายมือเขียนภาษาไทย โดยใชเทคนิค

ดีฟเลินนิงมาประยุกตใชในการทํางานสําหรับคอมพิวเตอรในการจํารูปแบบ การรูจําวัตถุใหมี

ความสามารถในการแยกรูปภาพท่ีใกลเคียงกับมนุษยใหมากท่ีสุด จากผลการทดสอบความถูกตองของ

ระบบ ผลลัพธท่ีไดคือ 87.3975% จากการแบงขอมูลขอมูลทดสอบ 20% และเทรนนิง 80% โดยใชภาพ
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เทรนนิง 1540 ภาพ ภาพทดสอบ 660 ภาพ เนื่องจากอัลกอริทึมท่ีใชคอนขางซับซอนและขอมูลท่ีเก็บมา

ไมเพียงพอ จึงตองเพ่ิมความแมนยําใหกับโมเดลท่ีสูง สะดวก และรวดเร็ว 

 

คําสําคัญ: ซีเอ็นเอ็น, ดีฟเลินนิง, การรูจําลายมือเขียน, โครงขายประสาทเทียม 

 

Abstract 

 

At present, there are many technological writing tools, but many people still 

choose to take traditional notes with pens and paper. However, the limitations of 

handwriting recognition are difficult to store and access physical documents effectively 

and share them to other people. There are many works for handwriting recognition but 

the performance is not good. It is not widespread and the language is very complex. In 

addition, the characters are special characters. The objectives of this task are to explore 

the task of classifying handwritten text and converting handwritten text in digital format 

with a special algorithm dividing the image in a given image of the entire handwriting page 

with an added layer, called Convolutional Neural Network (CNN). There are convolutional, 

stride, padding, max pooling and special pooling layers. This enables learning hierarchical 

features from input areas, such as MNIST and CNN databases to show the results. The 

researchers proposed methodology to recognize Thai handwriting by using deep learning 

technique to work for computers to memorize patterns. The object recognition provides 

the ability to extract images that are close to humans as possible. Based on the system 

accuracy test results, the result is 87.3975% from 20% test data breakdown and 80% 

training by using 1,540 training images and 660 test images. However, our algorithm was 

very complex and insufficient archive data, it is necessary to increase high accuracy, 

convenient and fast for models. 

 

Keywords: CNN, Deep Learning, Handwriting Recognition, Neural Network 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบัน การพัฒนาคอมพิวเตอรไดมีการเปลี่ยนแปลง และมีความจําเปนตอมนุษยเปนอยาง

มาก จึงทําใหมีการประดิษฐคิดคนวิธีการใหม ๆ โดยอาศัยความสามารถและประสิทธิภาพของ

คอมพิวเตอร เพ่ือใหมนุษยไดเรียนรู และใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว ทําให

เกิดประโยชนสูงสุดตอมนุษย วิธีการท่ีนิยมใชกันมาก ไดแก การใชเทคนิคดานการรูจํา ซ่ึงสามารถนํามา

ชวยในงานดานตาง ๆ ไดเปนจํานวนมาก เชน การรูจําโครงสรางใบหนามนุษย การรูจําลายนิ้วมือของ

มนุษย การรูจําดวงตาของมนุษย ซ่ึงสามารถนําวิธีการรูจํามาประยุกต เพ่ือใชกับงานท่ีเก่ียวของทางดาน

การรักษาความปลอดภัยโดยตรง และยังมีการรูจําอีกประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญและใชงานกันมาก คือ 

การรูจําตัวอักษร ซ่ึงไดมีการพัฒนาในหลายภาษา สําหรับภาษาท่ีมีการพัฒนากาวหนาจนถึงข้ัน

ประยุกตใชในงานดานตาง ๆ และไดผลมากท่ีสุด ไดแก ภาษาอังกฤษ 

แมจะมีผูวิจัยมาบาง แตประสิทธิภาพในการรูจํายังไมดีเทาท่ีควร เนื่องจากยังไมเปนท่ีแพรหลาย 

เปนภาษาท่ีซับซอน และตัวอักขระเปนตัวพิเศษ เปาหมายของงานวิจัยนี้ คือ การสํารวจงานของการ

จําแนกขอความท่ีเขียนดวยลายมือ และเพ่ือแปลงขอความท่ีเขียนดวยลายมือในรูปแบบดิจิทัลดวย

อัลกอริธึมท่ีแบงสวนภาพเสนในรูปภาพท่ีกําหนดของหนาลายมือท้ังหมด ดวยเลเยอรท่ีเพ่ิมเขามาเหลานี้ 

ไดแก Convolutional Neural Network (CNN) เปนวิธีในงานการจดจําวัตถุ ชนิดขอมูลอินพุตพิเศษเชิง

พ้ืนท่ี CNN มีเลเยอร Convolutional และ Pooling พิเศษ ซ่ึงเปดใชงานการเรียนรูคุณลักษณะแบบ

ลําดับชั้นจากพ้ืนท่ีอินพุต ตัวอยางเชน ฐานขอมูล MNIST เปน Data Set ท่ีใชในการทํา Machine 

Learning ท่ีตัวเลขเขียนดวยลายมือเปนขอมูลพ้ืนฐานกอนท่ีจะนําไปสู  Convolutional Neural 

Network (CNN) แสดงผลลัพธ 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีการรูจําลายมือเขียนภาษาไทย โดยใชเทคนิค Deep Learning มา

ประยุกต ใช ในการทํางานสําหรับคอมพิวเตอร ในการรู จํ ารูปแบบ Object Recognition ให มี

ความสามารถในการแยกรูปภาพท่ีใกลเคียงกับมนุษยใหมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือแปลงรูปลายมือเขียนใหเปนตัวอักษร โดยใชเทคนิครูจําลายมือเขียน เพ่ือเปนประโยชน

ใหกับผูใชงานทางดานเอกสาร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ดีฟเลินนิง (Deep Learning) เปนซอฟตแวรคอมพิวเตอรท่ีเลียนแบบการทํางานของระบบ

โครงขายประสาท (Neurons) ในสมองมนุษย ถือเปนซับเซ็ตของ Machine Learning  Algorithm โดย 

Deep Learning ถูกสรางข้ึนจากการนํา Neural Network หลายเลเยอรมาตอกัน โดยเลเยอรแรกสุดทํา

หนาท่ีในการรับขอมูล (Input Layer) เลเยอรสุดทายทําหนาท่ีสงผลลัพธการประมวลผลออกมา 

(Output Layer) โครงสรางท่ีลึกยิ่งข้ึน โดย Hidden Layer ของแตละเลเยอรจะเปรียบเสมือนวา

ประกอบดวย เซลลประสาท (Neural) จํานวนมาก ซ่ึงมีหนาท่ีในการประมวลผล รับขอมูลจากเลเยอรท่ี

อยูเหนือกวา และสงขอมูลท่ีประมวลผลเสร็จเเลวไปยังเลเยอรท่ีอยูลางกวา ขอดีของการสงขอมูลแบบนี้ 

คือ เลเยอรเเตละเลเยอรสามารถท่ีจะมีคาถวงน้ําหนัก (Weight) คาความเอนเอียงของขอมูล (Bias) และ

วิธีการประมวลผลทางคณิตศาสตร (Activation Function) ท่ีเปนอิสระตอกันได ยิ่งปอนขอมูลใหกับ 

Model มากเทาใด เลเยอรเเตละเลเยอรจะสามารถสกัด Feature ท่ีมีความซับซอนไดมากยิ่งข้ึน 

แมชชีนเลินนิง (Machine Learning) เปนสวนการเรียนรูของเครื่อง ถูกใชงานเสมือนเปนสมอง

ของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ซ่ึงใช Machine Learning ในการสรางความฉลาด มัก

ใชเรียกโมเดลท่ีเกิดจากการเรียนรูของปญญาประดิษฐท่ีไมไดเกิดจากการเขียนโดยใชมนุษย มนุษยมี

หนาท่ีเขียนโปรแกรมให AI (เครื่อง) เรียนรูจากขอมูลเทานั้น สวนท่ีเหลือเครื่องจะจัดการเอง Machine 

Learning เรียนรูจากสิ่งท่ีเราสงเขาไปกระตุน แลวจดจําเอาไวเปนมันสมอง และประยุกตใชไดหลาย

รูปแบบ 

การประมวลผลภาพ (Image Processing) เปนการแปลงขอมูลรูปท่ีเปนสัญญาณอนาล็อก 

(Analog) ไปเปนสัญญาณดิจิทัล (Digital) ซ่ึงอยูในรูปของตัวเลข ในการประมวลผลภาพดวยระบบ

คอมพิวเตอร ภาพดิจิทัล (Digital Image) คือ อาเรย (Array) หรือเมตริกซของจุดภาพหรือพิกเซลในภาพ 

ซ่ึงในแตละพิกเซลจะถูกระบุตําแหนงขนาดความกวางและความสูงของอิมเมจ และแสดงในแกน Y และ 

X ตามลําดับ 

(ชม ก้ิมปาน, 2532) การรูจําอักษรคัดลายมือไทยสําหรับเรื่องไมโครคอมพิวเตอร ซ่ึงพิจารณา

ลักษณะเดนของตัวอักษรและผานการตรวจสอบลักษณะของตัวอักษรภาษาไทย โดยมีการกําหนด

ลักษณะการเขียนลายมือแบบตายตัวตามท่ีมีตนแบบกําหนดไวให แบงสวนขนาด 3 × 3 วิธีการรูจําจะ

เปนแบบเขาคู จะไดอัตราการรูจําอยูท่ีรอยละ 10 (ธเนศ ศรีวิรุฬหชัย, 2541) การรูจําอักษรพิมพ

ภาษาไทยโดยใชเทคนิคดานการวิเคราะหตัวประกอบสําคัญและโครงขายประสาทเทียม ใชรูปแบบการ

กระจายแบบคาฮูเนนโลบในการวิเคราะห โดยแปลงขอมูลภาพใหเปนขอมูลเวกเตอร ใชรูปแบบตัวอักษร
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ท่ีไมเหมือนกัน ใชโครงขายประสาทเทียม Backpropagation ในการรูจํา พบวา มีความถูกตองอยูใน

ระดับ 96.84% (วิทยากร แชมกัน, 2544) ไดเสนอการรูจําอักษรภาษาไทยโดยใชลักษณะสําคัญตัวอักษร 

นําเสนอตัวอักษร 2 ประเภท ไดแก โครงรางอักษรและลักษณะสําคัญ จํานวน 13 ชนิด ความสูงและ

ความกวางของภาพและเสนอักษรจะอยูใน 8 ทิศ หาความถูกตองเฉลี่ย 84.15% (ฉัตรเกลา เจริญผล, 

2548) รูจําลายมือเขียนภาษาไทย โดยใช Deep Learning ในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย ข้ันตอนการ

เรียนรูและข้ันตอนการจดจําลายมือเขียนภาษาไทย เริ่มตนจากการหาลายมือภาษาไทยในหลาย ๆ 

ลายมือ นํารูปภาพหลายรูปภาพมาทดสอบใหไดโมเดลสําหรับการใชเปนตนแบบรูปภาพลายมือเขียน

ภาษาไทย จากนั้น นํารูปภาพท่ีมีลายมือเขียนภาษาไทยท่ีตองรูจําโดยใชโครงขายประสาทเทียมดวยชุด

ขอมูลท่ีสรางข้ึนมาใหม เพ่ือวัดผลการประเมินประสิทธิภาพของความถูกตอง การทดลองการรูจําให

ความถูกตอง 85.5% (โอฬาริก สุรินตะ, 2548) ไดนําเสนอการรูจําลายมือเขียนภาษาไทย โดยใช

โครงขายประสาทเทียม ใชลักษณะเดนของตัวอักษร และใชภาพท่ีเขียนเปนตัวอักษรจํานวน 4,400 ตัว 

เพ่ือใชในการทดสอบ พบวา ความถูกตองอยูท่ี 85.50% 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในกระบวนการทํางานตองเตรียมขอมูล โดยนําขอมูลมาจาก BEST 2020 หัวขอการรูจํา

ลายมือเขียน จํานวน 50 ชุด และแบงขอมูล Train สําหรับการเรียนรูและ Test สําหรับการทดสอบ โดย

กอนจะเขาสูกระบวนการ Pre-process เพ่ือเตรียมขอมูลใหพรอมกอนเขาสู Model ซ่ึงข้ันตอน Pre- 

process ประกอบดวย การแปลงภาพ RGB เปนภาพขาวดํา กําจัด Noise กําจัดเงา หมุนภาพ เปนตน 

และนําขอมูลท่ีไดจากการ Pre-process เขาสู Model โดยผานอัลกอริทึม CNN เปนการสกัด Filter 

ของรูปภาพ และ GRU เปนการแมพคุณลักษณะของรูปภาพกับผลเฉลย และจะถูกสงไปยัง CTC จึงได

ผลลัพธ Output ตามลําดับ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงภาพรวมการทํางานของ Model 

Input ภาพลายมือเขียน โดยภาพท่ีนําเขามาจะตองเปนภาพ 1 บรรทัด ดังภาพท่ี 2 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางภาพ Input 
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การประมวลผลเบ้ืองตน (Pre-processing) 

 ข้ันตอนการประมวลผลเบื้องตน เปนข้ันตอนในการเตรียมภาพลายมือเขียนกอนจะนําเขาสูไป

เรียนรู มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. การปรับคุณภาพส ีโดยภาพท่ีไดจะตองแปลงเปนโหมด Gray Scale (มีคาตั้งแต 0-255) ให

เปนโหมดขาว–ดํา (มีคาตั้งแต 0–1) 

2. การหาขอบภาพ เปนกระบวนการท่ีหาขอบของภาพ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ทําใหไดขอบ

ตัวอักษรของภาพ 

3. การตัดขอความ เปนการหาคาแกน X และ Y โดยนําพิกัดตนฉบับมาใช 
 

การเรียนรูและการจดจํา 

จากการทําข้ันตอน Pre-processing จะไดภาพ Input ในรูปแบบขอความ 1 บรรทัด จากนั้นจะ

นําเขาสูโมเดล โดยจะมีลักษณะ ดังตารางท่ี 1 ใชเทคนิคในการรูจํา CNN GRU และ CTC ในข้ันตอนแรก

จะเปนข้ันตอนรับ Input รูปภาพลายมือ เขาสูข้ันตอน Pre-process เพ่ือเตรียมขอมูลกอนจะเขาสู 

Model จะถูก Resize เปนขนาดตามตารางโดยอัลกอริทึมแรกของ CNN เปนการสกัดคุณลักษณะของ

ภาพ จากนั้น นําผลลัพธท่ีไดเขาอัลกอริทึมท่ี 2 ของ RNN จะเปนการนําตัวอักขระมาแมพกับผลเฉลย เพ่ือ

ทํานาย และอัลกอริทึมสุดทาย คือ CTC ในการจัดตัวอักขระใหเปนประโยคท่ีถูกท่ีสุด 

- Input รูปภาพ กอนเขาสู Model จะถูก Resize เปนขนาดตามตาราง 

- ใช Convolutional Neural Networks (CNN)  

- ใช Gated Recurrent Units (GRU) 

- ใช Connectionist Temporal Classification (CTC) เพ่ือใชจัดรูปเอกสาร 
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ตารางท่ี 1 แสดงการทํางานของ Model 
 

Input Image 320 x 128 

Convolution size 16 (3,3) 

Activation relu 

MaxPooling size (2, 2) 

Dropout 0.2 

Convolution size 32 (3,3) 

Activation relu 

MaxPooling size (2, 2) 

Convolution size 32 (3,3) 

Activation relu 

Dropout 0.2 

Convolution size 64 (3,3) 

Activation relu 

MaxPooling size (2, 2) 

Dropout 0.2 

GRU size 256 

Dropout 0.2 

SoftMax 

Activation RMSprop 

CTC 

Output 
 

Output 

จากภาพท่ี 3 เปนการเปรียบเทียบระหวางประโยคท่ีทํานายกับคําตอบท่ีถูกตอง 
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงผลลัพธท่ีไดจากการทํานาย 
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ภาพท่ี 4 แสดงภาพการทํางานของโปรแกรม 

 

จากภาพท่ี 4 แสดงหนาตางการทํางานของโปรแกรม ซ่ึงจะมีปุม Browse File ใชในการเลือก

ภาพท่ีจะนํามาทํานาย ปุม Browse File ใชในการเลือกภาพหลายภาพในครั้งเดียว ปุม Predict จะเปน

ปุมท่ีทํานายลายมือเขียน และจะแสดงผลลัพธท่ีไดในชอง Output 

 

การวัดประสิทธิภาพ 

 การวัดประสิทธิภาพโดย Levenshtein Edit Distance คํานวณจากคา Error Rate ผลรวมของ

จํานวนการเพ่ิม ลบ แทนท่ี / จํานวนตัวอักษรท่ีถูกตองท้ังหมด * 100 

 

ผลของการทดสอบโปรแกรม 

จากภาพท่ี 5 แสดงผลการเรียนรูของโมเดล โดยชุดขอมูลท่ีนําไปเรียนรูและทดสอบแบงออกเปน

ชุด Train 80% และชุด Test 20% ผลลัพธท่ีได คือ 87.3975% 
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ภาพท่ี 5 แสดงกราฟผลการเรียนรูของโมเดล 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. เนื่องจากอัลกอริทึมท่ีใชคอนขางซับซอน ทําใหผู พัฒนาตองปรับเปลี่ยนโมเดลใหได

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทําใหเกิดจากลาชาตอการทํางาน 

2. ในการรันขอมูลแตละรอบเปนการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญ ทําใหเกิดการคาง 

หรือมีขอผิดพลาดในการพัฒนาและประยุกตใชรวมกับงานอ่ืนในข้ันตอนตอไป 

ในอนาคตคิดวาจะเก็บขอมูลท่ีมากข้ึนและหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหซอฟตแวรสามารถรองรับ

ลายมือเขียนท่ีหลากหลาย เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และความแมนยําใหกับซอฟตแวรใหเกิดประโยชน

มากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาซอฟตแวรรูจําลายมือเขียนภาษาไทยในการเรียนรูเชิงลึก พัฒนาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับผูใช โดยมุงเนนใหผูใชสามารถเขาถึงและใชงานไดงาย ซ่ึงในการพัฒนายังมีอัลกอริทึมท่ี

ซับซอนและยังขาดขอมูลในหลากหลายรูปแบบ ทําใหโมเดลยังขาดประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงคิดวาสามารถ

พัฒนาและตอยอดในหลายสวนได เชน การเพ่ิมขอมูลท่ีหลากหลายของตัวลายมือภาษาไทย ฟงกชันใน

การทํางานท่ีใหคาความถูกตรงและแมนยํา สะดวก รวดเร็ว และงายตอผูใชงาน 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบัน หุนนั้นถือวาเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะจํานวนเงินท่ีอยูภายใน

ตลาดหุนนั้น มีการหมุนเวียนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดการซ้ือและขายกัน เพ่ือเปนการทําใหเกิดรายได 

โดยหลักการคนท่ีจะทําการซ้ือขายหุนเปนอาชีพนั้น จะตองทําการวิเคราะหและพยากรณโดยวิธีการตาง 

ๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการซ้ือขายหุนตัวนั้น ในปจจุบัน การพยากรณหุนตาง ๆ สามารถทําไดโดยใช

คอมพิวเตอรมาชวย โดยการพยากรณทําไดหลายรูปแบบ งานวิจัยนี้ไดนําราคาหุนในประเภท CONMAX 

ซ่ึงนําหุนจํานวน 18 ตัว โดยจะนําขอมูลของหุนเปนระยะเวลา 5 ปมาเขาโมเดล เพ่ือหาวาโมเดลมี

ประสิทธิภาพหรือไม ถาคา MSE นอยกวา 1 และไดนําปจจัยภายนอกอยางขาวมาเขาโมเดลการ

พยากรณ เพ่ือหาวาขาวสารนั้นมีผลตอราคาหุนหรือไม โดยผลการวิจัยนั้นไดขอสรุปวา คา MSE เฉลี่ยอยู

ท่ี 0.0010 - 0.0050 ซ่ึงเปนคาผิดพลาดท่ีต่ํามาก และเม่ือไดนําขาวมาเชื่อมตอนั้น กราฟท่ีไดจะไม

สัมพันธกับความเปนจริง งานวิจัยนี้ไดขอสรุปวา ขาวสารนั้นไมไดทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดาน

ราคา 
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Abstract 

 This paper proposes a stock price prediction model, which extracts features from 

time series data and web scraping news data for prediction of stock prices and evaluates 

its performance. In this research, we use the features such as numerical dynamics 

(frequency) of news and words, overall sentiment analysis of news and words, as well as 

technical analysis of historic price and volume. This research aims to study and forecast 

stock prices in Thailand using an artificial neural network. The dataset was obtained from 

many sources. The estimation accuracy of the proposed method is 99%. Furthermore, 

these accurate results indicate that the proposed method is very effective and amenable 

for practical implementation. 

 

Keywords: Stock, Neural Network, Forecasting 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบัน การลงทุนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยเปนสิ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากรายไดมี

แนวโนมขยายตัวดีข้ึน ทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมการกอสรางเปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว 

เชน การระดมทุนจากตางประเทศ เพ่ือลงทุนในสิ่งปลูกสรางในประเทศไทย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางคมนาคม เปนตน โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนี

ความเชื่อม่ันทางธุรกิจ ซ่ึงถือเปนหนึ่งในทางเลือกท่ีนักลงทุนสนใจ และราคาของอสังหาริมทรัพยมี

แนวโนมมีมูลคาสูงข้ึนในอนาคต เนื่องจากผลตอบแทนหลักมาจากคาเชา การปรับข้ึนของคาเชา และ

รายไดเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จากการใหบริการเพ่ิมเติม แตขาวสารอาจเปนตัวแปรท่ีทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมการ

กอสรางมีรายไดท่ีชะลอออกไป เนื่องจากผลของนักลงทุนรอนโยบายของรัฐบาลชุดใหม ทําใหหุนของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการกอสรางตกลง 

จากปญหาขางตนท่ีกลาวมา ทางผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวาขาวสารมีผลกระทบตอหุนธุรกิจอุตสาหกรรมการกอสรางหรือไม ทําใหนัก

ลงทุนสามารถมีทางเลือกในการวิเคราะหความเสี่ยงของปจจัยภายนอก ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอหุนของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการกอสรางได 
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โดยการพยากรณนั้น มีไดหลายรูปแบบ อาทิเชน การพยากรณโดยใชโมเดล RNN, LSTM เปน

ตน ในการพยากรณนั้น เราจะนําขอมูลยอนหลังของหุนท่ีตองการมาทําวิธีกระบวนการทางคณิตศาสตร 

และโครงขายประสาทเทียม เพ่ือใหคอมพิวเตอรคํานวณหาคาราคาของหุนนั้นๆ และจะมีคาความเชื่อม่ัน

ตางๆ เชน Accuracy, MSE, R2 เปนตน เพ่ือใหไดรูวาโมเดลนั้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เม่ือได

โมเดลตามท่ีเราตองการแลว จึงนําขาวมาเชื่อม โดยใหขาวท่ีเปนผลดีนั้น มีคาเปน 1 และขาวท่ีเปน

ผลเสียนั้น มีคาเปน 0 แลวจึงนํามาเทรน เพ่ือหาคาความเก่ียวเนื่องกัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือหาวิธีการพยากรณหุนกลุมวัสดุกอสรางในรูปแบบใหม โดยนําขาวมาเปนสวนประกอบของ

การพยากรณ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การพยากรณ (Forecasting) คือ การทํานายอนาคต อาจนําขอมูลในอดีต โดยใชหลักการทาง

คณิตศาสตร ใชดุลพินิจของผูพยากรณ หรืออาจใชหลายวิธีมารวมกัน เพ่ือใหการพยากรณแมนยําท่ีสุด 

อนาคอนดา (Anaconda) เปนโปรแกรมตัวหนึ่งท่ีเปนเครื่องมือท่ีชวยพัฒนาซอฟตแวร และ

ระบบตาง ๆ ซ่ึงสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอรไดในระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถพัฒนาเปนระบบเองได 

ซ่ึงนักเขียนโปรแกรมจะนําเครื่องมือมาใชในการพัฒนาตอยอดใหเกิดเปนระบบตาง ๆ 

 แมชชีนเลินนิง (Machine Learning) คือ ระบบท่ีสามารถเรียนรูไดจากตัวอยางดวยตนเองโดย

ปราศจากการปอนคําสั่งของนักเขียนโปรแกรม ความกาวหนาในครั้งนี้มาพรอมกับความคิดท่ีวาเครื่อง

คอมพิวเตอรสามารถเรียนรูเพียงแคจากขอมูลอยางเดียว เพ่ือท่ีจะผลิตผลลัพธท่ีแมนยําออกมาได โดย

เราจะทําเพียงแคกําหนด Input และวิธีการทําเพียงเล็กนอย แลวใหคอมพิวเตอรนั้นเรียนรูดวยตัวเอง 

(อํานาจ พรหมสรุนิทร, 2551) ไดทําการศึกษาแนวคิดและการทดสอบเทคนิคการพยากรณ โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเทคนิคการพยากรณและหาคาการพยากรณของแตละวิธี ซ่ึงผลของการวิจัย

พบวา เทคนิคแตละวิธีมีความแตกตางกัน และเลือกเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมโดยใชการทดสอบ

ความคลาดเคลื่อนเปนตัวชี้วัด เพ่ือเสนอแนะเปนแนวทางในการเลือกใชของธุรกิจตอไป 

(เกียรติศักดิ์ จรัสแสงสุริยา, 2554) ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระยะสั้นและระยะยาว

ระหวางราคาของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง และปจจัยท่ีมีผลกระทบ โดยใชขอมูลรายเดือน เปน

ระยะเวลา 48 เดือน งานวิจัยนี้ใชเทคนิคแบบจําลองในสมการ GARCH-M ผลการทดสอบความสัมพันธ
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ระยะยาว พบวา ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางและราคาน้ํามันมีผลกระทบทางบวก

ตอราคาของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง 

(นวรัตน ฐิตินันทพงศ, 2555) ไดทําการศึกษาการพยากรณราคารับซ้ือมันสําปะหลังสดและ

ราคาขายมันสําปะหลังรายเดือนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

นําไปใชเปนขอมูลประกอบการสรางแบบจําลองการเลือกสถานท่ีตั้งลานมันท่ีเหมาะสม จากการ

พยากรณดวย Expert Modeler ในโปรแกรม PASW 18.0 พบวาแบบจําลองท่ีใหผลความคลาดเคลื่อน

ในการพยากรณราคาท่ีต่ําท่ีสุด สําหรับราคารับซ้ือมันสําปะหลังสด คือ ARIMA (1,1,0) บนชุดขอมูลท่ีมี

การแปลงคาดวยธรรมชาติ 

(เมธินี กวินภาส, 2556) ไดทําการศึกษาการพยากรณดัชนีราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพย ซ่ึง

วิธีการพยากรณท่ีใชในงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบระหวางวิธีเครือขายเบยเซียนและวิธีการปรับใหเรียบ

แบบเอ็กซโปเนนเชียลของโฮลต โดยวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสมจะพิจารณาจากคาความคลาดเคลื่อน

กําลังสองเฉลี่ย (MSE) และเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (MAPE) ท่ีต่ําท่ีสุด ผลการศึกษา

พบวา วิธีการพยากรณท่ีใหรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ วิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลของ

โฮลต จากรูปแบบดังกลาวนํามาคํานวณชวงการพยากรณลวงหนา 1-6 เดือน พบวาการพยากรณระยะ

สั้นลวงหนา 1-3 เดือน เหมาะสําหรับวิธีการพยากรณวิธีนี้ 

(วรางคณา เรียนสุทธิ์, 2559) ไดทําการศึกษางานวิจัยตัวสรางแบบพยากรณมูลคาการสงออกไม

ยางพาราแปรรูปและเฟอรนิเจอรของประเทศไทย โดยใชเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ

เฉลี่ย และเกณฑรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยท่ีต่ําท่ีสุด ซ่ึงผลของการวิจัยพบวา 

ภายใตเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย วิธีการพยากรณรวมมีความถูกตองมากท่ีสุด 

ขณะท่ีภายใตเกณฑรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้

กําลังของวินเทอรแบบคูณมีความถูกตองมากท่ีสุด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เรื่องการพยากรณหุนกลุมวัสดุกอสรางโดยการนําขาวมาวิเคราะหรวมมีวิธีการ

ดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1. ประเภทของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาถึงราคาหุนท้ัง 18 หุน ภายในระยะเวลา 5 ป โดยเริม่ตั้งแต 

2/1/2014 ถึง 29/11/2019 โดยการนําคอลัมน ADJ CLOSE มาทําการพยากรณ และไดนําขาวท่ีรวบรวม
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มา 650 ขาว โดยขาวนั้น จะเปนขาวท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจเปนหลัก โดยจาก 650 ขาว นั้น จะมีขาวท่ี

ไมดีอยู 14 ขาว ซ่ึงคาดวาการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถรูวาขาวนั้นจะทําใหราคาหุนสูงข้ึนหรือต่ําลง

หรือไม 

2. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

2.1 เนื้อหาของขาว ท่ีเปนไฟล.txt จํานวน 650 ไฟล 

2.2 ราคาหุนในกลุม CONMAT ท้ังหมด 18 ตัว ไดแก 1.CCP.BK 2.DCC.BK 3.DCON.BK 

4.DRT.BK 5.EPG.BK 6.GEL.BK 7.PPP.BK 8.Q-CON.BK 9.RCI.BK 10.SCC.BK 11.SCCC.BK 

12.SCP.BK 13.TASCO.BK 14.TCMC.BK 15.TPIPL.BK 16.UMI.BK 17.VNG.BK 18.WIIK.BK 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลบทวิจัยท่ีเก่ียวของในการศึกษาเรื่อง การ

พยากรณหุนกลุมวัสดุกอสรางโดยการนําขาวมาวิเคราะหรวม ดังนี้ 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลจากบทวิจัยท่ีเก่ียวกับเรื่อง พยากรณราคาหุน โดยใชทฤษฎีการทํา

เหมืองขอมูล 

2. รวบรวมขอมูลราคาหุนในกลุม CONMAT ท้ังหมด  18 ตัว  ยอนหลัง 5 ป 

3. รวบรวมขอมูลขาวเศรษฐกิจ จํานวน 650 ขาว 

4. รวบรวมหาคาสถิติเบื้องตนและคา Correlation Matrix และการทํากราฟโดยใช Scatter 

และใชภาษา Python, Microsoft Word, Microsoft Excel ในการรวบรวมขอมูลและประมวลผล 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากภาพท่ี 1 แสดงตารางคาสถิติเบื้องตนของขอมูลราคาหุนกลุม CONMAT ท้ังหมด 18 หุน โดย

นําขอมูลมาตั้งแตวันท่ี 2/1/2014 ถึง 29/11/2019 รวมระยะเวลา 5 ป เพ่ือนํามาวิจัยพยากรณราคาหุน

รวม โดยมี Attribute 6 ตัว ไดแก 1. Open 2. High 3.LOW 4. CLOSE 5. ADJ CLOSE 6. VOLUME 

โดยเราจะนําคาของ ADJ CLOSE มาเขาโมเดล 
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ภาพท่ี 1 แสดงผลคํานวณสถิติเบื้องตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงตาราง Correlation Heatmap 
 

จากภาพท่ี 2 แสดงถึง การนําขอมูลมาทํา Heatmap เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเก่ียวเนื่องของ

ขอมูล เชน เม่ือหุน CCPราคาข้ึน จะทําใหหุน GEL ข้ึนเชนกัน 
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ภาพท่ี 3 แสดงโมเดลการทํางานดานการพยากรณ 

 

จากภาพท่ี 3 นํา DATA ตัวท่ี 1-3 ในคอลัมน ADJ CLOSE มา 3 ตัว แลวนํามาเขา Model ท่ีเรา

ไดทําไว โดยการนํา Input มาทํากระบวนการทาง Machine Learning โดยโมเดลท่ีใชนั้น จะนําเลขท่ี

กําหนดไว 3 ตัว มาหาผลลัพธถัดไปเรื่อยๆ เปนแบบ Time-Step โดยไดเซ็ตคา Learning Rate ของ

โมเดลนั้นไวท่ี 0.0001 
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ภาพท่ี 4 แสดง Flowchart การทํางานของการนําขาวมาเขาโมเดล 
 

 จากภาพท่ี 4 ไดนํา Input ท่ีเปนขาวมาทําการตัดคําทาง NLP โดยใชเทคนิค Deepcut จากนั้น 

จะนําคําแตละคําท่ีได มาเทียบกับ DATA คําท่ีเรามีอยู 2 ไฟล คือ Data ท่ีเปนคําท่ีดี และ Data ท่ีเปนคํา

ท่ีไมดีเม่ือเทียบเสร็จเราจะนับจํานวนในแตละคํา เพ่ือหาวาภายในขาวนั้นมีคําพูดท่ีดีอยูก่ีคํา และคําพูดท่ี

ไมดีอยูก่ีคํา เชน ถาคําท่ีดีมากกวาคําท่ีไมดี จะสรุปไดวาขาวนั้นเปนขาวท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงการทํางานผลโปรแกรมโดยท่ียังไมนําขาวมาเชื่อม 
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จากภาพท่ี 5 คือ การทํานายโดยการรันโมเดลท้ังหมด 500 รอบ แลวคา Loss ท่ีเราตั้งใหเปนคา 

Mean Square Error นั้นไดอยูต่ํากวา 1 และคา Learning Rate = 0.0001 โดยจะทําการพยากรณแบบ 

Time Step โดยการนําตัวเลข 3 ตัวแรกมาคํานวณ เพ่ือหาตัวเลขตัวท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงผลการรันโมเดลกอนนําขาวมาเชื่อม 
 

จากภาพท่ี 6 แสดงถึงกราฟจากการรันโมเดล โดยท่ีแกน X คือ จํานวน DATA และแกน Y คือ 

ราคาของหุนนั้น เสนสีฟา คือ เสนแสดงราคาจริง และเสนสีแดงคือเสนท่ีถูกพยากรณออกมา จากภาพ 

เสนสีแดงจะใกลเคียงกับเสนสีฟา จะสามารถสรุปไดวา โมเดลนี้มีประสิทธิภาพพอท่ีจะนํามาทําการ

พยากรณ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงการทํางานผลโปรแกรมโดยท่ีนําขาวมาเชื่อม 
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จากภาพท่ี 7 คือ การทํานายโดยการรันโมเดลท้ังหมด 500 รอบ แลวคา Loss ท่ีเราตั้งใหเปนคา 

Mean Square Error นั้นไดอยูต่ํากวา 1 และคา Learning Rate = 0.0001 โดยจะนําขาวมาเชื่อมโดยท่ี

ใหขาวดี จะเปนคา 1 และขาวท่ีไมดีจะเปน 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงผลการรันโมเดลหลังนําขาวมาเชื่อม 

 

จากภาพท่ี 8 แสดงถึงกราฟจากการรันโมเดล โดยท่ีแกน X คือ จํานวน DATA และแกน Y คือ 

ราคาของหุนนั้นๆ โดยท่ีเสนสีฟา คือ เสนแสดงราคาจริง และเสนสีแดง คือ เสนท่ีถูกพยากรณออกมา จาก

ภาพ เสนสีแดงจะใกลเคียงกับเสนสีฟา แตเม่ือนําขาวมาเชื่อมแลวกราฟชวงทายจะแหวงตามรูป จึงสรุป

ไดวา ขาวนั้นไมไดมีสวนเก่ียวของกับทางโมเดลนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมา พบวา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพยากรณราคาของหุนนั้นมี

เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนงานวิจัยของตางประเทศหรืองานวิจัยท่ีจัดทําข้ึนในประเทศไทย และสิ่งท่ีได

คนพบนั้น คือ ความแตกตางของตัวแปร หรือสูตรท่ีใชคํานวณ ซ่ึงเปนการจุดประกายความคิดของทาง

คณะผูวิจัย ทําใหเกิดความสงสัย เกิดความคิดตอยอดท่ีสามารถนําความรูท่ีไดศึกษามานี้ นําไปพัฒนาให

เกิดประโยชนสูงสุด งานวิจัยนี้เปนการศึกษาพยากรณราคา โดยท่ีจะนําเอาตัวแปรอ่ืน ๆ มาทําใหเกิดการ

พยากรณท่ีมีประสิทธิภาพและมีความแมนยําสูงสุด โดยการศึกษาจากงานวิจัยท่ีผานมาเพ่ือคนหาวิธี

ตางๆ ท่ีจะนําปจจัยภายนอกมาเชื่อมกับหุนแลวเกิดความแตกตางกันหรือไม แตขอจํากัดของงานนี้ คือ 
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การพยากรณท่ีทําเพียงแคโมเดลเดียว คณะผูวิจัยจะศึกษาและพัฒนาโมเดลอ่ืน และทําใหขาวมีความ

แมนยํามากข้ึน เพ่ือพยากรณกลุมหุนวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
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การพัฒนาระบบตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค 

A Development of Multipurpose Smart Aquarium – Smart Fish Tank 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบัน เทคโนโลยีมีความสําคัญตอการใชชีวิต ไมวาจะมองไปทางไหน เทคโนโลยีจะอยู

รอบตัวเรา นอกจากนี้ เทคโนโลยียังชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูคน สิ่งของในอดีตท่ีถูกเทคโนโลยีใน

ปจจุบันพัฒนา จะมีคุณภาพและความสะดวกสบายมากข้ึน รวมถึงสิ่งประดิษฐตูปลาอัจฉริยะก็เชนกัน ตู

ปลาถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีท่ีเรียกวา “อินเทอรเน็ตสรรพสิ่ง” ในอดีต ตูปลาจะมีแตน้ําเลี้ยงปลา และ

อาจมีเครื่องใหอาหารตั้งเวลา แตผูวิจัยไดพัฒนาใหตูปลาสามารถใหอาหาร เปลี่ยนน้ํา วัดคาในน้ําตาง ๆ 

โดยสั่งการผานเว็บแอพพลิเคชัน และมีเน็ตพายเปนสื่อกลางในการสื่อสาร ทําใหผูใชไมจําเปนตองอยูท่ีตู

ปลาก็สามารถสั่งการได ทางผูวิจัยคิดคนงานนี้ ข้ึน เพ่ือตอบสนองความเรงรีบในยุคปจจุบัน ชวย

ประหยัดเวลา และทําใหการใชชีวิตสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะผูท่ีชื่นชอบในการเลี้ยงปลา แตไม

มีเวลาอีกดวย 

 

คําสําคัญ: ตูปลาอัจฉริยะ, อินเทอรเน็ตทางสรรพสิ่ง, เน็ตพาย 

 

Abstract 

Nowadays, technology is very important for our life. Wherever you look, the 

technology is all around. Moreover, the technology will also provide convenience for 

many people. The things in the past are developed by technology at this time. It will 
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have quality and more convenient. This includes the intelligent fish tank invention in 

which it was developed by technology, called Internet of Things (IoT). In the past, a fish 

tank has only adding fish water and food timer feeders. However, our work proposed the 

fish tank in which it can feed food, change water, and measure the level of water values 

by commanding via web application. Netpie was also used as medium for 

communication. Consequently, it is not necessary that the users stay with the fish tank 

to execute various commands. The objectives of our work are to respond rush hour of 

the present day, save time and make life comfortably. This system will have beneficial 

for the users who love feeding fish, but they do not have more time too. 

 

Keywords: Smart Fish Tank, Internet of Things (IoT), Netpie 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบัน เทคโนโลยีถือเปนสวนหนึ่งในชีวิตของเราแทบทุกสิ่งทุกอยางนั้นไดถูกเทคโนโลยี

พัฒนาข้ึนมาใหดีข้ึนกวาในอดีต หนึ่งในสิ่งของท่ีถูกเทคโนโลยีพัฒนา นั่นคือ ตูปลาท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาโดย

ใชหลักการของอินเทอรเน็ตทางสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) โดยสรางเว็บแอพแอพพลิเคชันของ

ตูปลาข้ึนมา เพ่ือใหสั่งการการทํางานของตูปลาในระยะไกลได พูดงายๆ คือ การนําเอาอุปกรณอะไรก็

ไดมาเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต เพ่ือสามารถสั่งการอุปกรณเหลานั้นได โดยตูปลาจะสามารถตั้งเวลาให

อาหาร สั่งการเปลี่ยนน้ํา วัดอุณหภูมิน้ํา วัดคาความเปนกรด/ดางได และเม่ือคาความเปนกรด/ดางไมอยู

ในคามาตรฐาน หมายถึง น้ําในตูไมเหมาะกับการเลี้ยงปลา ตูปลาจะเปลี่ยนน้ําเองโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหน้ํา

สะอาด ซ่ึงทุกอยางนี้สามารถสั่งการไดผานเว็บ โดยจะมีเน็ตพาย (Netpie) เปนตัวสื่อกลางในการ

เชื่อมโยงอุปกรณตางๆ กับอินเทอรเน็ต ทําใหการสั่งการดูคาน้ําตางๆ การเปลี่ยนน้ํา การใหอาหารนั้น

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ท้ังยังชวยใหประหยัดเวลามากข้ึน แมวาจะไมอยูท่ีตูปลา แตเราก็ยังสามารถให

อาหาร เปลี่ยนน้ํา ดูแลสัตวเลี้ยงได โดยไมจําเปนตองมีเวลามากพอก็สามารถทําไดงาย 

 

วัตถุประสงคของงาน 

 เพ่ือพัฒนาระบบตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค 
 

ขอบเขตของงาน 
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ระบบตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค สามารถทํางานได ดังนี้ 

1. ผูใชสามารถเลือกดูอุณหภูมิในน้ําได 

2. ผูใชสามารถเลือกดูคาความเปนกรด-ดางในน้ําได (pH) 

3. ผูใชสามารถดูระดับน้ําจากลูกลอยผานหนาจอได 

4. ผูใชสามารถเลือกปรับโหมดแบบ Manual หรือ แบบอัตโนมัติได 

5. ผูใชสามารถตั้งเวลาในการใหอาหารแบบอัตโนมัติได 

6. ผูใชสามารถเลือกกดจายอาหารเองได 

7. ผูใชสามารถเลือกกดเปลี่ยนน้ําเองได 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

อินเทอรเน็ตทางสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีถูกเชื่อมเขาสูโลก

เครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหมนุษยสามารถสั่งการและควบคุมการใชงานอุปกรณตาง ๆ ได 

บอรดอาดุยโน (Arduino Board) เปนโครงการท่ีพัฒนาบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR 

โดยหัวใจของการพัฒนาจะเปนแบบ Open Source สรางตั้งแตฮารดแวรจนถึงซอฟตแวร และมีราคาถูก 

เน็ตพาย (Network Platform for Internet of Everything: Netpie) คือ ตัวกลางท่ีทําใหสิ่ง

ตาง ๆ เชื่อมตอกันไดผานอินเทอรเน็ต 

ระบบเวลาจริง (Real-Time System) หมายถึง ระบบปฏิบัติการเวลาจริง และตอบสนองได

ทันที เชน ระบบการรายงานผลแบบ Real Time ท่ีสามารถรายงานผลไดทันที และตลอดเวลา 

ศักยภาพของไฮโดรเจนไอออน (Positive potential of the Hydrogen ions: pH) หมายถึง 

คาท่ีแสดงปริมาณความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน (H+) ใชบอกความเปนกรด-ดาง ของสสาร โดยคา 

pH เปนคาลอการิทึม ปริมาณความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน เอาไวบอกคาความเปนกรด-ดาง ของ

สสาร คา pH จะกําหนดเปนตัวเลข มีคาตั้งแต 0-14 เพ่ือแสดงถึงปริมาณความเขมขนของ ไฮโดรเจน

ไอออน (H+) ในน้ําบริสุทธิ์ท่ีอุณหภูมิ 25°C มีคาจากการคํานวนลอการิทึมปริมาณความเขมขนของ

ไฮโดรเจนไอออน เทากับ 7 ถือวามีสภาพเปนกลาง คือ ไมมีความเปนกรด-ดาง ดังนี้  

pH < 7 มีคาเปน “กรด” 

pH = 7 มีคาเปน “กลาง” 

pH > 7 มีคาเปน “ดาง” 
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(ศิริชัย เติมโชคเกษม, 2553) โครงงานนี้เปนการนําเสนอระบบตูปลาอัจฉริยะ ซ่ึงอาศัยการ

ทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร สาหรับควบคุมสวนประกอบของระบบตาง ๆ ภายในตูปลา 

  (ธนากร ธนะกวาง, 2554) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการจัดทําเครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัติ 

เพ่ือแกไขปญหาการเลี้ยงปลา และเปนอีกวิธีหนึ่งในการลดเวลาในการเลี้ยงปลา ผูจัดทํามีแนวคิดท่ีจะทํา

เครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัติ และสามารถใหอาหารปลาไดในขณะท่ีไมมีเวลาในการเลี้ยงปลา 

(ศิรดา สมอหมอบ, 2557) โครงงานนี้เปนการทําระบบปมน้ําอัจฉริยะสําหรับใชงานในบาน เพ่ือ

การประหยัดพลังงาน โดยการนําเซนเซอรวัดแรงดันน้ํามาวัดแรงดันน้ําภายในบาน 

(อารดา สิริชัย, 2558) การศึกษาวิจัยนี้ มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาระบบตูปลาอัจฉริยะ ซ่ึงระบบ

ถูกควบคุมโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร และประกอบดวยระบบตนแบบตาง ๆ ท่ีมีประโยชนในการจัดการ

ตูปลา 

(Thiyraash A/L David, 2017) โครงงานนี้มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ

สัตวน้ําอัจฉริยะ เพ่ือชวยเหลือผูท่ีมีปญหาในการบํารุงรักษาตูปลาในรม โดยเฉพาะผูท่ีอยูนอกบานบอยๆ 

(Adarsh Kaimal et al., 2018) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบพิพิธภัณฑสัตวน้ํา

อัจฉริยะ ซ่ึงเปนตูปลาอัตโนมัติ 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จะเห็นไดวา งานวิจัยสวนใหญมุงเนนการพัฒนาเพียงดานเดียว เชน 

พัฒนาใหเปลี่ยนน้ําได แตใหอาหารไมได หรือใหอาหารได แตไมสามารถเปลี่ยนน้ําได อาจทําใหไม

ครอบคลุมในการเลี้ยงปลา แตงานวิจัยนี้ครอบคลุมท้ังอาหาร การเปลี่ยนน้ํา ตรวจสอบคาตาง ๆ ในน้ํา 

เชน อุณหภูมิ คา pH ผานทางเว็บแอพ นับวาเปนการดูแลตูปลาท่ีครบวงจร และมีความสะดวกสบาย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดออกแบบข้ันตอนการพัฒนาระบบออกเปน 7 ข้ันตอน โดยการใชหลักการของวงจรการ

พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 วงจรการพัฒนาระบบ 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 การระบุและเลือกโครงการ (Project Identification and Selection) 

เปนข้ันตอนแรกสุดของการพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากการระบุโครงการท่ีสนใจจะนําไปพัฒนา ท้ัง

จําแนกและจัดกลุมโครงการ จากนั้น จึงเลือกโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเพ่ือพัฒนาระบบตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2 การเริ่มและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) 

 เปนข้ันตอนของการเริ่มตนจัดตั้งทีมงาน เพ่ือรวมกันสรางแนวทางเลือกในการนําระบบใหมมา

ใชงาน และเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากนั้นจะรวมกันวางแผนจัดทําโครงการกําหนดระยะเวลาในการ

ดําเนินโครงการ 

 ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

 เปนข้ันตอนในการศึกษาและวิเคราะหถึงข้ันตอนการดําเนินงานของระบบเดิม เพ่ือใหทราบถึง

รายละเอียดของระบบงานท่ีมีอยู และรวบรวมความตองการของระบบใหม เพ่ือศึกษาและวิเคราะห ใน

การจัดการกับระบบตางๆ และระบุถึงฟงกชันงานของระบบ โดยวาดแผนภาพยูสเคส (Use Case 

Diagram) ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 Use Case Diagram การพัฒนาระบบตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค 

 

 ข้ันตอนท่ี 4 การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 

 เปนข้ันตอนการออกแบบลักษณะการทํางานของระบบโดยระบุถึงคุณลักษณะของรูปแบบ

หนาจอท่ีเกิดจากการทํางาน ไดแก สวนติดตอกับผูใช (User Interface Design) และรูปแบบของ

อุปกรณ (3D Model Design) ดังภาพท่ี 3 – 4 
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ภาพท่ี 3 3D Model Design ตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค 

 

 
 

ภาพท่ี 4 3D Model Design ตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค 

 

 ข้ันตอนท่ี 5 การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 

 เปนข้ันตอนการออกแบบลักษณะการทํางานของระบบ โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณท่ี

จะนํามาใช และเทคโนโลยีโปรแกรมท่ีจะนํามาใชเขียนโปรแกรม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ฮารดแวร 

(Hardware) และซอฟตแวร (Software) ดังนี้ 
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 1. ฮารดแวร (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1.1 โนตบุค Acer Nitro5 

 1.2 มีหนวยประมวลผล (CPU) Intel core i5 

 1.3 ฮารดดิสก SSD (SSD M.2 NVMe) ขนาดความจุ 512 กิกะไบต 

 1.4 หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 8 กิกะไบต 

 1.5 บอรด NodeMCU ESP8266 V3 

 1.6 บอรด Arduino Relay Module 4 Channel (รีเลย 4 ตัว) 

 1.7 บอรด Arduino Mega 

 1.8 Analog pH Meter Pro (ชุดตรวจวัดคา pH) 

 1.9 Temperature Sensor Thermocouple 

 1.10 ปมน้ําตูปลา 

 1.11 เครื่องใหอาหารปลาแบบสําเร็จ 

 2. ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

 2.1 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดว 10 (Microsoft Windows 10) 

 2.2 Web Browser ท่ีใหบริการคลาวน โดยทํางานผาน www.vultr.com 
 

 ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Development and Installation) 

 เปนข้ันตอนในการนําขอมูลสวนของการออกแบบมาทําการเขียนโปรแกรม โดยแสดงผลผาน

เว็บท่ีใหบริการคลาวน เพ่ือใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงผูใชสามารถเขาเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือเลือกดู

คาตางๆบนระบบ หรือสั่งการระบบตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงคท่ีเก่ียวกับการใชงานของระบบไดแบบ 

Real Time โดยมีฟงกชันการทํางาน ดังภาพท่ี 5 - 14 

 

 
 

ภาพท่ี 5 การเขาสูระบบ 
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ภาพท่ี 6 หนาจอการทํางานของระบบตูปลาอัจฉริยะ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7 โหมดระดับน้ํา 
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ภาพท่ี 8 โหมดคาความเปนกรด/ดาง (pH) 

 

 
 

ภาพท่ี 9 โหมดอุณหภูมิ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10 โหมดคาความเปนกรด/ดาง (pH) แบบกราฟ (แสดงแบบ Real Time) 
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ภาพท่ี 11 โหมดการปรับโหมด (แบบปด/ระบบ Manual หรือ แบบเปด/ระบบ Auto) 

 

 

      
 

ภาพท่ี 12 โหมดจายอาหาร (แบบ Manual) 

 

 

      
 

ภาพท่ี 13 โหมดเปลี่ยนน้ํา (แบบ Manual) 
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ภาพท่ี 14 โหมดตั้งเวลาใหอาหาร (แบบ Auto) 

 

ความแตกตางระหวางโหมด Manual และ Auto กลาวคือ แบบ Manual นั้นเหมาะสําหรับการ

ใชการท่ีตองการทําทันที เพราะสามารถสั่งการไดทันที โดยท่ีไมตองรอระบบประมวลผล สวน

แบบ Auto นั้น เหมาะสําหรับคนท่ีไมคอยมีเวลาเขามาดูแอพบอย ๆ เพราะเพียงตั้งคาตูปลาไว ตูปลาจะ

สามารถทํางานไดเองอัตโนมัติ โดยท่ีไมตองเสียเวลามาคอยกดเปดปดการใหอาหารหรือเปลี่ยนน้ํา แตถา

ระบบมีปญหา เราอาจจะไมรู เนื่องจากเปนระบบอัตโนมัติ เราอาจละเลยในการท่ีจะเขาไปตรวจสอบการ

ทํางานของระบบ 

ระบบแบบ Manual กอนเขาโหมดนี้  ตอง Login เขาสู เว็บแอพ และปรับโหมดใหอยู

ใน Manual  ในโหมดนี้ สามารถใหอาหาร และเปลี่ยนน้ํา โดยเลือกปุมเปดได เชน เม่ือตองการใหอาหาร 

เลือกปุมเปดใหอาหาร และกดปดเม่ือตองการหยุดใหอาหาร การเปลี่ยนน้ําใชวิธีนี้เชนเดียวกัน ดังภาพท่ี 

12 และ 13 

สําหรับระบบแบบ Auto กอนจะเขาโหมดนี้ ตอง Login เขาสูเว็บแอพ และปรับโหมดใหอยู

ใน Auto ในโหมดนี้ ตองตั้งเวลาใหอาหาร จากนั้น ตูปลาสามารถใหอาหารเองได โดยไมจําเปนตองมา

คอยกดปุมเปดใหอาหารเหมือนแบบ Manual ในสวนของการเปลี่ยนน้ํา ตูปลาจะเปลี่ยนน้ําใหอัตโนมัติ 



 

3129 

 

โดยตูปลาจะอานคา pH และอุณหภูมิ หากคาไหนไมตรงตามเกณฑมาตรฐานในการเลี้ยงปลา ตูปลาจะ

เปลี่ยนน้ําอัตโนมัติ เพ่ือใหคาตาง ๆ กลับมาอยูในเกณฑมาตรฐาน ดังภาพท่ี 14 

 ข้ันตอนท่ี 7 การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

เปนข้ันตอนสุดทายในวงจรพัฒนาระบบ หลังจากระบบใหมดําเนินการไปแลว ผูใชระบบจะพบ

กับปญหาท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากความไมคุนชินกับระบบใหม และคนหาวิธีการแกไขปญหา เพ่ือใหตรงกับ

ความตองการของผูใช 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบนมือถือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชงานผาน 

Browser สําหรับการใชงานระบบตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค โดยใชการเชาเว็บท่ีใหบริการคลาวนผาน 

www.vultr.com ในการสรางเว็บสําหรับการใชงานควบคูกับระบบตูปลาอัจฉริยะอเนกประสงค

โดยเฉพาะนั้น ไดมีการทดสอบฟงกชันของระบบโดยผูพัฒนาจริง โดยทดลองจากการใชงานของฟงกชัน

การใชงานตางๆในเว็บแอพ ไดแก การดูระดับน้ํา ดูคาความเปนกรด/ดาง (pH) ดูอุณหภูมิในน้ํา การปรับ

โหมด การจายอาหาร การเปลี่ยนน้ํา และการตั้งเวลาใหอาหาร จากนั้น จึงทําการทดสอบฟงกชันตางๆ 

ของระบบ จากการทดสอบพบวา Arduino กับ NodeMCU สามารถทํางานโดยการถาม-ตอบ 

เชน NodeMCU สงขอมูลไปท่ี Arduino เม่ือ Arduino ไดรับขอมูล จะตอบกลับโดยสงขอมูลกลับมา ใน

กรณีท่ี Arduino ไมตอบหรือไมสงขอมูลกลับมา NodeMCU นั้นสงขอมูลใหมซํ้า เพ่ือให Arduino ตอบ

กลับ แตการท่ีจะให Arduino กับ NodeMCU ทํางานไดอยางตอเนื่องนั้น ตองมีการสงขอมูลหรือการ

ถาม-ตอบท่ีไมบอยมาก เนื่องจากการถาม-ตอบบอย ๆ จะทําใหเกิดความผิดพลาดมาก จึงเขียนโปรแกรม

ให NodeMCU ทําการจับเวลาดวยตัวเองทุก ๆ จํานวนท่ีนับ 200 หรือ 300 และเม่ือมีการเวนชวงในการ

ถาม-ตอบ ทําใหระบบสามารถเชื่อม Wi-Fi และคุยกับ Arduino ไดอยางตอเนื่อง แตระบบอาจมีความชา

เนื่องจากตองใชเวลาในการนับ หรือมีการทํางานท่ีลาชาบาง ซ่ึงเกิดจากการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีชา 

ระบบการทํางานจะชาตามไปดวย ดังนั้น จําเปนท่ีจะตองใชอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงพอสมควร และ

ตัวคอนโทรลเลอรเปนไมโครราคาถูก อาจมีการประมวลผลท่ีชา และตองใชระยะเวลาในการประมวลผล

นาน สิ่งเหลานี้ถือเปนขอจํากัดของงานนี้ ผูวิจัยจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

การศึกษาพันธุศาสตรระดับเซลลของปลาปกเปา เขียว (Dichotomyctere fluviatilis)  

จากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดสิงหบุรี ใชตัวอยางเพศผูและเพศเมียอยางละ 5 ตัว โดยเตรียมโครโมโซม

โ ด ย วิ ธี ท า ง ต ร ง จ า ก เ นื้ อ เ ยื่ อ ไ ต  ย อ ม สี โ ค ร โ ม โ ซ ม แ บ บ ธ ร ร ม ด า แ ล ะ แ ถ บ สี แ บ บ น อ ร   

ผลการศึกษาพบวา ปลาปกเปาเขียวมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 40 แทง จํานวนโครโมโซม

พ้ืนฐาน (NF) เทากับ 76 ท้ังในเพศผูและเพศเมีย โครโมโซมเครื่องหมายท่ีมีตําแหนงของนอร 

พบจํานวน 1 คู อยูบริเวณสวนปลายแขนขางสั้นของโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกคูท่ี 5 โดยสูตร 

แคริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมรางกายชนิดเมทาเซนทริก-ซับเมทาเซนทริก-อะโครเซนทริกและเทโล

เซนทริกเทากับ 16-12-8-4 
 

คําสําคัญ ปกเปาเขียว (Dichotomyctere fluviatilis) แคริโอไทป โครโมโซม ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

                                                           
1 สาขาวิชาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 
2 สาขาวิชาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002  
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Cytogenetics of Green pufferfish (Dichotomyctere fluviatilis) from the Chao 

Phraya River Basin, Sing Buri Province in Central Thailand. The  c h r omos ome s  we re 

directly prepared from kidney tissues of five male and five female specimens. 

Conventional staining and Ag-NOR banding techniques were applied to strain the 

chromosomes. The results showed that the diploid chromosome number (2n) was 40 

chromosomes and the fundamental number (NF) was 76 in both males and females. 

The chromosome marker is NOR-bearing chromosome which found one metacentric 

chromosome pair on 5 of the chromosome. The karyotype consisting of metacentric-

submetacentric-acrocentric and telocentric chromosome is as follows: 16-12-8-4 

 

Keywords:  Green pufferfish (Dichotomyctere fluviatilis, karyotype, chromosome,  

Thailand 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ปลาปกเปาจัดเปนสัตวมีกระดูกสันหลังท่ีถูกจัดอยูในชั้นปลากระดูกแข็ง (Actinopterygii) 

อันดับ Tetraodontiformes วงศ Tetraodontidae  มีรูปรางเฉพาะตัวคือ กลมปอม สวนโคน  

หางเล็ก ครีบหลังและครีบกนเล็กสั้นอยูคอนไปทางทาย ครีบอกใหญกลมมน ครีบหางใหญปลายมน วาย

น้ําโดยใชครีบอกโบกพรอมกับครีบหลังและครีบกน เม่ือตกใจสามารถพองตัวไดโดยสูบน้ําหรือลมเขาใน

ชองทอง ชองเหงือกเล็ก มีลักษณะหัวโต มีจะงอยปาก ตาโตอยูคอนไปทางดานบนของหัว  

รูจมูกเปนติ่งสั้น ๆ ผิวขรุขระ มีเกล็ดเปนหนามเล็ก ๆ อยูบริเวณดานทอง ผิวลําตัวสวนอ่ืนเรียบพบมาก

ในบริเวณทะเลเขตรอนท่ัวโลกและบริเวณปากแมน้ํา ชนิดท่ีพบในน้ําจืดจะมีนอยกวาในน้ําทะเลและน้ํา

กรอย จากรายงานวิจัยพบวา ท่ัวโลกมีปลาปกเป า ท้ั งหมด 19 สกุล 121 ชนิด (Species )  

(Nelson J.S., 2006) สวนในประเทศไทยรายงานวามีปลาปกเปาท่ีอาศัยอยูในน้ําจืดจํานวน 12 ชนิด 

(Smith H.M., 1945) และ (Vidthayanon et al., 1997)  โดยปลาปกเปาเขียวมีความสําคัญทางดาน

เศรษฐกิจนอย ไมนิยมนํามาบริโภค เพราะในปลาปกเปามีพิษท่ีเรียกวา Tetrodotoxin ซ่ึงทําใหระบบ

ประสาทลมเหลวและเสียชีวิตได (วิวรรธน แสงภักดี, 2556) ในธรรมชาติปลาปกเปาเขียวยังเปนสิ่งมีชีวิต
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ท่ีสําคัญตอระบบนิเวศเปนอยางมากและในปจจุบันใกลสูญพันธุหรือเกิดการกลายพันธุ จึงทําใหมีความ

สนใจในการศึกษาเก่ียวกับดานวิวัฒนาการ เซลลอนุกรมวิธาน และความหลากหลายทางพันธุกรรม 

 โครโมโซม (chromosome) เปนโครงสรางท่ีสําคัญในเซลลเปนท่ีอยูของหนวยพันธุกรรมหรือ

ยีน (gene) ประกอบดวยดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid, DNA) และโปรตีน (protein)  

ทําหนาท่ีกําหนดควบคุมทางพันธุกรรมตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังถายทอดขอมูลทาง            พันธุกรรม

จากสิ่งมีชีวิตไปสูรุนลูกหลาน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโครโมโซมยอมมีผลโดยตรง ตอการถายทอด

ทางพันธุกรรม ทําใหสิ่งมีชีวิตเกิดการแสดงออกในรูปแบบท่ีแตกตางกันมีผลตอการเจริญพัฒนาและ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (อมรา คัมภิรานนท, 2546) โดยขอมูลจํานวนรูปรางของ โครโมโซมและลักษณะ

แ ค ริ โ อ โ ท ป  ( k a r y o t y p e )  มี ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ห ล า ย ด า น  ไ ด แ ก   

ดานวิวัฒนาการ เชน การศึกษาวิวัฒนาการทางโครโมโซม การศึกษาสายสัมพันธทางวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต ดานอนุกรมวิธาน เชน การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะสัณฐานวิทยา (morphology) 

คลายกันจนไมสามารถแยกความแตกตางไดโดยขอมูลเก่ียวกับโครโมโซมถูกนํามาใช ประโยชนทาง

อนุกรมวิธาน 2 ระดับ ไดแก ในลําดับข้ันต่ํา เพ่ือจําแนกชนิดพันธุท่ีใกลเคียงกัน เพราะชนิดตางกันท่ีมี

รูปรางและลักษณะภายนอกคลายคลึงกัน จะปรากฏวามีลักษณะโครโมโซมแตกตางกันบางประการ และ

ในลําดับข้ันสูง โดยใชแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมสําหรับสรางสายวิวัฒนาการ 

(dendrogram) เพราะการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมมักมีแบบอยางเฉพาะขอมูลเก่ียวกับโครโมโซมจึง

เปนขอมูลหนึ่งท่ีใชระบุความสัมพันธระหวางกลุมสัตวได (วีรยุทธ เลาหะจินดา และวุฒิ ทักษิณธรรม, 

2549) ดานการเกษตร เชน การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว การคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุสัตว การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสัตวรวมถึงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (วีระ

ยุทธ สุภิวงค, 2553)  

มีการศึกษาพันธุศาสตรเซลล (cytogenetics) ของสิ่งมีชีวิตอยางกวางขวาง ทําใหมีการพัฒนา

เทคนิคหลาย ๆ อยาง เพ่ือใหการวิจัยไดบรรลุผลตามท่ีตองการรวมถึงการปรับเทคนิคใหเขากับชนิดสัตว

ท่ีศึกษา เนื่องจากวิธีการและสารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับใชในสัตวแตละชนิดแตกตางกัน การศึกษาพันธุ

ศาสตรเซลลของปลาปกเปาเขียวสามารถใชเปนขอมูลเพ่ิมเติมในการจัดจําแนกทางอนุกรมวิธาน 

เนื่องจากปลาในกลุมนี้มีการศึกษาคอนขางนอยในประเทศไทย เพ่ือชวยใหเขาใจการเกิดวิวัฒนาการของ

กลุมสัตวมีกระดูกสันหลังมากข้ึน เพราะมีความแตกตางทางโครโมโซมคอนขางมาก การวิเคราะห

ลักษณะโครโมโซมสามารถทําใหเขาใจกระบวนการเกิดสิ่งมีชีวิตใหมและสามารถใชพันธุศาสตรในการ

ปรับปรุงพันธุและการเพาะเลี้ยงได (Sharma et al., 2002)  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาโครโมโซมของปลาปกเปาเขียวโดยใชเทคนิคการยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา 

(conventional staining) และการยอมแถบสีแบบนอร (Ag-NOR banding) เปรียบเทียบจํานวน 

(diploid number, 2n) ชนิด (type) ขนาด (size) ของโครโมโซม จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐาน 

(fundamental number, NF) และโครโมโซมเครื่องหมาย (chromosome marker) ของปลาปกเปา

เขียวเพ่ือจัดทําแคริโอไทป (karyotype) และสรางอิดิโอแกรม (idiogram) มาตรฐานของปลาปกเปา

เขียวสําหรับนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาพันธุศาสตรดานอ่ืนๆ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

เก็บตัวอยางปลาปกเปาเขียวเพศผูและเพศเมียอยางละ 5 จากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดสิงหบุรี 

เตรี ยมโครโมโซมโดยวิธีทางตรง  (d i rect mothod )  จากเนื้ อ เยื่ อ ไตของปลาขณะมีชีวิต  

(in vivo) เนื่องจากเปนอวัยวะท่ีมีการแบงเซลลตลอดเวลา โดยดัดแปลงจากวิธีของ (Chen T.R. และ 

Ebeling A.W., 1996) และ (Nanda et al., 1995) โดยสังเขป ดังนี้ ฉีดโคลชิซิน (Colchicine) ความ

เขมขน 0.05 เปอรเซ็นต ปริมาตร 1 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว 100 กรัม เขาไปในชองทองของปลา ท้ิงไว

เปนเวลา 1 ชั่วโมง ในน้ําท่ีใหออกซิเจนตลอดเวลา เม่ือครบเวลาสลบปลาดวยน้ําแข็ง ผาตัดเฉพาะสวน

ของไตออกมาสับใหละเอียดในสารละลายไฮโปโทนิค (โพแทสเซียมคลอไรด 0.075 M) ยายตะกอนเซลล

ท่ี สั บ ล ะ เ อี ย ด ม า บ ม ใ น ห ล อ ด ป น เ ห วี่ ย ง  ( c e n t r i f u g e  t u b e )  เ ป น เ ว ล า  3 0  น า ที 

และเม่ือบมครบเวลาแลว นําไปปนท่ี 1,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ดูดสวนใส (supernatant) 

ด า น บ น ท้ิ ง แ ล ว เ ติ ม น้ํ า ย า ต รึ ง เ ซ ล ล  (Canoy’s fixative) จ น ไ ด ป ริ ม า ต ร ใ น ห ล อ ด 

8 มิลลิลิตร นําสารละลายไปปนอีกครั้งท่ี 1,500 รอบตอนาที เปนเวลา 8 นาที ดูดสวนใสดานบนท้ิงแลว

เติมน้ํายาตรึงสภาพเซลลปริมาตร 8 มิลลิลิตร นําไปปนเหวี่ยงท่ีความเร็วและเวลาเทาเดิม ทําซํ้าจนกวา

สารละลายจะใส และทําการเจือจางตะกอนเซลลในปริมาตรพอเหมาะโดยเติมน้ํายาคงสภาพลงไปใน

ปริมาตร 3 เทาของปริมาณตะกอนเซลล 

การยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา โดยยอมสไลดโครโมโซมดวยสีจิมซาความเขมขน 20% ท่ี

เตรียมจาก stock Giemsa’s solution ในฟอสเฟตบัฟเฟอร (phosphate buffer) pH 6.8 เปนเวลา 

30-45 นาที แลวนําสไลดไปลางดวยน้ําสะอาด ท้ิงไวใหแหงในอุณหภูมิหอง และนําไปตรวจสอบภายใต

กลองจุลทรรศนแบบใชแสง 
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การยอมแถบสีแบบนอร  ดัดแปลงจากวิธีของ (Howell W.M. และ Black D.A., 1980)  

อบสไลดท่ีอุณหภูมิ 60 องศาสเซลเซียส อยางนอย 3 ชั่วโมง หยดซิลเวอรไนเตรท 50% (50% AgNO3) 

ลงบนสไลด 4 หยด และหยดเจลลาติน 2% (2% Gelatin) 2 หยด ลงบนสไลด จากนั้นปดดวยกระจกปด

สไลดแลวนําเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาสเซลเซียส เปนเวลา 6 นาที ลางซิลเวอรไนเตรทสวนเกินออก

ดวยน้ําสะอาด วางท้ิงไวจนกวาสไลดแหงแลวนําไปตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง การจัด

แคริโอไทป และการทําอิดิโอแกรม ดัดแปลงจาก วิธีการของ (Terpin R. และ Lejeune J., 1965) 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาพันธุศาสตรเซลลของปลาปกเปาเขียวมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 40 แทง 

ประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 12 แทง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แทง ซับเมทาเซนทริก

ขนาดใหญ 6 แทง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แทง ซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แทง อะโครเซนท

ริกขนาดใหญ 2 แทง อะโครเซนทริกขนาดกลาง 4 แทง อะโครเซนทริกขนาดเล็ก 2 แทง และเทโลเซนท

ริกขนาดเล็ก 4 แทง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 76 แทง ท้ังในเพศผูและเพศเมีย โดยโครโมโซม

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ท่ี มี ตํ า แ ห น ง ข อ ง น อ ร  ( N O R )  อ ยู บ น โ ค ร โ ม โ ซ ม คู ท่ี  5  ช นิ ด 

เ ม ท า เ ซ น ท ริ ก ข น า ด ใ ห ญ  ( รู ป ท่ี  1  แ ล ะ  2 )  ป ล า ป ก เ ป า เ ขี ย ว มี สู ต ร แ ค ริ โ อ ไ ท ป  คื อ 

  2n (40) = Lm
12+Mm

4+Lsm
6+Msm

4+Sam
2+La

2+Ma
4+Sa

2+St
4 

 

 

             

 

รูปท่ี 1 โครโมโซมระยะเมทาเฟสของปลาปกเปาเขียวเพศผู (D. fluviatilis) ดวยวิธีการยอมสีโครโมโซม  

 (ก.) แบบธรรมดา และ (ข.) แถบสีแบบนอร     

 

5 µm 5 µm 

  

ข. ก. 
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รูปท่ี 2  โครโมโซมระยะเมทาเฟสของปลาปกเปาเขียวเพศเมีย (D. fluviatilis) ดวยวิธีการยอมสี 

โครโมโซม (ก.) แบบธรรมดา และ (ข.) แถบสแีบบนอร    

 

                        
 

          
                        

 

รูปท่ี 3 (ก.) แคริโอไทปของปลาปกเปาเขียวเพศผู และ (ข.) แคริโอไทปของปลาปกเปาเขียวเพศเมีย  

แสดงตําแหนงโครโมโซมเครื่องหมายบนแขนขางสั้นของโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกคูท่ี 5 

                  

t 
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sm 
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sm 
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รูปท่ี 4 (ก.) อิดิโอแกรมแสดงการยอมสีแบบธรรมดา และ (ข.) การยอมสีแบบนอร  

แสดงตําแหนงโครโมโซมเครื่องหมายบนแขนขางสั้นของโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกคูท่ี 5 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซมขางสั้น (Ls) ขางยาว (Ll) ความยาวท้ังหมด (LT) เปน

ไมโครเมตร คาเฉลี่ย centromeric index (CI) relative length (RL)  และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ของ CI และ RL ของปลาปกเปาเขียว (D. fluviatilis, 2n=40) ท้ังหมด 20 

เซลล 

 
โครโมโซม 

คูที่ 

โครโมโซม

ขางส้ัน 

โครโมโซม 

ขางยาว 

ความยาว

ทั้งหมด 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของ CI 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของ RL 

ขนาด

โครโมโซม 
ชนิดโครโมโซม 

1 0.88 0.89 1.77 0.502±0.003 0.081±0.004 ใหญ เมทาเซนทริก 

2 0.79 0.80 1.59 0.501±0.002 0.071±0.004 ใหญ เมทาเซนทริก 

3 0.72 0.73 1.45 0.501±0.001 0.065±0.003 ใหญ เมทาเซนทริก 

4 0.67 0.68 1.35 0.502±0.002 0.060±0.004 ใหญ เมทาเซนทริก 

5 0.62 0.63 1.25 0.501±0.002 0.056±0.003 ใหญ เมทาเซนทริก 

6 0.58 0.59 1.17 0.503±0.005 0.052±0.003 ใหญ เมทาเซนทริก 

7 0.52 0.52 1.04 0.502±0.002 0.046±0.003 กลาง เมทาเซนทริก 

8 0.44 0.45 0.89 0.503±0.005 0.040±0.005 กลาง เมทาเซนทริก 

9 0.53 0.88 1.41 0.625±0.025 0.064±0.005 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

10 0.45 0.80 1.25 0.639±0.025 0.056±0.003 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

11 0.41 0.74 1.15 0.645±0.024 0.051±0.002 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

12 0.37 0.68 1.05 0.651±0.030 0.047±0.002 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

13 0.33 0.61 0.94 0.648±0.024 0.042±0.003 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

14 0.29 0.55 0.84 0.656±0.024 0.038±0.003 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

15 0.28 0.95 1.23 0.772±0.025 0.052±0.006 ใหญ อะโครเซนทริก 

16 0.25 0.83 1.08 0.769±0.026 0.048±0.005 กลาง อะโครเซนทริก 

17 0.22 0.72 0.94 0.767±0.029 0.043±0.003 กลาง อะโครเซนทริก 

18 0.18 0.64 0.82 0.775±0.028 0.037±0.003 เล็ก อะโครเซนทริก 

19 0.00 0.53 0.53 1.000±0.000 0.024±0.002 เล็ก เทโลเซนทริก 

20 0.00 0.43 0.43 1.000±0.000 0.019±0.002 เล็ก เทโลเซนทริก 

 

อภิปรายผล 

 ปลาปกเปาเขียวมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 40 แทง จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐาน (NF) 

เทากับ 76 ซ่ึงแตกตางกับรายงานของ (Ojima Y. และ Yamamoto K., 1990) ท่ีพบจํานวนโครโมโซม 

42 แทง จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 48/50 โดยการศึกษาไมพบตําแหนงโครโมโซมเครื่องหมาย 

สําหรับความแตกตางของโครโมโซมอาจมีสาเหตุมาจากการเกิดความแปรผันของจํานวนโครโมโซมหรือ
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เกิดจากความผิดปกติ ในระหวางกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสท่ีเรียกวา non-disjunction 

(Omotayo F., 2012) สําหรับความแตกตางของชนิดโครโมโซมอาจเกิดจากเซนโตรเมียรรวมอยูใน

ชิ้นสวนท่ีตอกลับทิศทาง จึงมีผลทําใหรูปรางโครโมโซมเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนตําแหนง

ของเซนโตรเมียร และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความยาวแขนโครโมโซม  เรียกวา เพอริเซนทริก อิน

เวอรชั่น (pericentric inversion) (Kirpichnikov V.S., 1981) และการลดจํานวนโครโมโซมลงโดยการ

เชื่อมกันของโครโมโซมชุดเล็กใหกลายเปนโครโมโซมขนาดใหญข้ึน เรียกกระบวนการนี้วา เซนทริก 

ฟวชั่น (centric fusion) อีกปจจัยสําคัญท่ีทําใหโครโมโซมแตกตางกันคาดวาอาจมาจากการเตรียม

โครโมโซม และตัวอยางปลาท่ีมาจากประชากรท่ีแตกตางกัน จึงอาจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรมข้ึนได (อลงกลด แทนออมทอง, 2554) 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการศึกษาพันธุศาสตรเซลลของปลาปกเปาเขียว ( D. fluviatilis) 

 
D.  fluviatilis 2n NF สูตรแคริโอไทป โครโมโซม

เครื่องหมาย 

Ojima and Yamamoto 

(1990) 
42 48/50 2m+4sm+2st+34a 

 

- 

Present study 40 76 16m+12sm+8a+4t 2 
 

 

จากตารางท่ี 2 โครโมโซมของปลาปกเปาเขียวอาจสามารถอธิบายไดวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของโครโมโซมแบบเพอริเซนทริก อินเวอรชั่น (pericentric inversion) และ เซนทริก ฟวชั่น (centric 

fusion) โดยในครั้งแรกสันนิษฐานวา เกิดเพอริเซนทริก อินเวอรชั่น เปลี่ยนจากโครโมโซมแขนเดียว 28 

แทง เปนโครโมโซมสองแขน 28 แทง จํานวนเทาเดิม ในครั้งท่ี 2 เกิดเซนทริกฟวชั่น เปลี่ยนจาก

โครโมโซมแขนเดียว 16 แทง เปนโครโมโซมสองแขน 8 แทง และโครโมโซมแขนเดียว 4  แทง ไมเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้นโครโมโซมจึงมีโครโมโซมสองแขน 36 แทง และโครโมโซมแขนเดียว 4 แทง โดยท่ัวไป

ปลาน้ําจืดมีแคริโอไทปท่ีมีความหลากหลายมากกวาปลาทะเล เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางภูมิศาสตร

ระหวางประชากรสูงกวาการกีดขวาง สงผลทําใหเกิดการเคลื่อนยายของยีน (Gene flow) ไดต่ํา ซ่ึงตาม

ทฤษฎีแลเด (Lande) พบวา มีความสัมพันธกันระหวางการไมมีสื่งขวางก้ันทางภูมิศาสตรจาก

สภาพแวดลอมของแหลงอาศัยสงผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมนอยในทางตรงกันขาม

สําหรับกลุมปลาท่ีถูกจํากัดการแพรกระจายตัวรวมกับการท่ีมีสภาพแวดลอมทางน้ําท่ีมีความแตกตางกัน
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มากพบวาจะมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมสูงมาก ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในระดับ

ประชากรดวยจากสมมุติฐานดังกลาวขางตนสงผลทําใหปลาหนังน้ําจืดมีคาริโอไทปท่ีหลากหลายท้ัง

ระหวางชนิด และภายในชนิดเดียวกันแตตางประชากร (Lande R., 1979) 

 

ขอเสนอแนะ  

การศึกษาพันธุศาสตรระดับเซลลของปลาปกเปาเขียวหรือปกเปาชนิดอ่ืนๆ ในอนาคตนั้น 

สามารถศึกษาโครโมโซมไดดวยวิธีอ่ืน ๆ เชน การยอมสีแบบ C-banding และ Fluorescence in situ 

hybridization (FISH) ซ่ึงใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการอนุรักษสายพันธุและการศึกษาวิวัฒนาการของ

โครโมโซม และขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาใชประโยชนดานเซลลอนุกรมวิธานและ

การศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาปกเปาในประเทศไทยยังมีรายงานไมมากนัก จึงควรมีการ

ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับปลาปกเปาชนิดอ่ืนๆแตตางประชากร (Lande R., 1979) 
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ผลของการแทนที่น้ําตาลดวยมอลโทเดกซทรินตอคุณภาพ 

ของแปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป 
Effect of Sugar Replacement by Maltodextrin on Qualities of Instant 

Purple Sweet Potato Thai Custard Powder 
 

กมลทิพย เอกธรรมสุทธิ0์1 และปทมพร ราชภักดี1 2 

Kamontip Ekthamasut1 and Pattamaporn Ratchapakdee2 

 

บทคัดยอ 

 ขนมหมอแกงเปนขนมหวานท่ีมีเนื้อสัมผัสก่ึงแข็งและมีสวนผสมของน้ําตาลสูง จึงไมเหมาะกับ

ผูสูงอายุและผูปวยโรคเบาหวาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการแทนท่ีน้ําตาล

ดวยมอลโทเดกซทรินตอคุณภาพของแปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป โดยการแทนท่ีน้ําตาล 4 ระดับ คือ 

0% (สูตรควบคุม) 10% 20% และ 30% จากผลการทดลองพบวา การแทนท่ีน้ําตาลในระดับท่ีสูงข้ึนจะ

ทําใหขนมหมอแกงมีคาดัชนีการเกิดสีน้ําตาลลดนอยลง  และมีคาความแนนเนื้อและความคงตัวสูงข้ึน 

(p<0.05) ขนมหมอแกงท่ีแทนท่ีน้ําตาล 30% ดวยมอลโทเดกซทรินมีคะแนนความชอบโดยรวมไม

แตกตางจากสูตรควบคุม (p>0.05) และผูบริโภคโดยท่ัวไปชอบขนมหมอแกงท่ีแทนท่ีน้ําตาล 30% ดวย

มอลโทเดกซทรินในระดับชอบมากหรือชอบเล็กนอยถึง 89%  และมีผูท่ีประสงคจะซ้ือผลิตภัณฑอยาง

แนนอน 60%  

 

คําสําคัญ: แปงมันมวง ขนมหมอแกง มอลโทเดกซทริน 

 

Abstract 

Thai bake custard (Khanom Moakang) is a dessert of semisolid consistency 

containing high sucrose, for this reason it’s not suitable for the elderly and diabetic 

patients. The aim of this research was to study the effect of sugar replacement by 

maltodextrin on qualities of instant purple sweet potato Thai custard powder evaluated 
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in four replacing levels including 0% (control), 10%, 20%, and 30%.  Experimental data 

showed that higher levels of sugar replacement there was a significant decrease in  

browning index and a significant increase in firmness and consistency (p<0.05). Khanom 

Moakang prepared by replacing 30% sugar content with maltodextrin was no significant 

alterations in overall liking compared with control (p>0.05). In Addition, general 

consumer extremely liked or slightly liked Khanom Moakang substituted sugar 30% with 

maltodextrin for 89%, and also definitely would buy it 60%. 

 

Keywords: Purple sweet potato flour, Thai baked custard, Maltodextrin 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ขนมหมอแกง เปนขนมไทยท่ีไดรับความนิยมมาชานาน เนื่องจากเนื้อสัมผัสเนียนนุมและมีกลิ่น

รสหอมหวานเฉพาะตัว การพัฒนาแปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป ชวยใหสามารถเก็บขนมหมอแกงไวได

นานข้ึนเพราะมีปริมาณความชื้นต่ํา ซ่ึงโดยปกติขนมหมอแกงสามารถเก็บไดท่ีอุณหภูมิหองเพียง 3 วัน 

และเก็บไดประมาณ 7 วัน เม่ือแชตูเย็น (อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส) นอกจากนี้การทําแปงหมอแกงมัน

มวงเปนผงสําเร็จรูปยังชวยใหงายและสะดวกตอการปรุงสุกมากข้ึน อีกท้ังการใชแปงมันมวงจะเปนการ

ชวยเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการใหกับขนมหมอแกง รวมถึงสรางความแปลกใหมใหกับรสชาติของขนม 

หมอแกงได เพราะแปงมันมวงมีสารท่ีใหคุณคาทางโภชนาการสูงมากมาย โดยเฉพาะ “แอนโทไซยานิน” 

(Anthocyanin) ท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ตามธรรมชาติ ชวยชะลอความเสื่อมของ

เซลล และสามารถปองกันการเกิดมะเร็งได อีกท้ังยังชวยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเสนเลือด

อุดตัน (Ju, R., et al., 2017) แตเนื่องจากขนมหมอแกงมีรสหวานจึงมีน้ําตาลเปนสวนผสมคอนขางเยอะ 

ไมเหมาะกับผูสูงอายุ และผูปวยโรคเบาหวาน ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยมีผูปวยโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนทุกป 

จากขอมูลสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย พบวาในป พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีจํานวนผูปวย

โรคเบาหวานสูงถึง 4.4 ลานคน สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณน้ําตาลสูง

นั่นเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการลดปริมาณน้ําตาลในสวนผสมของแปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป 

โดยการแทนท่ีน้ําตาลดวยมอลโทเดกซทริน (Maltodextrin) และศึกษาถึงคุณภาพของขนมหมอแกงท้ัง

ทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัส รวมถึงศึกษาความชอบและการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ัวไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของการแทนท่ีน้ําตาลดวยมอลโทเดกซทรินตอคุณภาพของแปงขนมหมอแกง

มันมวงสําเร็จรูป  

2. เพ่ือศึกษาความชอบและการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคตอแปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

แปงมันมวง ผลิตจากหัวมันเทศสีมวง (Ipomoea batatas Lamk.) มีปริมาณสตารช โปรตีน 

และเสนใยอาหารสูง รวมถึงเปนแหลงของเกลือแร วิตามิน สารใหสี และสารประกอบพอลิฟนอล 

(Polyphenols) ซ่ึงสารใหสีมวงท่ีสําคัญในมันเทศสีมวงคือ แอนโทไซยานิน ท่ีมีสมบัติเปนสารตานอนุมูล

อิสระในธรรมชาติ และจากการรายงานของ  Ahmed, M., et al., 2011 พบวาแปงมันมวงมีสาร 

แอนโธไซยานิน 19.78 mg/100 g เม่ือสกัดดวยน้ํา และถาสกัดดวยเอทานอลในภาวะกรดจะได 

แอนโธไซยานินสูงถึง 158 mg/100 g (Fan, G., et al., 2008) ซ่ึงสารแอนโธไซยานินท่ีสําคัญในมันเทศ 

สีมวงคือไซยานิดิน (Cyanidin) และพีโอนิดิน (Peonidin)  ในปจจุบันมีการใชแปงมันมวงเปน

สวนประกอบในอาหารคอนขางมาก เนื่องจากสีท่ีสวยงามตามธรรมชาติ และมีประโยชนตอสุขภาพ

มากมาย โดยเฉพาะชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็ง ชวยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน ลดการสะสมของ

ไขมัน ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเสนเลือดอุดตันได (Chen, C.C., et al., 2019: Ju, R., et 

al., 2017) 

มอลโทเดกซทริน (Maltodextrin) เปนสารประกอบประเภทคารโบไฮเดรต (Carbohydrate) 

จําพวกพอลิแซคคาไรด (Polysaccharide) ท่ีไดจากการยอยโมเลกุลของสตารซ (Starch) บางสวนทําให

เปนสายสั้นๆ ของน้ําตาลกลูโคส (Glucose) มีสูตรโครงสรางดังรูปท่ี 1 (Wikipedia, 2020) และมี

ลักษณะเปนผงหรือเกล็ดสีขาว ไมมีรส หรือมีรสหวานเล็กนอย แบงไดเปน 2 ประเภทตามคาสมมูล  

เด็กซโทรส (Dextrose Equivalent, DE) ไดแก มอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE ต่ํา คือมีคาอยูระหวาง 5-20 

และมอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE สูง (สูงกวา 20) ซ่ึงแสดงวาโมเลกุลของสตารซถูกยอยไดน้ําตาลกลูโคส

มาก และจะมีความหวานมากกวาชนิดท่ีมีคา DE ต่ํา มอลโทเดกซทรินถูกนํามาใชในผลิตภัณฑอาหาร

อยางกวางขวาง ท้ังในผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุมน้ําหนัก อาหาร

สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน อาหารไขมันต่ํา และในผลิตภัณฑอาหารประเภทอาหารผง เชน เครื่องดื่มผง 

เครื่องปรุงรสชนิดผง เนื่องจากมอลโทเดกซทรินมีสมบัติท่ีใชงานไดหลากหลาย เชน สามารถใชเปน    พรี

ไบโอติก (Prebiotic) สําหรับเชื้อจุลินทรีย เปนสารใหความหวาน (Sweetener) สารทดแทนไขมัน (Fat 
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substitute) สารปองกันการเกาะเปนกอน (Anticaking agent) สารเพ่ิมเนื้อ (Bulking agent) รวมถึง

ยังสามารถใชเปนสารหอหุมสารใหกลิ่นรสตางๆ (Flavor encapsulation) ไดดวย (Hofman, D.L., et 

al., 2016)  

 

 
 

รูปท่ี 1 สูตรโครงสรางของมอลโทเดกซทริน 

ท่ีมา : Wikipedia, 2020 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วัตถุดิบ มันมวง (Purple sweet potato) สายพันธุ มันเทศญี่ปุน (Ipomoea batatas Lamk.) 

ซ้ือจากซุปเปอรมารเก็ต กะทิผง (ตราชาวไทย) น้ําตาลทรายขาว (ตราลิน) เกลือ (ปรุงทิพย) และไขเปด 

การทําแปงมันมวง ตามวิธีของกมลทิพย เอกธรรมสุทธิ์ และ วรัตมา เกษรสิทธิ์, 2562  

การทําขนมหมอแกง แปงขนมหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป 100 กรัม ประกอบดวย แปงมันมวง 

12 กรัม กะทิผง 28 กรัม เกลือ 0.5 กรัม และน้ําตาลทราย 59.5 กรัม ผสมสวนผสมตางๆ ดวยการรอน

ผานตะแกรง 2 รอบ และบรรจุถุง Nylon แบบสุญญากาศจนกวาจะใชงาน และทําการแทนท่ีน้ําตาล

ทรายดวยมอลโทเดกซทรินในปริมาณ 0 10 20 และ 30% โดยน้ําหนัก จากนั้นนําแปงหมอแกงมันมวง

สําเร็จรูปมาทําขนมหมอแกง ตามวิธีของกมลทิพย เอกธรรมสุทธิ์ และ วรัตมา เกษรสิทธิ์, 2562 ซ่ึงใช

แปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป 100 กรัม ผสมกับน้ําอุน 90 กรัม  ตีใหสวนผสมท้ังหมดละลายเติมไขเปด

ท้ังฟอง 90 กรัม และผสมตีใหเขากันท้ังหมด  กรองสวนผสม 2 รอบ และเทสวนผสมลงในถวย

อะลูมิเนียมฟอยล ขนาด 80*70*30 mm. นําเขาเตาอบท่ีอุณหภูมิ 150-160ºC ประมาณ 10 นาที และ

อบหนาขนมตอโดยใสน้ํารองในถาดอุณหภูมิ 200-210ºC ประมาณ 5 นาทีหรือจนหนาขนมสุก นําออก

จากเตาอบและโรยดวยหอมเจียวทอดกรอบพรอมรับประทาน 

การทดสอบคุณภาพของขนมหมอแกง  
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คาสีของเนื้อขนมหมอแกง ทดสอบโดยใชเครื่อง Hunter Lab รุน DF-9000 รายงานผลเปน L* 

a* และ b*  โดย L* คือ ความสวาง a* คือ คาสีแดง/สีเขียว (+ = สีแดง, - = สีเขียว) b* คือ สีเหลือง/สี

น้ําเงิน (+ = สีเหลือง, - = สีน้ําเงิน)  คํานวณคาความแตกตางของคาสี (∆E) = [(∆L*)2 + (∆a*)2+ 

(∆b*)2]1/2  และคาดัชนีการเกิดสีน้ําตาล (Browning index) = [100 (X−0.31)]/0.17 เม่ือ X = (a* + 

1.75L*) / (5.645L* + a* – 0.3012b*) (Yazdi, A.G., et al., 2017) 

ทดสอบเนื้อสัมผัสโดยใชเครื่อง Texture analyser รุน TA.XT plus โดยตัดตัวอยางขนมหมอ

แกงมันมวงเปนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 3*3*3 cm ใชหัวตัดขนาด 30 องศา และความเร็วของหัวตัดเทากับ 

200 มิลลิเมตร/นาที บันทึกผลเปนคา Firmness และ Consistency (กมลทิพย เอกธรรมสุทธิ์ และ 

วรัตมา เกษรสิทธิ์, 2562)  

ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบจํานวน 30 คน ใชแบบสอบถาม 9-point hedonic 

scale สอบถามดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม 

การทดสอบการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยการนําแปงหมอแกงมันมวง

สําเร็จรูปสูตรท่ีเหมาะสมบรรจุในถุง Nylon ขนาด 6*9 นิ้ว แบบสุญญากาศ ถุงละ 100 กรัม ใสในบรรจุ

ภัณฑกลองกระดาษพรอมหอมเจียว และทําขนมหมอแกงมันมวงไปทดสอบกับผูบริโภคท่ีเปนบุคคลท่ัวไป

ในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํานวน 100 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ และใชแบบสอบถามดาน

ความชอบผลิตภัณฑแบบ 5-point hedonic scale รวมถึงการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

  การวิเคราะหทางสถิติ การทดสอบทางกายภาพจะวางแผนและวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ 

Completely Randomized Design (CRD) สวนการทดสอบทางประสาทสัมผัสจะใช Randomized 

Complete Block Design (RCBD)  และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตามวิธี Duncan’s 

New Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ดวยโปรแกรม SPSS version 24  

 

สรุปผลการวิจัย  

แปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูปสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดประกอบดวยแปงมันมวง 12% กะทิผง 28% 

น้ําตาลทราย 41.65% มอลโทเดกซทริน 17.85% เกลือ 0.5% ซ่ึงเปนสูตรท่ีมีการแทนท่ีน้ําตาลดวย 

มอลโทเดกซทริน 30% เนื่องจากเปนสูตรท่ีลดน้ําตาลไดมากท่ีสุดในขณะท่ีผูบริโภคยังใหคะแนน

ความชอบโดยรวมไมแตกตางจากสูตรควบคุม (p>0.05) การลดปริมาณน้ําตาลและเพ่ิมมอลโทเดกซ-

ทรินสงผลใหขนมหมอแกงมีคาดัชนีการเกิดสีน้ําตาลลดนอยลง  และมีเนื้อสัมผัสท่ีแนนและมีความคงตัว

มากข้ึน (p<0.05)  ซ่ึงผูบริโภคโดยท่ัวไปจํานวน 100 คน ใหคะแนนความชอบโดยเฉลี่ยของขนมหมอ
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แกงท่ีทําจากแปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูปในระดับ 4.46 (จากคะแนนเต็ม 5) และมีผูท่ีประสงคจะซ้ือ

ผลิตภัณฑอยางแนนอน 60% และบางทีอาจจะซ้ือ 32%  และราคาท่ีเหมาะสมท่ีผูบริโภคพึงพอใจจะซ้ือ

คือ 50 บาท ตอปริมาณแปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป 100 กรัม 

 

อภิปรายผล 

การแทนท่ีน้ําตาลดวยมอลโทเดกซทรินสงผลใหขนมหมอแกงมันมวงมีคาสี L* และ a* เพ่ิม

สูงข้ึน ในขณะท่ี b* ลดต่ําลง (p<0.05) ดังตารางท่ี 1 แสดงวาเนื้อของขนมหมอแกงมันมวงมีคาความ

สวางและสีแดงมากข้ึน ในขณะท่ีมีความเปนสีเหลืองลดต่ําลง และเม่ือพิจารณาความแตกตางของสีขนม

หมอแกง (∆E) พบวา การลดปริมาณน้ําตาลมากข้ึนสงผลใหขนมหมอแกงมีคาสีท่ีตางไปจากสูตรควบคุม 

(ทดแทน 0%) มากข้ึน (p<0.05) และนอกจากนี้ยังพบวาการลดน้ําตาลทําใหคาดัชนีการเกิดสีน้ําตาล 

(Browning index) มีคาลดลง (p<0.05) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงคาสีของขนมหมอแกงเปนผลมาจากการลด

ปริมาณน้ําตาลทําใหเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล Maillard reaction และ Caramelization ลดนอยลง ขนม

หมอแกงจึงมีความสวางเพ่ิมข้ึน สงผลใหมีคาดัชนีการเกิดสีน้ําตาลลดลง ซ่ึงผลการทดลองดังกลาว

สอดคลองกับการทดลองของ Yazdi, A. G., et al., 2017 ท่ีพบวา การแทนท่ีน้ําตาลดวยหญาหวานและ

มอลโทเดกซทรินในปริมาณท่ีมากข้ึนสงผลใหขนม Naanberenji มีความสวางมากข้ึนและมีคาดัชนีการ

เกิดสีน้ําตาลท่ีลดลง (p<0.05) 

 

ตารางท่ี 1 คาสีของเนื้อขนมหมอแกงมันมวงท่ีลดปริมาณน้ําตาลโดยการแทนท่ีดวยมอลโทเดกซทริน  

 

ปริมาณการทดแทน

น้ําตาล (%) 

L* a* b* ∆E Browning 

index 

0 42.54c±1.26 2.12b±0.12 6.82a±0.45 0 20.55a±0.14 

10 43.29bc±0.41 2.49a±0.27 6.65a±0.44 0.85c±0.45 20.32a±0.26 

20 44.23ab±0.65 2.57a±0.10 6.44ab±0.40 1.79b±0.67 19.49b±0.22 

30 44.47a±0.06 2.67a±0.08 5.77b±0.33 2.25a±0.05 17.77c±0.10 
a, b และ c คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรกํากับตางกันในคอลัมนเดียวกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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นอกจากนี้ยังพบวาเนื้อสัมผัสขนมหมอแกงมันมวงท่ีลดปริมาณน้ําตาลและเพ่ิมมอลโทเดกซทริน

จะมีคา Firmness และ Consistency เพ่ิมสูงข้ึน (p<0.05) แสดงวาการเพ่ิมปริมาณมอลโทเดกซทรินจะ

ทําใหขนมหมอแกงมีความแนนเนื้อและความคงตัวมากข้ึน (รูปท่ี 2) เนื่องจากมอลโทเดกซทรินเปน

สารประกอบคารโบไฮเดรตท่ีมีสายยาวกวาน้ําตาล สามารถละลายน้ําและเกิดเจลได ทําใหอาหารมีความ

ขนหนืดและความคงตัวเพ่ิมมากข้ึน (Yazdi, A. G., et al., 2017)  

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา การแทนท่ีน้ําตาลดวยมอลโทเดกซทรินไมมีผลตอ

คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมในดานสี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม (p>0.05) 

แตสงผลตอลักษณะปรากฏ (p<0.05) โดยผูทดสอบมีแนวโนมท่ีจะชอบลักษณะปรากฏของขนมหมอแกง

สูตรท่ีมีการเติมมอลโทเดกซทรินมากกวาสูตรควบคุม (ทดแทน 0%) ซ่ึงจากผลการทดลองในตารางท่ี 2 

แสดงวาการแทนท่ีน้ําตาลดวยมอลโทเดกซทรินสามารถทดแทนไดสูงถึง 30% โดยไมทําใหผูทดสอบชอบ

ผลิตภัณฑลดลงจากสูตรควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และยังมีแนวโนมท่ี

จะชอบลักษณะปรากฏของสูตรลดน้ําตาล 30% มากกวาสูตรควบคุมอีกดวย 

 

 
 

รูปท่ี 2 คาการทดสอบเนื้อสัมผัสขนมหมอแกงมันมวงท่ีลดปริมาณน้ําตาล 

โดยการแทนท่ีดวยมอลโทเดกซทริน 
a, b และ c คาเฉลีย่ท่ีมีอักษรกํากับตางกันในแทงกราฟสีเดียวกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p<0.05) 
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ตารางท่ี 2 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของขนมหมอแกงมันมวงท่ีลดปริมาณน้ําตาลโดยการแทนท่ี 

 ดวยมอลโทเดกซทริน* 

 

ปริมาณการ

ทดแทน

น้ําตาล (%) 

ลักษณะ

ปรากฏ 

สี กล่ินรส เนื้อสัมผัส รสชาติ ความชอบ

โดยรวม 

0 7.23b±1.07 7.00a±0.95 7.30a±0.84 7.40a±0.77 7.53a±1.20 7.60a±0.97 

10 7.37ab±1.00 7.13a±0.97 7.27a±0.79 7.37a±0.71 7.47a±1.10 7.63a±0.85 

20 7.53a±0.94 7.27a±0.98 7.13a±0.73 7.17a±0.70 7.27a±0.79 7.50a±0.82 

30 7.39ab±1.01 7.27a±1.05 7.23a±1.00 7.37a ±1.00 7.33a±1.07 7.50a±1.00 
a, b และ c คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรกํากับตางกันในคอลัมนเดียวกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

* ทดสอบโดยใชผูทดสอบจาํนวน 30 คน และใชแบบสอบถาม 9-point hedonic scale  

 

แปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูปสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดประกอบดวย แปงมันมวง 12% กะทิผง 28% 

น้ําตาลทราย 41.65% มอลโทเดกซทริน 17.85% เกลือ 0.5% มีคาสี L* 66.95 a*6.40 และ b* 5.78 

รวมท้ังมีคา aw 0.28 (ไมไดแสดงขอมูล) ซ่ึงอยูในระดับท่ีแบคทีเรีย ยีสตและราไมสามารถเจริญได 

(Labuza, T.P., 1980) ทําใหสามารถยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑไดนานข้ึน และเม่ือนําแปงหมอแกงมัน

มวงสําเร็จรูปไปผลิตขนมหมอแกงมันมวงและนําไปทดสอบความชอบของผูบริโภคท่ัวไปจํานวน 100 คน 

ซ่ึงเปนเพศหญิง 71% และเพศชาย 29% อายุโดยสวนใหญอยูระหวาง 20-30 ป 74% รองลงมาคือ 31-

40 ป 14% ต่ํากวา 20 ป 7% และอายุ 40 ปข้ึนไป 5% จากการทดลองพบวา ผูบริโภคใหคะแนน

ความชอบอยูในระดับชอบมากถึง 57% รองลงมาคือ ชอบเล็กนอย 32% และมีระดับความชอบโดยเฉลี่ย

เทากับ 4.46 (จากคะแนนเต็ม 5) รวมถึงมีความประสงคจะซ้ือผลิตภัณฑอยางแนนอนถึง 60% และบาง

ทีอาจจะซ้ือ 32% ราคาท่ีเหมาะสมท่ีผูบริโภคพึงพอใจคือ 50 บาท รองลงมาคือ 55 บาท (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  ความชอบของผูบริโภคและการตัดสินใจซ้ือขนมหมอแกงมันมวงสําเร็จรูปสูตรทดแทนน้ําตาล 

 ดวยมอลโทเดกซทริน 30% *  

 

ขอมูลสํารวจ รอยละ 

ความชอบของผลิตภัณฑ  

ชอบมาก 57 

ชอบเล็กนอย 

เฉยๆ 

ไมชอบเล็กนอย 

ไมชอบมาก 

32 

11 

0 

0 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ  

ประสงคท่ีจะซ้ืออยางแนนอน 60 

บางทีอาจจะซ้ือ 32 

เฉยๆ (ความตองการซ้ือกับไมซ้ือพอๆ กัน) 8 

อาจจะไมซ้ือ 0 

ไมประสงคท่ีจะซ้ืออยางแนนอน 0 

ความพึงพอใจในดานราคา  

ราคา 50 บาท 74 

ราคา 55 บาท 25 

ราคา 60 บาท 1 

* ทดสอบโดยใชผูทดสอบจํานวน 100 คน และใชแบบสอบถามดานความชอบผลิตภณัฑแบบ 5-point hedonic scale 

 

ขอเสนอแนะ  

แปงหมอแกงมันมวงสําเร็จรูป เปนการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยใหมีรสชาติแปลกใหม และมี

การลดน้ําตาลเพ่ือใหเหมาะกับกลุมคนรักสุขภาพ ผูปวยโรคเบาหวาน และผูสูงอายุ อีกท้ังยังมีความ

สะดวกงายตอการปรุงและสามารถเก็บไวไดนานข้ึน ท้ังนี้ควรทําการศึกษาหาอายุการเก็บของแปงหมอ

แกงมันมวงสําเร็จรูปกอนออกวางจําหนายจริง เพ่ือจะไดระบุวันหมดอายุไวบนบรรจุภัณฑได 
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การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกไกเสริมผงชารโคล 
The Development of Chicken Sausage Products  

Enriched Charcoal Powder 
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Witchuda Sangkaeo1, Patcharee Sittikityothin2 and Suwaroj Akrawutpornpat3 

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  ในปริมาณรอยละ  

0.1, 0.2 และ 0.3  โดยน้ําหนัก  ประเมินสมบัติทางกายภาพ การยอมรับทางประสาทสัมผัสคุณคาทาง

อาหารและศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ  ผลการทดลองพบวา เม่ือปริมาณผงชารโคลเพ่ิมข้ึน ไส

กรอกมีคาความสวาง (L*) และคาสีเหลือง (b*) ลดลง แตคาสีแดง (a*)  คาความแข็ง (hardness) และ

คาพลังงานการบดเค้ียว(chewiness) เพ่ิมข้ึน (p ≤ 0.05) คาการยึดเกาะภายใน (cohesiveness)  คา

การคืนตัว (springiness)  และคา aw  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) การทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส พบวาสูตรท่ีเติมผงชารโคลรอยละ 0.2 โดยน้ําหนักสูตร มีคะแนนการยอมรับดานกลิ่น 

เนื้อสัมผัส รสชาติและการยอมรับโดยรวมสูงท่ีสุด คุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑประกอบดวย ความชื้น

รอยละ 59.47±0.86 โปรตีนรอยละ 17.46±0.15  ไขมันรอยละ 18.66±2.75  คารโบไฮเดรตรอยละ 

2.54±1.46  เถารอยละ 1.87±1.70 และมีคาพลังงานเทากับ 221 กิโลแคลอรีตอตัวอยาง 100 กรัม  เม่ือ

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน พบวามีปริมาณจุลินทรียท้ังหมด ยีสตและรา

ต่ํากวามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มาตรฐานไสกรอกไก มผช. 331/2555  

 

คําสําคัญ:  ไสกรอกไก  ผงชาโคล  ลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส 
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Abstract 

The objective of this research were to develop of chicken sausage products 

enriched with charcoal powder at 0.1, 0.2 and 0.3 % by weight. The physical 

characteristics (water activity, color and texture profile analysis), sensory profile, nutrition 

values and storage time of products were determined. The results showed that increasing 

the amount of charcoal powder tended to decreased Lightness (L*) and yellowness (b*) 

but increased redness (a*), hardness and chewiness (p≤0.05) and had no effect on 

cohesiveness  springiness and water activity (P>0.05). Sensory evaluation showed that the 

products with 0.2% charcoal powder showed the highest score of odor, texture, taste 

and overall acceptability. The nutrition values of  products  compose  of  59.47±0.86% 

moisture, 17.46±0.15%  protein, 18.66±2.75%  fat, 2.54±1.46% carbohydrate, 1.87±1.70%  

ash and 221 Kcal/100g. At 7 days after storage in 4 ± 2 degree Celsius the microbial counts 

of products were detected and the results showed that the total aerobic plate count, 

yeast and mold were less than TITI standard chicken sausage 331/2555 

 

Keywords: chicken sausage, charcoal powder, physical and sensory characteristic 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันผูบริโภครุนใหมมีกระแสนิยมและความตองการในการบริโภคสินคาท่ีใชวัตถุดิบหรือ

สวนผสมจากธรรมชาติ เชน สินคาเกษตรอินทรีย สินคาออรแกนิก ฯลฯ  โดยกลุมอาหารท่ีมีคุณสมบัติ

พิเศษในการกําจัดหรือถอนพิษ (Detox) และการตอตานสารอนุมูลอิสระ (Antioxidant) มักจะไดรับ

ความนิยมสูงในกลุมผูบริโภคท่ีระวังเรื่องสุขภาพ   ชารโคลหรือถานกัมมันต (Activated Charcoal) ได

จากการเผาไมไผหรือกะลามะพราว ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส  ลักษณะของผงชารโคลคือ มี

อนุภาคขนาดเล็ก มีรูพรุน  มีสมบัติดูดซับสารพิษท่ีเขาไปในระบบทางเดินอาหาร Asada และคณะ 

(2002) ไดรายงานวา ถานกัมมันตมีประสิทธิภาพการดูดซับไดดี เนื่องจากการเผาท่ีอุณหภูมิ 900-1000 

องศาเซลเซียส ทําใหถานเกิดรูพรุนเปนจํานวนมาก ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ Hille และ Ouden (2005)  

พบวาถานกัมมันตมีรูพรุนภายในมากกวาถานปกติประมาณ 5 เทา ซ่ึงทําใหมีประสิทธิภาพการดูดซับ

สารพิษไดดีกวาถานปกติ   นอกจากนี้ผงชารโคลยังถูกนําไปผสมกับยาตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
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รักษา เชน ผสมในยาลดกรด ยาชวยยอยอาหาร ยาขับลม เปนตน ผงชารโคลท่ีทําจากไมไผจะมี

สวนประกอบของแรธาตุสูง ไดแก แคลเซียม โปแตสเซียม โซเดียม และธาตุเหล็กและลดคอเลสเตอรอล 

(Wiley and Jasmer, 2015)   ปจจุบันผงชารโคล (Charcoal powder) เปนวัตถุดิบท่ีไดรับความนิยม

นําไปใสในผลิตอาหารชนิดตางๆ เชนขนมปงชนิดตางๆ ไอศกรีม บะหม่ี แปงเครป แปงโดนัท   ผลิตภัณฑ

ไสกรอกเปนผลิตเนื้อสัตวชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภคนิยมรับประทาน และเพ่ือเปนทางเลือกใหผูบริโภคสามารถ

เลือกบริโภคไสกรอกไกท่ีมีความแตกตางจากไสกรอกไกแบบเดิม ประกอบกับคุณสมบัติของผงชารโคลใน

ดานตางๆ  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสูตรไสกรอกไกผสมผงชารโคลโดยศึกษาปริมาณ

ผงชารโคลท่ีเหมาะสมในการเสริมลงในสูตรไสกรอกไก  ศึกษาสมบัติทางกายภาพ  ทางประสาทสัมผัส 

อายุการเก็บรักษาและคุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑไสกรอกไกเสริมผงชารโคล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของผงชารโคลท่ีเสริมในไสกรอกไก 

2. เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล 

3. เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล 

4. เพ่ือศึกษาคุณคาทางอาหารของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การผลิตไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  

งานวิจัยนี้ใชสูตรไสกรอกไกท่ีปรับมาจากสูตรของบริษัท Connell bros (ประเทศไทย) จํากัด  

ประกอบดวย เนื้ออกไก (ตราเบทราโก)  มันหมู (หัวยขวาง)  ฟอสเฟต  โซเดียมไนไตรท โซเดียมอิริธอ

เบท เครื่องเทศผสมและไสคอลลาเจน (บริษัทฟูดอีคิว จํากัด) ผงปรุงรส (ตรารสดี) น้ําแข็ง และผงชาร

โคล (ทําจากไมไผเผา ขนาดละเอียด 325 mesh)  ทดลองโดยผลิตไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  โดยแปร

ปริมาณผงชารโคล 3 ระดับ คือ รอยละ 0.1  0.2 และ 0.3 โดยน้ําหนัก ตามสูตรในตารางท่ี 1 โดยมี

วิธีการผลิตคือ หั่นเนื้ออกไกใหมีขนาดเล็ก 2x2x2 ลูกบาศกเซนติเมตร นํามาหมักกับเกลือไนไตรทท่ี 0 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง  หลังจากนั้นนํามาสับนวดในเครื่องสับนวด ผสมมันไก น้ําแข็ง ผง

ปรุงรส โซเดียมอิริธอเบทและฟอสเฟต สับนวดจนเกิดลักษณะอีมัลชัน ใชเวลาสับนวดประมาณ 10 นาที 

ความเร็วของเครื่องนวดใชความเร็วสูง เม่ืออีมัลชันเนียนแลวจึงเติมผงชารโคลปริมาณตามสูตร สับนวด

ตอเพ่ือใหผงชารโคลกระจายตัวเปนเนื้อเดียวกับอีมัลชัน นําอีมัลชันท่ีเนียนแลวไปอัดลงในไสชนิดคอลลา
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เจน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 มิลลิเมตร มัดเปนทอนยาว 5 นิ้ว นําไปอบในตูอบรมรอนท่ีอุณหภูมิ 

60±2 องศาเซลเซียส 15 นาที หลังจากนั้นนําไปตมในน้ําท่ีอุณหภูมิ  70±2  องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 

นาที นํามาทําใหเย็นโดยแชในน้ําเย็นอุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนํามาผึ่งใหแหงแลว

บรรจุไสกรอกในถุงโพลีโพรพิลิน ถุงละ 4 ทอน บรรจุแบบสุญญากาศ   เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศา

เซลเซียส  

 

ตารางท่ี 1  สูตรไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  

 

วัตถุดิบ (กรัม)  

 รอยละ0.1 

       ผงชารโคล   

        รอยละ 0.2          

   

รอยละ 0.3 

เนื้ออกไก 2,000 2,000 2,000 

มันไก 1,000 1,000 1,000 

น้ําแข็ง 1,000 1,000 1,000 

ผงปรุงรส 68 68 68 

โซเดียมอิริธอเบท 4 4 4 

ฟอสเฟต 12 12 12 

เกลือไนไตรท 

(เกลือ 1 กิโลกรัม/ โซเดียมไนไตรท 6 กรัม) 

48 48 48 

ผงชารโคล 5 10 15 

 

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล   

   นําไสกรอกไกท่ีเสริมผงชารโคลในปริมาณรอยละ 0.1 0.2 และ 0.3 โดยน้ําหนัก มาศึกษาสมบัติ

ทางกายภาพ เม่ือเก็บรักษาไสกรอกไว 3 และ 7 วัน ดังนี้ 

2.1 วัดคาวอเตอรแอคติวิตี (aw) ของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล ตามวิธีของ The 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2000) โดยวัด 3 ซํ้า 

  2.2 วัดคาสีของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล โดยใชเครื่อง Hunter Lap MiniScan EZ 

Hand-Held       

Spectrophotometer วัดคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) คาสีเหลือง (b*) โดยแตละตัวอยางวัดวัดเนื้อ

ดานในของไสกรอก 3 ทอน แตละทอนวัด 4 ครั้ง นํามาหาคาเฉลี่ยของคา L*, a* และ b*  
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 2.3 วัดคา Texture Profile Analysis (TPA) ของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล โดยใช

เครื่อง texturometer รุน Texturometer LLOYD Instrument รุน LR.X เตรียมตัวอยางโดยตมไส

กรอกในน้ําเดือดเปนเวลา 3 นาที จากนั้นตัดเปนทอนยาว 20 มิลลิเมตร เก็บไวในภาชนะท่ีปดสนิทตั้งท้ิง

ไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง (25±2 องศาเซลเซียส) วัดตัวอยางดวยหัววัดอะลูมิเนียมทรงกระบอกเสนผาน

ศูนยกลาง 35 มิลลิเมตร (Ø 35 mm aluminum cylinder probe) โหลดเซลลท่ีใชในการวัดคาคือ 5 

กิโลกรัม โดยกําหนดการวัดคาของเครื่องมือ ใชความเร็วกอนการวัดคาตัวอยาง 2.00 มิลลิเมตรตอวินาที 

ความเร็วขณะทําการวัดคาตัวอยาง 5.00 มิลลิเมตรตอวินาที ความเร็วหลังการวัดคาตัวอยาง 5.00 

มิลลิเมตรตอวินาที ระยะเวลาระหวางการกดครั้งท่ีสอง 5.00 วินาที ตัวอยางจะถูกกดลงไปเปน ระยะทาง

รอยละ 60 ของความสูงตัวอยาง ดัดแปลงจากวิธีของ  Bourne (1978)  โดยวัดคา 3 ซํ้า 

3. ประเมินผลทางประสาทสัมผัสของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  

ประเมินผลความชอบทางประสาทสัมผัส ในดานสี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับ

โดยรวม ดวยวิธี 9-point hedonic scale (1= ไมชอบมากท่ีสุด 5 = เฉยๆ 9 = ชอบมากท่ีสุด)  ใชผู

ทดสอบจํานวน 50 คน  เปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารและนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  

ศึกษาอายุการเก็บรักษาของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล โดยบรรจุไสกรอกถุงละ 4 ทอน ในถุงโพ

ลีโพรพิลินแบบสุญญากาศ เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส สุมตัวอยางมาวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย

ท้ังหมด ยีสตและรา ในวันท่ี 3 และ 7 ของการเก็บรักษา 

5.วิเคราะหคุณคาทางอาหารของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  

นําไสกรอกไกเสริมผงชารโคลสูตรท่ีดีท่ีสุดมาวิเคราะหคุณคาทางอาหาร ตามวิธีของ The 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2000)  

6. การประเมินผลทางสถิติ  

วิเคราะหขอมูลการทดลองทางสถิติแบบ Completely Randomized Design (CRD) สําหรับ

สมบัติทางกายภาพและแบบ Randomized Completed Block Design (RCBD) สําหรับการทดสอบ

ทางประสาทสัมผัส เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics 25  

ผลและสรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล    
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จากการนําไสกรอกไกเสริมผงชารโคล ในปริมาณรอยละ 0.1 0.2 และ 0.3   โดยน้ําหนัก บรรจุ

ในถุงโพลีโพรพิลินในภาวะสุญญากาศ เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส มาวัดคาสีและคา aw ในวันท่ี 

3 และวันท่ี 7 (ตารางท่ี 2) พบวาเม่ือเพ่ิมปริมาณผงชารโคล ไสกรอกไกมีคาความสวาง (L*) และคาสี

เหลือง (b*) ลดลงและคาสีแดง (a*) เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ท้ังนี้เนื่องมาจากผงชารโคลมีสีดํา 

เม่ือเติมลงในไสกรอกทําใหสีของเนื้อไสกรอกเปนสีดํา จึงทําใหคาความสวางลดลงและพบวาไสกรอกไกท่ี

เติมผงชารโคลแตกตางกันมีคา aw ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.5) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณ

ผงชารโคลท่ีเติมลงไปในไสกรอกมีปริมาณแตกตางกันเพียงเล็กนอย ซ่ึงไมมีผลตอปริมาณน้ําในเนื้อไส

กรอกอยางชัดเจนจึงไมสงผลตอคา aw  

 ผลการเปรียบเทียบคาเนื้อสัมผัส (Texture Profile Analysis) ไดแก คาความแข็ง (Hardness) 

คาการยึดเกาะภายใน (Cohesiveness) คาพลังงานการบดเค้ียว (Chewiness) และคาการคืนตัว 

(Springiness)  ของไสกรอกไกเสริมผงชารโคลรอยละ 0.1 0.2 และ 0.3 (ตารางท่ี 3) พบวาเม่ือเพ่ิม

ปริมาณผงชารโคลในไสกรอกไก สงผลใหไสกรอกมี คาความแข็ง (Hardness) และคาพลังงานการบด

เค้ียว  (Chewiness)   เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)        ท้ังนี้อาจเนื่องจากผงชารโคลท่ีเติมลงไป

มีลักษณะเปนของแข็งท่ีเปนผงละเอียดซ่ึงทําใหเนื้อไสกรอกมีความนุมลดลงจึงสงผลใหไสกรอกมีคาความ

แข็ง (Hardness) เพ่ิมข้ึนตามปริมาณของผงชารโคลท่ีเพ่ิมข้ึนในสูตรไสกรอก      ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Sanjay และคณะ (2016)  พบวาการเติมรําขาวโพด ผงแอปเปล ผงมะเขือเทศในไสกรอก

ไก สงผลใหคาความแข็งของไสกรอกไกมีคาเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากรําขาวโพด ผงแอปเปล ผง

มะเขือเทศ และผงชารโคล  เปนผงท่ีมีลักษณะเปนผงของแข็งท่ีละเอียด  จึงทําใหไสกรอกไกมีเนื้อสัมผัส

ท่ีมีความนุมนอยลงตามปริมาณผงชารโคลท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นปริมาณของผงชารโคลท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลให

ไสกรอกมีลักษณะท่ีเค้ียวไดยากข้ึนซ่ึงแปรผันตามคาพลังงานการบดเค้ียว (Chewiness) ท่ีเพ่ิมข้ึนในสูตร

ไสกรอก การเพ่ิมปริมาณผงชารโคลไมมีผลตอคาการยึดเกาะภายใน (Cohesiveness) และคาการคืนตัว 

(Springiness) ของไสกรอกไกอยางมีนัยสําคัญ (p>0.5) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Cofrades และ

คณะ (2000)  พบวาการเติมโปรตีนพลาสมาและใยอาหารจากถ่ัวเหลือง ไมสงผลตอคาการคืนตัว 

(Springiness) ของไสกรอกโบโลนา แสดงวาการเติมโปรตีนพลาสมาและใยอาหารจากถ่ัวเหลืองซ่ึงมี

ลักษณะเปนผงละเอียดและไมไดเปนสวนผสมหลักในการเกิดอีมัลชันของไสกรอก ไมมีผลตอการเกิดอีมัล

ชัน ทํานองเดียวกันกับการเติมผงชารโคลซ่ึงเปนของแข็งทีมีขนาดอนุภาคเล็กมาก (325 mesh)  ไมมีผล

ตอการเกิดอีมัลชันของไสกรอกไก  จึงทําใหไมสงผลตอคาการยึดเกาะภายใน (Cohesiveness)  และคา

การคืนตัว (Springiness) ของไสกรอกทุกสูตร   
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2. ผลการศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล    

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล (ตารางท่ี 4)  พบวาไสกรอก

เสริมผงชารโคลท้ัง 3 สูตร มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสดาน กลิ่น เนื้อสัมผัสและรสชาติ 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เม่ืออายุการเก็บ 3 และ 7 วัน (p>0.5) และพบวาสูตรท่ีเติมผงชารโคล

ปริมาณรอยละ 0.2 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานการยอมรับโดยรวมสูงกวาสูตรอ่ืน

อยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)  โดยมีคะแนนเฉลี่ยความชอบดานสี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติและการยอมรับ

โดยรวม  6.86, 7.06, 7.10, 6.73 และ 7.30 ตามลําดับ เม่ือเก็บรักษาไว 7 วัน  

 3. ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  

ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล โดยบรรจุไสกรอกถุงละ 4 ทอน 

ในถุงโพลีโพรพิลินแบบสุญญากาศ เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส ผลการวิเคราะหปริมาณ

จุลินทรียท้ังหมด (ตารางท่ี 5) พบวา เม่ือเก็บรักษาไว 7 วัน ไสกรอกไกเสริมผงชารโคล ในปริมาณรอยละ 

0.1 0.2 และ 0.3 มีปริมาณจุลินทรียท้ังหมดเทากับ  1.9 x 103   2.8 x 103 และ  2.6 x 103  โคโลนีตอ

ตัวอยาง 1 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงทุกสูตรมีปริมาณจุลินทรียท้ังหมดไมเกินมาตรฐาน มผช. มาตรฐานไส

กรอกไก 331/2555    ซ่ึงกําหนดใหมีปริมาณจุลินทรียท้ังหมด ไมเกิน 1 x 106 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 

และผลการวิเคราะหปริมาณยีสตและรา (ตารางท่ี 6) พบวาไสกรอกไกเสริมผงชารโคล ในปริมาณรอยละ 

0.1 0.2 และ 0.3 มีปริมาณยีสตและราเทากับ  2.5 x 101   3.0 x 101 และ 6.0 x 101  โคโลนีตอ

ตัวอยาง 1 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงทุกสูตรมีปริมาณยีสตและราไมเกินมาตรฐาน มผช. มาตรฐานไสกรอกไก 

331/2555 ซ่ึงกําหนดปริมาณจุลินทรียท้ังหมด ไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม  

4. ผลการวิเคราะหคุณคาทางอาหารของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล 

จากผลการทดสอบทางกายภาพ การวัดคา Texture profile analysis  การทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสและการศึกษาอายุการเก็บ พบวาไสกรอกไกเสริมผงชารโคลสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือสูตร

ท่ีเสริมผงชารโคลรอยละ 0.2  จึงนําไปวิเคราะหคุณคาทางอาหาร พบวา มีความชื้นรอยละ 59.47±0.86    

โปรตีนรอยละ 17.46±0.15  ไขมันรอยละ 18.66±2.75  คารโบไฮเดรตรอยละ 2.54±1.46  เถารอยละ 

1.87±1.70 และมีคาพลังงานเทากับ 221 กิโลแคลอรีตอตัวอยาง 100 กรัม  
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ตารางท่ี 2  คา Water activity และคาสีของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล  

 

อายุการ

เก็บ 

ผงชารโคล 

(รอยละ) 

aw
ns L* a* b* 

3 0.1 0.94±0.30 43.4±1.00a -1.42±0.23b -2.68±0.18a 

0.2 0.95±1.20 36.1±0.38b -0.93±0.02a -3.57±0.41b 

0.3 0.92±0.87 32.3±0.84c -0.81±0.10a -3.73±0.31b 

7 0.1 0.89±1.22 45.7±0.14a -1.28±0.03c -2.95±0.15a 

0.2 0.90±0.88 31.9±0.08b -0.74±0.05b -3.66±0.04b 

0.3 0.91±1.60 30.7±0.10b -0.65±0.04a -4.05±0.02c 
a,b,c คาเฉลียท่ีมีอักษรกํากับตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p≤0.05) 
    ns คาฉลี่ยในแนวตั้งแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p>0.5)  

 

 

ตารางท่ี 3   คา Texture profile analysis ของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล     

 

อายุ 
การเก็บ 

ผงชารโคล 

(รอยละ) 

Hardness   

(N) 

Cohesivenessns  

 

Chewiness 

 (N*mm) 

Springinessns 

(mm) 

3 0.1 28.78±5.11c 0.42±0.06 16.88±0.62b 6.99±0.49 

0.2 46.46±3.93b 0.44±0.04 15.82±1.30b 7.40±0.69 

0.3 62.72±5.03a 0.46±0.01 18.10±0.59a 6.81±0.3 

7 0.1 67.47±5.26a 0.44±0.08 11.57±4.82b 6.53±1.06 

0.2 77.27±6.24a 0.45±0.04 26.76±6.70a 7.26±0.31 

0.3 70.79±26.77a 0.40±0.01 23.22±9.81a 6.97±1.15 
a,b,c คาเฉลียท่ีมีอักษรกํากับตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p≤0.05) 
    ns คาฉลี่ยในแนวตั้งแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p>0.5)  
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ตารางท่ี 4  การทดสอบทางประสาทสัมผัสของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล     
 

อายุ 
การเก็บ 

ผงชารโคล 

(รอยละ) 

สี กลิ่นns เนื้อสัมผัสns รสชาติns การยอมรับ

โดยรวม 

3 0.1 5.93±1.60b 6.63±1.52 6.90±1.45 6.63±1.38 6.66±1.58b 

0.2 6.70±1.91a 7.06±1.60 7.10±1.54 6.73±1.74 7.30±1.93a 

0.3 6.86±1.91a 6.36±1.88 6.70±1.42 6.23±2.10 6.73±1.64b 

7 0.1 5.93±1.60b 6.63±1.52 6.90±1.45 6.63±1.38 6.66±1.58b 

0.2 6.86±1.91a 7.06±1.60 7.10±1.54 6.73±1.74 7.30±1.93a 

0.3 6.70±1.91a 6.36±1.88 6.70±1.42 6.23±2.10 6.73±1.64b 
a,b,c คาเฉลียท่ีมีอักษรกํากับตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p≤0.05) 
    ns คาฉลี่ยในแนวตั้งแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p>0.5)  

 

ตารางท่ี 5  ปริมาณจุลินทรียท้ังหมดของไสกรอกไกเสริมผงชารโคลเม่ือเก็บรักษาไว 3 และ 7 วัน 
 

     ปริมาณจุลินทรีย 

(โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม) 

 

รอยละ 0.1 

       ผงชารโคล  

รอยละ 0.2          

   

รอยละ0.3 

เก็บรักษา 3 วัน 6.3 x 102   2.0 x 102   4.0 x 101 

เก็บรักษา 7 วัน 1.9 x 103  2.8 x 103  2.6 x 103 

มาตรฐาน มผช. 331/2555 กําหนดปริมาณจลุินทรียท้ังหมด ไมเกิน 1 x 106 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 

 

ตารางท่ี 6  ปริมาณยีสตและราของไสกรอกไกเสริมผงชารโคลเม่ือเก็บรักษาไว 3 และ 7 วัน 
 

        ยีสตและรา 

(โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม) 

 

 รอยละ0.1 

      ผงชารโคล  

รอยละ 0.2          

   

รอยละ 0.3 

เก็บรักษา 3 วัน 2.3 x 101  1.0 x 101  2.4 x 101  

เก็บรักษา 7 วัน 2.5 x 101          3.0 x 101 6.0 x 101  

มาตรฐาน มผช. 331/2555 กําหนดปริมาณยสีตและรา 100 โคโลนี/ตัวอยาง 1 กรัม 
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ตารางท่ี 7 องคประกอบทางเคมีของไสกรอกไกเสริมผงชารโคล    
 

องคประกอบทางเคม ี(รอยละ) ไสกรอกไกสูตรเสริมผงชารโคลรอยละ 0.2 

ความชื้น 59.47±0.86 

โปรตีน 17.46±0.15 

ไขมัน 18.66±2.75 

คารโบไฮเดรต 2.54±1.46 

แรธาตุ 1.87±1.70 

พลังงานทั้งหมด 

(กิโลแคลอรี/100 กรัม) 

221 

 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาไสกรอกไกเสริมผงชารโคล โดยการแปรปริมาณผงชารโคล 3 ระดับคือรอยละ 0.1, 

0.2 และ 0.3 ของน้ําหนักสูตร  ไสกรอกไกท่ีสูตรท่ีเสริมผงชารโคลรอยละ 0.2 โดยน้ําหนักสูตร มีลักษณะ

ทางกายภาพ คะแนนการยอมรับดาน กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติและการยอมรับโดยรวมสูงท่ีสุดและมี

องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑประกอบดวย ความชื้นรอยละ 59.47±0.86 โปรตีนรอยละ 

17.46±0.15  ไขมันรอยละ 18.66±2.75  คารโบไฮเดรตรอยละ 2.54±1.46  เถารอยละ 1.87±1.70 มี

คาพลังงานเทากับ 221 กิโลแคลอรีตอตัวอยาง 100 กรัม  เม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 7 วัน พบวามีปริมาณของจุลินทรียท้ังหมด ยีสตและราไมเกินท่ีกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน มาตรฐานไสกรอกไก มผช. 331/2555  
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การยอมรับนวัตกรรม i-Hybrid ในหลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

Adoption of i-Hybrid innovation in Computer Animation Program,  

Faculty of Science and Technology,  

University of the Thai Chamber of Commerce. 
 

ยอดธง รอดแกว0

1 และพนิตา สรุชัยกุลวัฒนา1

2 

Yodthong Rodkaew1 and Panita Surachaikulwattana2 

 

บทคัดยอ 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดเปดตัวระบบการเรียนรู UTCC i-Hybrid ท่ีมีหลักสูตรกวา 720 

หลักสูตรท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยใหบริการคณาจารยและนักศึกษา ผานเทคโนโลยี Apple ท่ีทันสมัย ระบบ 

UTCC i-Hybrid คือ การใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดอยางไมมีขีดจํากัด 

เนื่องจากนวัตกรรม i-Hybrid นี้เปนไปอยางกาวกระโดด ผูวิจัยจึงสนใจในเรื่องของปจจัยผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการท่ีไดนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานกับแนวความคิดทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 เพ่ือศึกษาทางดานผลการยอมรับนวัตกรรมใหมของ i-Hybrid ของนักศึกษาปจจุบัน ในหลักสูตร

คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น โดยทฤษฎีการแพรกระจายของนวัตกรรมและพบวาตามมาตรฐานคะแนนอิง

กลุม กลุมผูมีนวัตกรรม 4 คน ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว 7 คน สวนใหญรับนวัตกรรมเร็ว 15 คน รวมเปน 

26 คน สวนใหญรับนวัตกรรมชาและผูลาหลัง นั้นมีเพียง 11 คน  นวัตกรรมการสื่อสารออนไลนและ

เทคโนโลยี เชน google, line, facebook, mobile, pc/mac/linux และ iPad  ไดใชทุกวัน วันละหลาย

ครั้ง ผูเรียนไดแสดงวามีการใชระบบ i-Hybrid และไดมีการยอมรับนวัตกรรมในระดับท่ีดีและสามารถ

ศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดเปนอยางดี 
 

คําสําคัญ: ไอไฮบริดมหาวิทยาลัยหอการคาไทย, การแพรกระจายนวัตกรรม, หลักสูตรคอมพิวเตอร 

แอนิเมชั่น   

 

                                                           
1 yodthong_rod@utcc.ac.th. นักศึกษาระดับปริญญาโท กลุมวิชาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะบริหารธุรกิจ,  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
2 panita_sur@utcc.ac.th. กลุมวิชาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  



 

3165 

 

Abstract 

The University of the Thai Chamber of Commerce has launched the UTCC i-Hybrid 

learning system with over 720 courses around the world. Educators and students are 

learning through the cutting-edge Apple technology. The UTCC i-Hybrid system is the use 

of information technology in unlimited learning technology. Hence the i-Hybrid 

innovation is leap forward.  The researchers are interested in the factors of the impact 

from the integration of technology and innovation with the 21st century educational 

concepts in order to study the results of accepting new i-Hybrid innovations of current 

students in the Computer Animation course. Using the diffusion of innovations theory, 

we found that according to the standard score based on the group, a group of 4 

innovators, 7 early adopters, 15 late majorities sum up to 26 people and 11 laggards. 

Innovative online communication and technology such as google, line, facebook, mobile, 

pc / mac / linux and the iPad are used daily many times. Students have demonstrated 

their use of the i-Hybrid system and have recognized innovation at a good level and can 

study computer animation courses on the University of the Thai Chamber of Commerce 

very well. 

 

Keywords: UTCC i-Hybrid, Diffusion of Innovation, Computer Animation Course 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม

บริการในอาเซียน เปนผูนํานวัตกรรมการเรียนการสอน Hybrid Learning System ตั้งแตปการศึกษา 

2551 สูยุคไอไฮบริด (i-Hybrid) มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดแจก iPad Air แกนักศึกษาใหมทุกคน 

มากกวา 20,000 เครื่อง และรวมมือกับบริษัทแอปเปล อิงค พัฒนา iBook สรางระบบรองรับการเรียน

การสอนผานแอพพลิเคชั่น iTunes U จํานวนมากกวา 720 หลักสูตร i-Hybrid (2562-1), i-Hybrid 

(2562-2), Mamamae. (2562). ไดมีการเปดรายวิชาใหมท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมเชนวิชา Digital 

Literacy เพ่ือใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีในการเรียนและประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และมีการนํา

รายการโทรทัศน Family Business Open Up  และ Family Secret เปนกรณีศึกษาในระบบ iTunes 
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U  โดยนําระบบ WiFi และติดตั้ง Apple TV ในหองเรียนครบทุกหอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคา

ไทยไดกลาวถึงการเปนผูนําตนแบบการเรียนการสอน UTCC i-Hybrid และการมุงเปน Distinguist 

Academic Institute  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง มีการ

พัฒนาผูสอนตอเนื่องเพ่ือใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ใหนักศึกษาท่ีจบเปนผูท่ีมีความรูและทักษะ

ดานไอทีเปนเลิศ มีความสามารถท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในยุค AEC และใน

ศตวรรษท่ี 21 จึงมีการปรับตัวในการใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู ในระบบ

การเรียนการสอนออนไลน เนื่องจากนวัตกรรม i-Hybrid นี้เปนไปอยางกาวกระโดด ผูวิจัยจึงสนใจใน

เรื่องของปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานกับแนวความคิดทางการ

ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือศึกษาทางดานผลการยอมรับนวัตกรรมใหมของ i-Hybrid ของนักศึกษา

ปจจุบัน โดยเลือกหลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตนแบบใน

การศึกษา เนื่องจากโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาวิชา มีความจําเปนท่ีตองใชเทคโนโลยีในการเรียนการ

สอน และเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาทางดานผลการยอมรับนวัตกรรมใหม และทัศนคติการใช i-Hybrid ของนักศึกษา

ปจจุบัน ในหลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

การแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) เปนทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายวา

ความคิดและเทคโนโลยีใหม ๆ นั้น แพรกระจายไดอยางไร มีเหตุผลอยางไร และอัตราแพรกระจายนั้น

เปนอยางไร โดย เอเวอเร็ตต โรเจอรส (Everrett Rogers) ศาสตราจารยดานการศึกษาการสื่อสารนิยม

ทฤษฎีในหนังสือชื่อ การแพรกระจายของนวัตกรรม หนังสือเลมนี้ตีพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 

1962) อัตราการยอมรับ (Rate of adoption) เปนความเร็วท่ีเก่ียวของท่ีผูเขารวมนํานวัตกรรมมาใช 

อัตรามักวัดจากระยะเวลาท่ีตองการสําหรับเปอรเซ็นตของสมาชิกของระบบสังคมเพ่ือนํานวัตกรรมมาใช  

อัตราการนําไปใชสําหรับนวัตกรรมจะถูกกําหนดโดยหมวดหมูการยอมรับของแตละบุคคล โดยท่ัวไป

บุคคลท่ีนํานวัตกรรมมาใชครั้งแรกนั้นจะตองใชระยะเวลาในการยอมรับท่ีสั้นกวา (กระบวนการยอมรับ) 

เม่ือเปรียบเทียบกับผูใชท่ียอมรับชา เสนโคงนวัตกรรม (Diffusion Curve) เปนรูปขอมูลการกระจาย

แบบการแจกแจงปกติ เม่ือเสนโคงนวัตกรรมไดถึงจุดหนึ่งท่ีไดยอมรับโดยกลุมมวลชน เม่ือจํานวนของ
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ผูใชงานนวัตกรรมมีจํานวนมากพอ (critical mass) ทําใหนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนนี้มีความยั่งยืน ประกอบดวย

กลุมคน 5 สวน คือ 1.ผูมีนวัตกรรม (Innovators) นักนวัตกรรมมีการติดตอใกลชิดกับแหลงขอมูลทาง

วิทยาศาสตรและการมีปฏิสัมพันธกับผูสรางนวัตกรรมอ่ืน ๆ  2.ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว (Early Adopters) 

เปนผูนําความคิดเห็นในหมวดหมูผูยอมรับ ผูใชงานยุคแรก 3.คนสวนใหญท่ีรับนวัตกรรมเร็ว (Early 

Majority) พวกเขานํานวัตกรรมมาใชหลังจากผานชวงเวลาบางสวนไมคอยมีตําแหนงความเปนผูนําทาง

ความคิดเห็นในระบบ 4.คนสวนใหญท่ีรับนวัตกรรมชา (Late Majority) ผูนํานวัตกรรมมาใชหลังจาก

ผูเขารวมในสามกลุมแรก 5.ผูลาหลัง (Laggards) พวกเขาเปนคนสุดทายท่ีนํานวัตกรรมมาใชงาน  

ในงานของ Bass (1969) A new product growth for model consumer durables ไดให

สมการเพ่ืออธิบายสนับสนุนทฤษฏีการแพรกระจายนวัตกรรมของ Rogers โดยการหาคาตัวแปรท่ีอธิบาย

อัตราการแพรกระจายนวัตกรรม Sahin (2006) ในงาน Detailed Review of Rogers’ Diffusion on 

Innovation Theory and Educational Techonology-Related Studies based on Rogers’ 

Theory และ Rogers (2003) ไดแสดงเสนโคงนวัตกรรมโดยอางอิงกับคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยกําหนดให Innovators 2.5% อยูในขอบเขต คาเฉลี่ยลบสองเทาของสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน Early Adopter 13.5% อยูในขอบเขตคาเฉลี่ยลบสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Early Majority 

34% อยูในขอบเขตคาเฉลี่ย Late Majority 34% อยูในขอบเขตคาเฉลี่ยบวกสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Laggards 16% อยูในขอบเขตมากกวาคาเฉลี่ยบวกสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรูปท่ี 1 สวนในงานของ 

Yuksel, Ismail. (2015) นั้นไดกําหนดคาคะแนนคงท่ีเพ่ือแบงผูใชงานนวัตกรรมเปน 5 กลุม  
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รูปท่ี 1 การแพรกระจายของนวัตกรรมตาม Rogers 1995 กลุมผูบริโภคท่ีใชเทคโนโลยีใหมอยางตอเนื่อง 

(แสดงเปนสีน้ําเงิน) สวนแบงตลาด (สีเหลือง) จะถึงระดับความอ่ิมตัวในท่ีสุด เสนโคงสีน้ําเงิน

แบงออกเปนสวนของผูใชงาน 

 

Dwyer, D.C. และคณะ 1991 ในงาน Changes in Teachers' Beliefs and Practices in 

Technology-Rich Classrooms. Educational Leadership. ไ ด ก ล า ว ถึ ง  Apple Classrooms of 

Tomorrow Project (ACOT) ในการเรียนการสอนท่ีไดเปลี่ยนจากกระดานดํา หนังสือ ซีตเรียน ทดแทน

ดวยคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การสอนโดยใชคอมพิวเตอรและหลักการเปดรับ

นวัตกรรมผานการสนับสนุนการสอนเชิงเทคโนโลยีดังนี้ 1.Entry ผูสอนยังติดขัดในเรื่องเทคโนโลยี 

2.Adoption ผูสอนปรับตัวใชงานเทคโนโลยีระดับเริ่มตนได 3.Adaptation ผูสอนคนพบการใชงาน

เทคโนโลยีหลากหลายสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 4.Appropriation ผูสอนเชี่ยวชาญในเรื่อง

เทคโนโลยีและสรางเปาหมายบทเรียนได 5.Invention ผูสอนสามารถพัฒนาการเทคนิคการเรียนการ

สอนในรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยี สุดทายความเชื่อและแนวความคิดของผูสอนควรจะเปลี่ยนแปลง

ใหมเม่ือรูปแบบการสอนไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 

 

ใ น ง า น  Psychometric Properties of the Hurt-Joseph-Cook scales for the 

measurement of innovativeness โดย Pallister, John & Foxall, Gordon. (1998) ไดแสดงคําถาม

เชิงจิตวิทยาสําหรับการวัดความมีนวัตกรรมของผูตอบแบบสอบถามโดยกําหนดคําถามจํานวน 20 ขอ 

ผูวิจัยจึงไดนํามาดัดแปลงเปนคําถามภาษาไทยดังนี้ ทานเห็นดวยกับขอความเหลานี้อยางไร? 

1.  [เพ่ือนของฉันมักจะขอคําแนะนําหรือขอมูลจากฉัน]  

2.  [ฉันสนุกกับการทดลองความคิดใหมและไอเดียใหม ๆ]  

3.  [ฉันคนหาวิธีใหมในการทําสิ่งตาง ๆ]  

4.  [โดยท่ัวไปฉันจะระมัดระวังเก่ียวกับการยอมรับความคิดใหม ๆ]  

5.  [โดยปกติฉันมักจะลองวิธีการแกปญหาหลายวิธีเม่ือไมมีคําตอบท่ีชัดเจน]  

6.  [ฉันสงสัยในสิ่งประดิษฐใหมและวิธีคิดใหม ๆ]  

7. [ฉันไมคอยเชื่อใจความคิดใหม ๆ จนกวาฉันจะเห็นไดวาคนสวนใหญท่ีอยูรอบตัวฉัน

ยอมรับความคิดนั้นกอน]  
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8.   [ฉันรูสึกวาฉันเปนสมาชิกคนสําคัญของกลุมเพ่ือนของฉัน]  

9. [ฉันคิดวาตัวเองมีความคิดสรางสรรคและเปนตนฉบับในความคิดและพฤติกรรมของ

ฉัน] 

10.  [ฉันรูวาฉันมักจะเปนคนสุดทายในกลุมของฉันท่ีจะยอมรับสิ่งใหม]  

11.  [ฉันเปนคนท่ีมีความคิดสรางสรรค]  

12.  [ฉันสนุกกับการมีสวนรวมในความรับผิดชอบความเปนผูนําของกลุมท่ีฉันอยู]  

13. [ฉันลังเลท่ีจะใชวิธีการใหม ๆ ในการทําสิ่งตาง ๆ จนกระท่ังฉันเห็นคนรอบตัวฉัน

ทํางานโดยใชวิธีนั้นอยางไดผล]  

14.  [ฉันรูสึกวาไดรับแรงบันดาลใจเม่ือการคิดและพฤติกรรมของฉันไมไดลอกเลียนใคร] 

15.  [ฉันมักจะรูสึกวาวิถีชีวิตเดิมๆ และการทําสิ่งตาง ๆ อยางเดิมเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด]  

16.  [ฉันรูสึกถูกทาทายจากความซับซอนของปญหาท่ียังไมไดแกไข]  

17.  [ฉันตองเห็นผูอ่ืนใชนวัตกรรมใหมกอนท่ีฉันจะสนใจสิ่งนั้น]  

18.  [ฉันเปดรับความคิดใหม ๆ เสมอ]  

19.  [ฉันถูกทาทายจากคําถามท่ียังไมไดตอ  

20.  [ฉันมักจะสงสัยในความคิดใหม ๆ เสมอ] 
 

หมายเหตุ ขอ 4,7,10,13,15,17 เปนคําถามเชิงลบ 

คําถามสวนท่ี 2 เปนรอยละในการใชงานสิ่งรอบตัวท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรม พฤติกรรมท่ี

เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บก า ร ใ ช น วั ต ก ร รม ท่ั ว ไป ขอ งผู ต อ บแบ บส อบ ถา ม  ตั้ ง ส มมติ ฐ าน ว า ผู ท่ี ใ ช  

app/web/technology นั้นใชงานทําอะไรบาง เชน เรียกรถ จองโรงแรม มีแนวโนม เปดรับนวัตกรรม

ดีกวาหรือไม จํานวน 26 ขอ ทานใชสิ่งตอไปนี้บอยแคไหน?  

1.  [ฉันใช mobile ]  

2.  [ฉันใช PC / mac / Linux]  

3.  [ฉันใช iPad]  

4.  [ฉันใช โทรศัพทโทรหาเพ่ือน ]  

5.  [ฉันใช sms ]  

6.  [ฉันใช email ] 

7.  [ฉันใช skype ]  

8.  [ฉันใช google]  
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9.  [ฉันใช facetime แบบ voice]  

10.  [ฉันใช facetime แบบ video call]  

11.  [ฉันใช line]  

12.  [ฉันใช facebook]  

13.  [ฉันใช ig]  

14.  [ฉันใช linkin]  

15. [ฉันใช pantip]  

16.  [ฉันใชบริการเรียกรถทาง grab]  

17.  [ฉันสั่งอาหารผานทาง grab/food panda]  

18.  [ฉันจองโรงแรมผานทาง app/website]  

19.  [ฉันจองตั๋วเครื่องบินผานทาง app/website]  

20.  [ฉันซ้ือสินคา/บริการทาง app/website เชน amazon lazada ebay]  

21.  [ฉันโอนเงินผาน app/website]  

22.  [ฉันดูพยากรณอากาศทาง app/website]  

23.  [ฉันดูแผนท่ีทาง app/website]  

24.  [ฉันดูสภาพจาราจร ทาง app/website] 

25.  [ฉันชอบอานหนังสือ/powerpoint/เอกสารบน iPad มากกวาหนังสือเลม] 

26.  [ฉันพบวาระบบ iPad/i-Hybrid/Online ชวยใหการเรียน/การสอนดีข้ึนอยางเห็นได

ชัดเจน] 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิเปนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจความคิดเห็น จาก

นักศึกษาท่ีเรียนอยูในระดับชั้นปท่ี 1-4 ในหลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยใชแบบสอบถามจากนักศึกษาโดยใชวิธีเลือกสุมตัวอยางแบบ

กลุม ท้ัง 4 ชั้นปรวม 85 ตัวอยาง เม่ือเขาสูตรของทาโร ยามาเน ตองการจํานวน 46 ตัวอยาง ท่ีความ

ม่ันใจ 90% 

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1973) ไดกําหนดสูตรคํานวณสําหรับหาขนาดกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมดังนี้ 
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𝑛𝑛 =
𝑁𝑁

(1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁2) 

 

 

โดยท่ี  𝑛𝑛  = ขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม 

  𝑁𝑁  = จํานวนประชากรท่ีใชในการศึกษา รวม 4 ชั้นป 85 คน 

  𝑁𝑁   = ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางท่ียอมรับได 
 

 เม่ือแทนคาดวยสูตร กําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดไมเกินรอยละ 20 (กําหนดให 𝑁𝑁 

= 0.2 ) ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม 20 คน 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามใน google form และแจกลิ้งคคําถาม ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.

2562 เปนระยะเวลา 7 วัน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 37 คน จากกลุมตัวอยาง 85 คน มีคาความ

คลาดเคลื่อนตามสูตรคํานวณของ (Taro Yamane 1973) ท่ี 12.5% ผูตอบแบบสอบถามเปนชาย 19 

คน หญิง 18 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 1, 2, 3 และ 4 จํานวน 9, 6, 14, 8 คนตามลําดับ 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย  

เม่ือนําผลจากแบบคําถามสวนท่ี 3 ตรวจสอบขอมูล พบวาแบบคําถามมี 20 ขอ แตละขอมีความ

เปนไปไดมากท่ีสุด 5 คะแนน แบบสอบถามเชิงลบจะใชสูตร 6-คําตอบ เพ่ือหาคะแนนท่ีแทจริง เม่ือรวม

ท้ังหมดจะไดอยูในชวง 20 คะแนน ถึง 100 คะแนน  ดังนั้นตามงานของ Bass 1967 โดยกําหนดให 

Innovators 2.5% อยูในขอบเขต คาเฉลี่ยลบสองเทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Early Adopter 

13.5% อยูในขอบเขตคาเฉลี่ยลบสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Early Majority 34% อยูในขอบเขตคาเฉลี่ย 

Late Majority 34% อยูในขอบเขตคาเฉลี่ยบวกสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Laggards 16% เม่ือนํามามา

สรางแผนภูมิการแพรกระจายนวัตกรรม ไดผลดังรูปท่ี 2 

หากคิดตามมาตรฐานคะแนนอิงเกณฑ 1-100 คะแนน จะไดชวงคะแนนดังนี้  

• ผูมีนวัตกรรม (Innovators) นอยกวาหรือเทากับ 100 มากกวาหรือเทากับ 97 คะแนน ไม

พบผูใด 
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• ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว (Early Adopter) นอยกวา  97 มากกวาหรือเทากับ 84 คะแนน 

พบวามี 1 คน 

• คนสวนใหญท่ีรับนวัตกรรมเร็ว (Early Majority) นอยกวา 84 มากกวาหรือเทากับ 50 

คะแนน พบวามี 36 คน 

• คนสวนใหญท่ีรับนวัตกรรมชา (Late Majority) นอยกวา 50 มากกวาหรือเทากับ 16 

คะแนน  ไมพบผูใด 

• ผูลาหลัง (Laggards) นอยกวา 16 คะแนน  ไมพบผูใด 

หากคิดตามมาตรฐานคะแนนอิงเกณฑ 1-100 คะแนน พบวาเกือบท้ังหมดเปน คนสวนใหญท่ีรับ

นวัตกรรมเร็ว (Early Majority)   

 

 

รูปท่ี 2 การแพรกระจายนวัตกรรม ของนักศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

หากคิดตามมาตรฐานคะแนนอิงกลุม พบวาเปนกราฟเบซาย (left-skew) mean 10.89 SD 15.827 

skew=0.8637 เม่ือเทียบกับเปนคาคะแนนจะได mean ท่ีตําแหนง 68 คะแนน SD อยูในชวงหาง 5 

คะแนน  จะไดชวงคะแนนดังนี้  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

16111621263136414651566166717681869196

การแพรกระจายนวัตกรรม



 

3173 

 

• ผูมีนวัตกรรม (Innovators) นอยกวาหรือเทากับ 100 มากกวาหรือเทากับ 76 คะแนน 

พบวามี 4 คน 

• ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว (Early Adopter) นอยกวา 76 มากกวาหรือเทากับ 73 คะแนน 

พบวามี 7 คน 

• คนสวนใหญท่ีรับนวัตกรรมเร็ว (Early Majority) นอยกวา 73 มากกวาหรือเทากับ 68 

คะแนน พบวามี   15 คน 

• คนสวนใหญท่ีรับนวัตกรรมชา (Late Majority) นอยกวา 68 มากกวาหรือเทากับ 65 

คะแนน  พบวามี  9 คน 

• ผูลาหลัง (Laggards) นอยกวา 64 คะแนน  พบวามี  2 คน 

การยอมรับนวัตกรรมของกลุมมีนวัตกรรม ผู มีนวัตกรรม (Innovators) 4 คน ผูยอมรับ

นวัตกรรมเร็ว (Early Adopter) 7 คน คนสวนใหญท่ีรับนวัตกรรมเร็ว (Early Majority) 15 คน รวมเปน 

26 คน สวน คนสวนใหญท่ีรับนวัตกรรมชา (Late Majority) และผูลาหลัง (Laggards) นั้นมี 11 คน 

เม่ือนําผลสํารวจจากคําถามสวนท่ี 2 พิจารณาการใชงานโดยใหน้ําหนักกับการใชงานมากท่ีสุด

ในแตละหมวด จะไดขอมูลดังนี้ 

1. ใชงานทุกวัน วันละหลายครั้ง อยางตอเนื่อง google 94.6% line 94.6% facebook 

91.9% mobile 86.5% PC / mac / Linux 59.5% iPad 45.9% 

2. ใชงานทุกวัน pantip 59.5% email 56.8% 

3. ใชงาน2-3 วันครั้ง โอนเงินผาน app 54.1% ดูแผนท่ีทาง app 54.1% โทรศัพทหา

เพ่ือน 37.8% ig 32.4% 

4. ใชงาน 2-3 เดือนครั้ง sms 75.7% facetime voice 43.2% ซ้ือสินคาบริการผาน app 

51.4% facetime video 45.9% grab food 40.5% 

5. ใชงาน ปละครั้ง จองโรงแรมผาน app 35.1% 

6. เคยใชงานเม่ือนานมาแลว skype 37.8% 

7.ไมเคยใชเลย จองต๋ัวเครื่องบินผาน app 78.4% linkin 73.0% ดูพยากรณอากาศ 

37.8% ig 35.1% สําหรับ ig มีบางสวนใชงาน 2-3 เดือนครั้ง 
 

สิ่งท่ีใชมากท่ีสุดท่ีทุกคนเห็นพองตองกันคือ google, line, facebook, mobile, pc/mac/linux 

และ iPad ถูกใชงานโดยเกือบทุกคนวันละหลาย ๆ ครั้ง ระหวาง facebook กับ line นั้น line ไดรับ
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ความนิยมมากกวาเล็กนอย เม่ือพิจารณาระหวาง mobile, pc และ iPad นั้น iPad ไดรับความนิยมใน

การหยิบใชงานนอยกวาในอุปกรณกลุมเดียวกัน สวนการใชงานทุกวัน คือ pantip และ email ซ่ึงนาจะ

เปนชองทางการสื่อสารท่ีดีรองลงมาจาก line และ facebook 

สําหรับคําถาม [ฉันชอบอานหนังสือ/powerpoint/เอกสารบน iPad มากกวาหนังสือเลม] ไดผล 

นอย 40.5% แสดงวานักศึกษายังชอบอานหนังสือและเอกสารนอกจากอานบน iPad ดังนั้นการแจก

เอกสารเสริมในระหวางการเรียนการสอนแบบ i-Hybrid อาจชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนได

ดีข้ึน ซ่ึงอาจเปนหัวขอทดลองศึกษาวิจัยตอไปได 

สําหรับคําถาม [ฉันพบวาระบบ iPad/i-Hybrid/Online ชวยใหการเรียน/การสอนดีข้ึนอยาง

เห็นไดชัดเจน] ซ่ึงเปนคําถามสําคัญของงานวิจัยนี้ ไดผล มาก 56.8% จากผลดังกลาวเนื่องจากนักศึกษา

ประสงคสมัครเรียนเขามาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาจะมีการยอมรับนวัตกรรม

ในระดับหนึ่งมากอนอยูแลว  

 

อภิปรายผล 

สําหรับผลการยอมรับนวัตกรรมใหมของ i-Hybrid ของนักศึกษาปจจุบัน ในหลักสูตร

คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น สรุปผลการวิจัยพบวาการยอมรับนวัตกรรมใหมของนักศึกษาในหลักสูตร

คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อยูในเกณฑท่ีดีและ

ยอมรับนวัตกรรมเร็ว (Early Majority) การใช i-Hybrid และ iPad ในคําถามสวนท่ี 2 อยูในเกณฑรวมท่ี

ไดคามาก และยังพบวา ไดมีการใชงาน google, line, facebook, mobile, iPad ทุกวัน วันละหลาย

ครั้ง ซ่ึงเปนสวนเสริมและสนับสนุน i-Hybrid และนวัตกรรมการสอนออนไลนไดเปนอยางดี อยางไรก็

ตามจากผลสํารวจ การแจกเอกสารเสริมในระหวางการเรียนการสอนแบบ i-Hybrid อาจชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนไดดียิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ  

สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยแนะนําใหนําแบบสอบถามชุดเดียวกันนี้

ทดสอบกับนักศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ และคณะตาง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลศึกษาในแตละหลักสูตรเพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ i-Hybrid ใหเหมาะสมกับนักศึกษาแตละกลุมเรียนตอไปในอนาคต ผูวิจัย

มีความเห็นเพ่ิมเติมเรื่องสื่อประสัมพันธท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาคือ google, line, facebook และ 

pantip 
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ระบบแสดงผลการพยากรณอากาศสามมิติตามความตองการ : 3D Weather Deva 

The On-Demand Weather Forecast System: 3D Weather Deva. 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นําเสนอแอพพลิเคชั่นพรอมกรอบแนวคิดใหมสําหรับการพยากรณอากาศแบบ

โตตอบตามเวลาจริง พยากรณอากาศพรอมสรางบริบทโดยอัตโนมัติ กรอบแนวคิดใหมไดรวมเขากับ

ขอความเปนคําพูดคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติและขอมูลจากฟดอินเทอรเน็ตโดยนักอุตุนิยมวิทยา ขอมูล

การพยากรณใชจากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอมูล XML ถูกวิเคราะหคําและสรางขอความภาษาไทยสําหรับ 

SAPI แอปพลิเคชันทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 ผลท่ีไดรับระบบแสดงผลการ

พยากรณอากาศตามความตองการและการใชงานมีความเปนมิตรกับผูใช 

 

คําสําคัญ: ผูนําเสนออุตุนิยมวิทยา, พยากรณอากาศ, ผูบรรยายอัตโนมัติ 

 

Abstract 

This paper presents the application with the new framework for real-time 

interactive weather forecast. A weather forecast with automatic generate context. The 

new framework has integrated with the text to speech, the 3D computer graphics and 

the data from internet feed by the meteorologist. The forecast data are used from the 
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Thai Meteorological Department. The XML data is parsed and generated a Thai text for 

SAPI. The application runs on the Microsoft Windows 10 Operating System. The result is 

an on-demand weather forecast system and with a user-friendly interface. 

 

Keywords: Meteorology Presenter, Weather forecast, Automatic Narrator. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

เม่ือผูชมตองการรายงานสภาพอากาศ วิธีการท่ัวไปมีหลักๆ อยู 4 วิธีกลาวคือ ประการแรกรอ

เวลา 18.00 น. และรับฟงวิทยุรายงาน ประการท่ีสองรอเวลา 20.00 น. และดูโทรทัศน ประการท่ีสาม

เปดแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอรและดูจํานวนอุณหภูมิและไอคอนตัวบงชี้สําหรับเมฆแดดหรือฝน  

แอปพลิเคชั่นพยากรณอากาศเปนท่ีนิยมในหลาย ๆ ดานเนื่องจากความสะดวกสบาย วิธีท่ีสี่นั้นยากกวา

เล็กนอย เม่ือผูใชจําเปนตองเปดเว็บเบราวเซอรไปยังเว็บไซตนักอุตุนิยมวิทยาและคนหาขอมูลท่ีพวกเขา

ตองการสําหรับการพยากรณอากาศในบริเวณตําแหนงบานของพวกเขา อยางไรก็ตามงานท้ังหมดมีความ

ซับซอน วิธีการแรกและครั้งท่ีสองตองรอเวลา วิธีท่ีสามไมมีรายละเอียด วิธีท่ีสี่ไมเปนมิตรกับผูใช  

ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอระบบใหมสําหรับแสดงการพยากรณอากาศตามเวลาทองถ่ินแบบโตตอบ

ตามเวลาจริง การพยากรณอากาศข้ึนอยูกับตําแหนงในทองถ่ินตามตําแหนงท่ีผูชมอาศัยอยู เฟรมเวิรก

ใหมไดรวมเขากับขอความเปนคําพูดคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติและขอมูลจากฟดอินเทอรเน็ตโดยนัก

อุตุนิยมวิทยา โดยการรวมเทคโนโลยีในปจจุบันสามารถทําใหมีความเปนไปไดในการสรางแอปพลิเคชัน

รูปแบบใหม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการแสดงผลพยากรณอากาศตามความตองการ (weather-on-

demand) และ โครงสรางของระบบแสดงผลพยากรณอากาศตามความตองการ 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  
 

1. ระบบแปลงขอความเปนคําพูด 

Text to speech หรือ TTS เปนสวนหนึ่งของการสังเคราะหเสียงพูดซ่ึงเปนการสังเคราะห

เสียงพูดของมนุษยในระบบคอมพิวเตอร ในตนป 1990 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรสวนใหญไดรวมตัว
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สังเคราะหเสียงพูดไวในระบบปฏิบัติการ (Speech Synthesis 2019) โดยเครื่องมือแปลงขอความเปน

คําพูดนั้น ประกอบดวยสองสวนคือ (1) สวนหนา  (front end) และ (2) สวนหลัง (back end) สวนหนา 

จะแปลงขอความดิบและแยกออกเปนขอความยอย (token) การประมวลผลลวงหนาจากนั้นจะ

กําหนดการถอดเสียงแบบออกเสียงใหแตละคํา การออกเสียงจะแปลเปนลําดับหนวยเสียง กระบวนการ

สวนหลัง จะทําการสังเคราะหลําดับเชิงหนวยเสียง (phoneme) เปนเสียง จากนั้นทําการจัดลําดับเวลา

เรียงขอมูลเสียง ผลลัพธไดเปนลําดับของคลื่นเสียงคลายกับคําพูดของมนุษย 

Microsoft Windows 10 ไดรวม Speech API หรือ SAPI (ใน MSAPI 2019) ตัวดําเนินการ

สามารถพูดตามเวลาจริงจากขอความ Unicode ตามความสามารถใหมของ SAPI ทําใหการสงขอความ

ไมจํากัดเฉพาะภาษาอังกฤษ แตยังครอบคลุมในภาษาอ่ืนดวย สําหรับการอานออกเสียงขอความรวมถึง

ภาษาไทยนั้นสามารถทําไดโดยใชคาเสียงของ Microsoft Pattara (MSWIN10 2019).  

เนื่องจากระบบ TTS และ SAPI นั้นเปนระบบท่ีใหญตองการทรัพยากรการคํานวณและเนื้อท่ี

จัดเก็บขอมูลสนับสนุนเปนจํานวนมาก ในการพัฒนาจึงไดเลือกใชการพัฒนาบนแพลตฟอรม Microsoft 

Windows 10 และยังไมสามารถทํางานบนโทรศัพทได 
 

2. แบบจําลอง 3 มิติและรูปแบบไฟล FBX 

โมเดล 3 มิติสามารถสรางโดยแอปพลิเคชันโมเดล 3 มิติดวยกระบวนการดั้งเดิมเชน Autodesk 

3DSMAX หรือ Autodesk MAYA การใชทักษะของศิลปนในการสรางแบบจําลอง 3 มิติโดยการทําใหรูป

หลายเหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมยอย โมเดล 3 มิติสามารถสรางโดยรูปปนในซอฟตแวรพิเศษเชน 

Autodesk MUDBOX หรือ ZBRUSH ในงานวิจัยนี้ไดพัฒนา 3D Weather Deva นั้นเก่ียวของกับความ

เชื่อของไทย (Deva) และไดรับการออกแบบใหมในรูปแบบการตูน ในรปูท่ี 1 

พ้ืนผิวท่ีถูกนําไปใชในรูปแบบ มีการแรเงามาตรฐานประกอบดวย: Albedo (แผนท่ีกระจาย), 

Ambient Occlusion, Metallic, Shininess Region, Normal Bump Map ในรูปท่ี 2 

หลังจากสรางแบบจําลอง 3 มิติแลวกระดูกจะถูกยึดติดกับแบบจําลอง 3 มิติ โดยศิลปนสราง 

3D และการเคลื่อนไหวเพ่ือเคลื่อนไหวโมเดลโดยใช Timeline และการเคลื่อนไหวของเฟรมหลัก ขอมูล

โมเดลและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติท่ีมีความซับซอนและจําเปนตองสงออกไปยังแอปพลิเคชันในมาตรฐาน

รูปแบบไฟล 3D จํานวนมาก ในงานวิจัยนี้ไดเลือกรูปแบบไฟล FBX (Wiki FBX 2019) FBX (FilmBoX) 

ไดรับการพัฒนาโดย บริษัทชื่อ Kaydara และเปนเจาของโดย Autodesk ตั้งแตป 2549 Autodesk ใน

การใช C ++ FBX SDK จะสามารถนําเขาสูระบบได โดยขอมูล FBX เกือบท้ังหมดสามารถนําเขาสูระบบ

ผานทางไลบราลี่ดังกลาว (Autodesk FBX 2019) 
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รูปท่ี 1 แบบจําลองสามมิติ 3D Weather Deva ในรูปแบบเสน (ซาย) และภาพพ้ืนผิว (ขวา) 

 

 

 
 

  

  
 

รูปท่ี 2 ภาพพ้ืนผิว 3D Weather Deva ประกอบดวย อัลเบโด (ซายบน)  

บดบังสภาพแวดลอม (ขวาบน), เมทัลลิก (ซายลาง) และพ้ืนผิวตั้งฉาก (ขวาลาง) 

 

3. การพยากรณอากาศและขอมูล 
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ขอมูลการคาดการณการพยากรณอากาศในงานวิจัยนี้ไดใชจากบริการสาธารณะจากกรม

อุตุนิยมวิทยา (tmd.go.th) โดยกรมอุตุนิยมวิทยากอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2449 โดยนายพลเรือเอกพระเจา

บรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (TMD 2019) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2479 แผนก

อุตุนิยมวิทยาและสถิติไดถูกยายไปยังกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ ปจจุบัน TMD สังกัดภายใตกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

TMD weather API สามารถเขาถึงไดในรูปแบบ XML ท่ี data.tmd.go.th มี 13 หมวดหมู 

(TMDAPI 2019) สําหรบับริการพยากรณอากาศ ดังนี้ 

1. WeatherWarningNews: ขาวเตือนภัยสภาพอากาศ 

2. DailySeismicEvent: เหตุการณแผนดินไหวในประเทศไทย 

3. ThailandClimateNormal: รายงานคาสถิติภูมิอากาศ คาปกติ พ.ศ.2524-2553 

4. WeatherToday(Ver2): ลักษณะอากาศรายวัน รายงานเวลา 07.00 น. ทุกวันท้ัง 125 สถานี 

5. Weather3Hours(Ver2): รายงานเวลา 01,04,10,13,16,19,22 ชั่วโมงท้ังหมด 125 สถาน ี

6. HeatIndex: ดัชนีความรอนทุก 10 นาที 

7. ThailandMonthlyRainfall: ฝนตกสะสมจําแนกรายป 

8. Station: ระบุสถานีฐานสําหรับฐานขอมูล 

9. WeatherForecaseDaily: ผลการพยากรณอากาศรายงานเวลา 06,12,17,23 ชั่วโมง 

10. WeatherForecast7Days: ผลการพยากรณอากาศ 7 วันตามจังหวัด 

11. WeatherForecast7DaysByRegion: พยากรณ 7 วันตามภูมิภาค 

12. WeatherToday(Ver1): เหมือนกับ 4 

13.Weather3Hours(Ver1): เหมือนกับ 5 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

เฟรมเวิรกสภาพอากาศ 3D ประกอบดวย 8 สวน ในรูปท่ี 3 อธิบายกรอบในรูปแบบแผนผัง

ลําดับงาน สวนท่ี 1 เปนจุดเริ่มตนของแอปพลิเคชัน สวนท่ี 2 เปนกระบวนการเริ่มตนท่ีตองการขอมูล

การเตรียมการสําหรับสวนอ่ืน ๆ หลังจากจัดทําขอมูลจะถูกสงไปยังกระบวนการหลักในสวนท่ี 3 

กระบวนการหลักจะควบคุม Avatar Weather Deva Avatar ไปยังกระบวนการแสดงผลตอนท่ี 4 

กระบวนการหลักจะสงไฟลขอความสําหรับขอมูลเสียงไปยังกระบวนการสวนท่ี 5 TTS ผาน SAPI หาก

เปนไปตามขอกําหนดของผูใชสําหรับการยกเลิกแอปพลิเคชันจะหยุดกระบวนการท่ีสวนท่ี 8  



 

3182 

 

สําหรับในสวนท่ี 6 webservice ขอมูลการคาดการณจะถูกดึงไปยังแอปพลิเคชันโดยใชตัวโหลด 

URL แลวสงไปยัง XML parser สวนท่ี 7 เปนผูจัดการโมเดล 3 มิติซ่ึงเปนสวนหนึ่งของปลั๊กอิน FBX 

และการจัดการโมเดล 3 มิติ ตัวอยางเชน การวาดโมเดลท่ีตําแหนงเฉพาะเลนภาพเคลื่อนไหวท่ีรองขอ

โดยกระบวนการหลักควบคุมการเคลื่อนไหวของลูปเปนตน 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 เฟรมเวิรกสภาพอากาศ 
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1. XML ขอมูลสภาพอากาศ 

ขอมูลจาก“ data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1” จะดึงขอมูลในรูปแบบ XML ดังในรูป

ท่ี 4 เริ่มตนดวยแท็ก XML <WeatherToday> และตามดวยสวน <Header> พรอม <LastBuildDate> 

เพ่ือยืนยัน ขอมูลการสรางขอมูลและแท็ก <ลิขสิทธิ์> ขอมูลซํ้าอยูในแท็ก <Stations> แท็ก <Station> 

ประกอบดวย <WmoStationNumber> <StationName> ซ่ึงหมายถึงชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ของสถานี แท็กตําแหนง <Latitude> และ <Longitude> จะชวยใหแอปพลิเคชันของเราคนหาขอมูล 

หนวยการวัดเชนความดันนาทีและอุณหภูมิสูงสุดในหนวยองศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธทิศทางลมและ

ความเร็วหนวยสุดทายคือหนวยปริมาณน้ําฝนหนวยเปนมิลลิเมตร สถานีจะทําซํ้าจนกวาจะครอบคลุม

ขอมูลสถานีท้ังหมดและแท็กปดดวย </Stations> และ </WeatherToday> 

ขอมูล XML จะดาวนโหลดเปนไฟลชั่วคราวโดยใชฟงกชัน Win32APIs URLDownloadToFile  

และโหลดลงในไลบรารี XML parser pugixml (Arseny Kapoulkine 2020) ใชสําหรับจัดการเอกสาร 

XML pugixml เปนไลบรารีการประมวลผล C ++ XML ท่ีมีน้ําหนักเบา (lightweight library)บวกกับ

การสนับสนุน XML Unicode แบบเต็ม pugixml ไดรับการพัฒนาและดูแลรักษามาตั้งแตป พ.ศ. 2549 

และไดรับความนิยมในกลุมผูใชจํานวนมาก รหัสถูกแจกจายภายใตลิขสิทธิ์ของ MIT ขอมูลจาก XML จะ

ถูกแยกและจัดเก็บในดัชนีอารเรยคอนเทนเนอร C ++ ขอมูลโครงสรางสําหรับการเขาถึงสถานีขอมูลใน

อนาคต 

 
<WeatherToday xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Header><Title>WeatherToday</Title> 

<Description>Today's Weather Observation</Description> <Uri>https://data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1</Uri> 

<LastBuiltDate>24/7/2019 17:37:09</LastBuiltDate><CopyRight>Thai Meteorology Department 

2015</CopyRight><Generator>TMDData_API services</Generator></Header> 

<Stations> 

<Station> 

<WmoStationNumber>48300</WmoStationNumber> 

<StationNameThai>แมฮองสอน</StationNameThai> 

<StationNameEnglish>MAE HONG SON </StationNameEnglish> 

<Province>แมฮองสอน</Province><Latitude Unit="decimal degree">19.298972222222222222222222222</Latitude> 

<Longitude Unit="decimal degree">97.97577777777777777777777778</Longitude> 

<Observation xsi:type="ObservationToday"><Date>24/7/2019</Date> 

<MeanSeaLevelPressure Unit="hPa">1006.53</MeanSeaLevelPressure> 

<Temperature Unit="celcius">25.0</Temperature> 
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<MaxTemperature Unit="celcius">32.0</MaxTemperature> 

<DifferentFromMaxTemperature Unit="celcius">0.3</DifferentFromMaxTemperature> 

<MinTemperature Unit="celcius">23.6</MinTemperature> 

<DifferentFromMinTemperature Unit="hPa">0.6</DifferentFromMinTemperature> 

<RelativeHumidity Unit="%">96</RelativeHumidity> 

<WindDirection Unit="degree">000</WindDirection> 

<WindSpeed Unit="km/h">0</WindSpeed><Rainfall Unit="mm">29.30</Rainfall> 

</Observation></Station> 

<Station> 

.. 

</Station> 

</Stations></WeatherToday> 

 

รูปท่ี 4 ตัวอยางขอมูล XML ท่ีไดจาก data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1 

 

2. ระบบกําหนดตําแหนง 3D Globe 

ลูกโลกเสมือน 3 มิติถูกทําเครื่องหมายสําหรับระบบตําแหนงในละติจูดและลองจิจูด เม่ือขอมูล 

XML ดึงตําแหนงท่ีสอดคลองกันสามารถแสดงขอมูลสถานีพยากรณอากาศ ลูกโลกจะแสดงในพ้ืนหลัง

และผูพยากรสภาพอากาศจะปรากฏในเบื้องหนา พ้ืนผิวโลกถูกนํามาจากอินเทอรเน็ต“ Free HD 20k 

x10K พ้ืนผิวแผนท่ีโลก Earth” สรางโดย (Giallo86 2019) ภาพพ้ืนผิวมีความละเอียดสูงและตองปรับ

ขนาดใหเหมาะสมกอนสงขอมูลไปยังกราฟกการด 

ละติจูดและลองจิจูดของขอมูล XML นั้นไดรับจากคาองศา ผูวิจัยไดแปลงตําแหนงเปนตําแหนง 

3D ใชการหมุนออยเลอรใน Z-AXIS และ Y-AXIS ในรัศมีของโลกเสมือน 3 มิติคือ 1.0 จากนั้นคาละติจูด

และลองจิจูด LAT/LON จะสงคืนคาของตําแหนงท่ีแนนอนบนขอบรัศมีของโลก 
 

3. การสรางการเคล่ือนไหวของ Weather Deva  

แอนิเมชันในโปรแกรมนั้นอางอิงจากแอนิเมชั่นใน FBX ผูวิจัยไดใชเฟรมเวิรกบนไลบรารี FBX 

สําหรับภาพเคลื่อนไหวดวยเฟรมเฉพาะในชวงเวลาภาพเคลื่อนไหวในไทมไลนเดียวกัน ผูวิจัยคิดวาวิธีนี้

ยืดหยุนกวาการแยกแอนิเมชั่นเปนหลายไทมไลน ไดรับประโยชนคือสามารถโพสตภาพเคลื่อนไหว และ

สามารถตั้งคาการทับซอนกันบนเสนเวลาเพ่ือประหยัดการเคลื่อนไหวของเฟรมไดอีกดวย 
 

4. Text To Speech ในภาษาไทยและตัวคั่นเธรด 
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SAPI เปนวัตถุ COM+ ใน win32s ของระบบ Windows และตองการวิธีพิเศษในการควบคุม

อยางระมัดระวัง แอปพลิเคชันหลักควรตั้งคาเสียงและแยกเธรด (thread) ใหมสําหรับ SAPI ในรายการ 

II หลังจากแยกเธรดแลวเธรดใหมจะรอการดําเนินการ (รายการ III) หาก voicethreadtalk เปนจริงซ่ึง

ถูกกําหนดโดยเธรดหลัก spt.speakXML จะถูกเรียกใช ดังนั้นพารามิเตอรขอความสามารถสรางจาก

เธรดหลักกอนท่ีจะเปลี่ยน voicethreadtalk เปนจริง ฟงกชัน speakXML (Listing IV) จะเรียก SAPI-> 

cpVoice-> Speak ถัดไปตองรอสัญญาณเพ่ือใหกิจกรรมเสร็จสมบูรณกอนจะใชงานตอไป ในเวอรชัน

ปจจุบันฟงกชั่น speakXML ไดยอมรับสตริง Unicode เม่ือรวมกับเสียง“ Microsoft Pattara” สามารถ

พูดภาษาไทยไดโดยไมตองดัดแปลงใด ๆ ดังนั้นขอความพูดจะถูกสรางข้ึนโดยอัตโนมัติจากขอมูลสภาพ

อากาศและพูดเปนภาษาไทยไดทันที 

 

สรุปผลการวิจัย  

แอปพลิเคชันทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 ในรูปท่ี 5 หลังจากโหลด

โลก 3 มิติและสภาพอากาศ 3D Weather Deva  ปรากฏข้ึน ขอมูล XML ถูกวิเคราะหคําและสราง

ขอความภาษาไทยสําหรับ SAPI ภาพเคลื่อนไหวแสดงอุณหภูมิจากสถานีและเริ่มพูดคุย รูปท่ี 6 ผูใช

สามารถใชเมาสหมุนมุมมอง 3 มิติ 3D Weather Deva จะบรรยายอยางตอเนื่อง ผูใชสามารถเลือก

สถานีโดยกด ‘N’ หรือ ‘ESC’ เพ่ือออกจากแอปพลิเคชัน 

 

 
 

รูปท่ี 5 ลูกโลกและ 3D Weather Deva 
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รูปท่ี 6. ตัวอยางของ 3D Weather Deva พูดบรรยายอัตโนมัติดวย Speech API แสดงอุณหภูมิท่ี

สนามบินภูเก็ต และตัวอักษรโปรยขณะท่ีบรรยาย 

 

อภิปรายผล 

ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอกรอบแนวคิดใหมสําหรับการพยากรณอากาศตามเวลาจริง ขอมูลสภาพ

อากาศจากฟดอินเทอรเน็ตโดยนักอุตุนิยมวิทยา เทคโนโลยีขอความเปนคําพูดสรางคําพูดและกราฟก

คอมพิวเตอร 3 มิติ วิธีท่ีเรานําในงานวิจัยนี้ ไดนําเสนอการโตตอบกับแอปพลิเคชันและสรางสิ่งใหม

สําหรับประสบการณของผูใช  ไดแนวทางในการแสดงผลพยากรณอากาศตามความตองการ (weather-

on-demand) และแนวทางการประกอบสรางระบบแสดงผลพยากรณอากาศตามความตองการ สิ่งท่ีได

เปนแนวทางในการนําเสนอขอมูลท่ีมีความซับซอนโดยใชผูบรรยาย มีรายละเอียดสําคัญครบถวนและ

เปนมิตรกับผูใชงาน 

 

ขอเสนอแนะ  

Microsoft Windows 10 ไดรวม Speech API หรือ SAPI สามารถดําเนินการพูดตามเวลาจริง

จากขอความ Unicode ตามความสามารถใหมของ SAPI สําหรับการอานออกเสียงขอความรวมถึง

ภาษาไทยโดยใช Microsoft Pattara สามารถสงขอความผานโดยใช Unicode ไดทันที เปนสิ่งท่ีสะดวก

มากในการสรางสิ่งใหมใหกับประสบการณของผูใช  แตท้ังนี้การอานออกเสียงขอความยังจํากัดเฉพาะ

เสียงผูชาย ในอนาคตถาหากมีการใชงานดวยเสียงผูหญิง หรือเสียงเด็กไดดวย จะสามารถเพ่ิมแอปพลิเค

ชันในรูปแบบอ่ืนๆ ไดมากข้ึน เชน การบรรยายขาวดวยผูบรรยายชายและหญิง หรือ การเลานิทาน เปน

ตน 



 

3187 

 

เอกสารอางอิง 

Arseny Kapoulkine (2020), pugixml, Available: https://pugixml.org/ 

Autodesk FBX. (2019), Autodesk, FBX Overview and features, Available: 

 https://www.autodesk.com/ products/fbx/overview, access on 15 July 2019. 

Giallo86. (2019). Free HD 20k x10K Earth World Map Texture, 

 https://www.deviantart.com/giallo86/art/Free-HD-20k-x10K-Earth-World-Map-

 Texture-771486575, access on 15 July 2019. 

MSAPI. (2019). Microsoft, Microsoft Speech API (SAPI) 5.4, Available:  

 https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/ desktop/ 

 ee125663(v%3Dvs.85) , access on 15 July 2019. 

MSWIN10. (2019). Microsoft, Windows10 Appendix A: A support for language and sound 

 Available: https://support.microsoft.com/th-th/help/22805/windows-10-

 supported-narrator-languages-voices, access on 15 July 2019. 

Speech Synthesis. (2019). Wikipedia, Available: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_synthesis, access on 15 July 2019. 

TMD. (2019). TMD History, Available: https://www.tmd.go.th/en/aboutus/history.php, 

 access on 15 July 2019. 

TMDAPI. (2019), Thailand Meteorological Department API: TMDAPI, 

 https://data.tmd.go.th/api/index1.php, access on 15 July 2019. 

Wiki FBX. (2019). Wikipedia, FBX, Available: https://en.wikipedia.org/wiki/FBX, access on 

 15 July 2019. 

 

 



 

3188 

 

การพัฒนาเว็บไซตจําหนายเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
Website Development for Selling Healthy Drink. 

 

แกวใจ อาภรณพิศาล0

1, ชาญวทิย พักเขียว2 และมณฑล ธีรทองด3ี  

Kaewjai Apornpisarn1, Chanwit Phakkhiao2 and Monthon Teeratongde3 

 

บทคัดยอ 

ในปจจุบันทางรานจําหนายเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพมีชองทางการจัดจําหนายหนารานและรับคํา

สั่งซ้ือจากลูกคาทางโทรศัพท หรือลูกคาเดินทางมาสั่งซ้ือในชวงเวลาท่ีรานเปด ทําใหมียอดขายเครื่องด่ืม

มีไมมากนัก ทางรานตองการเพ่ิมชองทางจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพใหเปนท่ีรูจักของลูกคา ผูวิจัยจึง

พัฒนาเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ โดยใชโปรแกรม Visual Studio Code ภาษา PHP และ

ระบบฐานขอมูล MySQL ในการพัฒนาเว็บไซต ตามข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผลการวิจัย

พบวา ลูกคาสามารถเลือกสั่งซ้ือรายการเครื่องดื่ม การชําระเงิน และตรวจสอบสถานะจัดสงผานเว็บไซต

ได และออกรายงานสรุปยอดขายรายวันใหกับเจาของราน ความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอเว็บไซต

จําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ อยูในระดับมาก ระบบงานนี้ทําใหการจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

คําสําคัญ: เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ, เว็บไซต, ระบบฐานขอมูล 

 

Abstract 

Nowadays, several healthy drink owners have their shops to distribute their 

products and accept their order by phone or walk-in customers during opening hours 

that affected fewer sales. It caused many stores to need more marketing channels for 

being more attractive. Hence, the author developed a website for healthy drinks with 

Visual Studio Code, PHP language, and MySQL database according to the information 

system development process. As a result, customers could order their items, make a 
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payment, and check their delivery status on the website. This website could also report 

a summary of daily sales to owners. With website users’ satisfaction, it was found that 

website users satisfied using at a high level. It showed that this system helps healthy 

drinks sales more effectively. 

 

Keywords: Website, Healthy Drink, Database Systems 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันธุรกิจคาปลีกไดพัฒนามาอยูบนระบบอินเทอรเน็ตทําใหการติดตอซ้ือขาย สามารถทํา

ไดอยางงายดาย และสะดวกรวดเร็วโดยไมตองมีหนารานหรือการตั้งรานคาจริง ๆ ข้ึนมาจึงทําใหเกิด

ผูประกอบการหนาใหมข้ึนมากมาย หนึ่งในวิธีการขายสินคาบนอินเทอรเน็ตนั้นคือการจัดตั้งเว็บไซตขาย

สินคาภายในเว็บไซตท่ีมีผูสนใจในสินคา ซ่ึงผูบริโภคเขาถึงสินคาไดรวดเร็วภายในเว็บไซตเพ่ือใหผูเขาชม

สามารถคนหาสินคาหรือเลือกสินคาไดตรงตามความตองการมากข้ึน ทําใหสะดวกตอผูบริโภคหรือคนท่ี

สนใจสั่งซ้ือสินคา ในปจจุบันทางรานจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีชองทางการจัดจําหนายหนาราน

และรับคําสั่งซ้ือจากลูกคาทางโทรศัพท หรือลูกคาเดินทางมาสั่งซ้ือในชวงเวลาท่ีรานเปด  โดยเจาของ

รานทําใหมียอดขายเครื่องดื่มมีไมมากนัก ทางรานตองการเพ่ิมชองทางจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพให

เปนท่ีรูจักของลูกคา 

ปจจุบันการจําหนายเครื่องดื่มท่ีทําจากผลไม พืชผัก และสมุนไพรไทยมีความโดดเดนท้ังในดาน

รสชาติ มีกลิ่นหอม สีสวยสะดุดตา มีสรรพคุณเปนยา มีคุณคาทางอาหาร เปนเครื่องดื่มท่ีไดรับความนิยม

จากกลุมผูรักสุขภาพเปนอยางยิ่ง พืชผักผลไมหลากหลายชนิดนํามาปนค้ันเปนน้ําผลไม เพ่ือเพ่ิมความสด

ชื่นใหกับรางกายและสงเสริมสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับผูไมชอบกินผักผลไม

สดเปนผลิตภัณฑเครื่องดื่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ 

ดังนั้นจึงออกแบบระบบการจัดจําหนายสินคา และจัดตั้งเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ผานชองทางเว็บไซตออนไลน ทําใหผูบริโภคสะดวกตอการเลือกซ้ือสินคาเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพไดอยาง

รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห และออกแบบพัฒนาเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
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2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. องคความรูท่ีเกี่ยวของ 

การสรางเว็บไซตท่ีมีคุณภาพ ผูพัฒนาเว็บไซตจะตองศึกษาขอมูล และวิเคราะหขอมูลกอนถึง

ข้ันตอนลงมือปฏิบัติจริง กลาวคือ ตองกําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต  กลุมเปาหมายของเว็บไซต 

เทคโนโลยีท่ีนํามาใช และรูปแบบของเว็บเพจ เพ่ือใหเหมาะสําหรับผูเริ่มตนท่ีจะใชเปนแนวทางในการ

สรางเว็บไซตตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (วิทูลย งามขํา, 2563) 

ระบบจัดการฐานขอมูล คือ ซอฟตแวรท่ีเปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการใชฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาท่ีชวยผูใชเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ การ

เขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการเรียกดูขอมูลตามเง่ือนไข

ตาง ๆ ออกมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสรางขอมูล และใชงานผาน

ระบบหรือโปรแกรมท่ีเรียกใชขอมูล (ขาญชัย ศุภอรรถกร, 2562) 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ประภาวดี รัฐเมือง (2560) ทําการพัฒนาระบบซ้ือขายสินคามือสองออนไลน เปนอีกชองทาง

หนึ่งท่ีอํานวยความสะดวกตอการจัดซ้ือสินคาและมีการจําหนาย สินคาโดยผูประกอบการตองการเขาถึง

กลุมลูกคาใหมากข้ึน โดยจะตองทําการโฆษณาประชาสัมพันธใหมากข้ึนกวาเดิมหรือ การขยายสาขาของ

ธุรกิจโดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ยังสามารถชวยใหเขาถึงกลุมขอมูลประเภท 

เดียวกันไดและสามารถเขาใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง รวดเร็วและประหยัดเวลาดวย เพ่ือเปนอีกหนึ่ง

ทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคเอง 

ปองพล ธูปทอง และแกวใจ  อาภรณพิศาล (2561) ทําการพัฒนาระบบจัดการขอมูลซ้ือขาย

อุปกรณทางการเกษตร กรณีศึกษารานยิ่งเจริญการคา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ ภาษา PHP และ

ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ผลการวิจัยพบวา ลูกคาสามารถเลือกดูรายการสินคาไดจากหนาเว็บ 

สามารถตรวจสอบการสั่งซ้ือสินคาไดอีกท้ังระบบยังคํานวณคาใชจายใหอัตโนมัติทําใหการจัดการขอมูล

การซ้ือมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ศิริรัตน ชํานาญรบ และ ชมพูนุท โภคณิตถานนท (2561) ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนบานถํ้าเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ 

PHP5, HTML5, CSS3, phpMyAdmin ผลท่ีไดจากการพัฒนา ระบบแบงเปน 3 สวน คือ สวนของ
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ผูดูแลระบบ สวนของสมาชิก และสวนของผูใชท่ัวไป ผูดูแลระบบจะเปนผูอนุมัติการเขาเปนสมาชิกของ

ชุมชน สมาชิกสามารถจัดการขอมูลผลิตภัณฑตาง ๆ การใชระบบบัญชีรายรับ-รายจาย สวนผูใชท่ัวไป

สามารถดูขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ขอมูลติดตอสมาชิก และสอบถามขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือ

บริการตางๆ ท่ีมีในชุมชนบานถํ้าเสือได 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยของการพัฒนาเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ผูวิจัยมีข้ันตอน

วิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. การศึกษาเบ้ืองตน 

การศึกษารายละเอียดตางๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ จากนั้นนําขอมูลท่ีรวบรวม

ไดมาวิเคราะหและกําหนดขอบเขตของเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพใหตรงกับความตองการของ

ผูใชงานมากข้ึน 

2. การกําหนดความตองการของระบบ 

 การกําหนดความตองการของระบบ ไดแก ขอบเขตของระบบท้ังในสวนของผูดูแลระบบ และ

ผูใชงาน ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1  Use Case Diagaram ของเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 

3. การออกแบบ 

 เว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ประกอบดวยการออกแบบกระบวนการของเว็บไซต และ

การออกแบบฐานขอมูล  

 3.1 การออกแบบกระบวนการของเว็บไซต ดังรูปท่ี 2 



 

3193 

 

 
 

รูปท่ี 2  แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) 

 

 จากรูป ท่ี  2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Context Diagram) ประกอบดวย  

การทํางานท้ังหมด 2 สวน คือ การทํางานในสวนของสมาชิกในการสั่งซ้ือสินคา การทํางานในสวนของ

ผูดูแลระบบจัดการขอมูลสินคา ตรวจสอบการชําระเงิน แกไขสถานะชําระเงิน สถานะจัดสง ตรวจสอบ

การสั่งซ้ือของลูกคา ตรวจสอบยกเลิกการสั่งซ้ือของลูกคา และออกรายงานสรุปยอดขายรายวัน ราย

สัปดาห รายเดือน และรายป 
 

 3.2 การออกแบบฐานขอมูล แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity-Relationship 

Diagram) ดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3  แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 

4. การพัฒนาระบบ  

ผูวิจัยไดมีการออกแบบตามข้ันตอนการพัฒนาเว็บไซต โดยนําขอมูลท่ีไดจากการออกแบบ

เว็บไซตใหสอดคลองกับการทํางานจริง จากนั้นพัฒนาระบบงานตามวัตถุประสงคและทําการทดสอบ

ระบบงานเพ่ือหาขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของระบบงานท่ีไดพัฒนาข้ึน 

5. การทดสอบระบบ 

 ผูวิจัยไดมีการออกแบบตามข้ันตอนการทดสอบเว็บไซต โดยการทดสอบแตละสวน ไดแก ระบบ

ล็อกอิน การสั่งซ้ือ การชําระเงิน และการจัดสงสินคาในแตละสวน และทดสอบแบบเพ่ิมเติมในสวนของ

รายงานสรุปยอดขาย การทดสอบระบบรวมเพ่ือหาขอผิดพลาดของระบบและการทดสอบระบบเพ่ือสง

มอบงานโดยใชขอมูลจริงในการทดสอบ 

6. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

การประเมินความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงทําการประเมิน

ความพึงใจระบบงานหลังจากการติดตั้งเว็บไซต 
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7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑ

การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังนี้  

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00  หมายความวา ระดับมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49  หมายความวา ระดับมาก  

คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49  หมายความวา ระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49  หมายความวา ระดับนอย  

คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49  หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด  

 

สรุปผลการวิจัย  

 เว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เปนเว็บไซตท่ีไดจากการออกแบบและพัฒนา และเพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โดยผลการดําเนินงานตามขอบเขตท่ีไดกําหนดไวมีผลการวิจัย

ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ตามข้ันตอนการวิจัยในระยะท่ี 

1 โดยนําขอมูลจากการศึกษา และวิเคราะห แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ผูดูแลระบบ และสวนท่ี 2 

ผูใชงาน 

 1.1 สวนของผูดูแลระบบ 

      ผูดูแลระบบสามารถทําการ Login โดยการกรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานเพ่ือเขาใชงาน

ระบบ การจัดการขอมูลพ้ืนฐานของระบบ เชน ขอมูลสินคา เปนตน ตรวจสอบขอมูลการสั่งซ้ือ ดังรูปท่ี 4

ขอมูลการจัดสง และออกรายงานสรุปยอดขายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
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รูปท่ี 4 การตรวจสอบการสั่งซ้ือเครื่องดื่ม 

  

จากรูปท่ี 4 ผูดูแลระบบจะตรวจสอบสลิป หรือหลักฐานการโอนชําระเงิน หลักฐานถูกตองผูดูแล

ระบบจะปรับสถานะชําระเงินของลูกคา ผูดูแลระบบจะปรับสถานะขนสงและสถานะชําระเงิน เพ่ือให

ลูกคาตรวจสอบรายการการสั่งซ้ือไดท่ีหนาเว็บไซต 
 

 1.2 สวนของผูใชงาน 

      ผูใชงานสามารถสมัครสมาชิก โดยกรอกขอมูลสวนตัวของลูกคา ดังรูปท่ี 5 

 
 

รูปท่ี 5 การสมัครสมาชิก 

 

 หลังจากสมัครสมาชิกแลว ผูใชงานสามารถสั่งซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ โดยคลิกท่ีรูปสินคา เพ่ือ

แสดงรายละเอียด  
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รูปท่ี 6 รายละเอียดของสินคา 
 

จากรูปท่ี 6 เม่ือลูกคาเลือกเครื่องดื่ม จะแสดงรายละเอียดของสินคา หากลูกคาตองการสั่งซ้ือ 

ใหกดปุมเลือกหยิบใสตะกรา  
 

 
 

รูปท่ี  7 หนาจอยืนยันการสั่งซ้ือ 

 

จากรูปท่ี 7 โดยจะแสดงขอมูลสินคาท่ีเลือกไวและราคายอดรวมท้ังหมด ในหนานี้สมาชิก

สามารถเลือกท่ีอยูกํากับภาษี และท่ีอยูจัดสงสินคาได สมาชิกสามารถระบุวันท่ีจัดสงได โดยสมาชิกตอง

ระบุลวงหนา 5 วัน นับจากวันท่ีปจจุบัน หากสมาชิกตองการยืนยันการสั่งซ้ือใหทําการกดท่ีปุมสั่งซ้ือ  

เม่ือกดท่ีปุมสั่งซ้ือแลว สมาชิกจะไมสามารถแกไขจํานวนของสินคาท่ีสั่งซ้ือได 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบงานท่ีพัฒนาข้ึน 

 ผูวิจัยดําเนินการประเมินความพึงพอใจเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีพัฒนาข้ึน กับ

สมาชิกจํานวน 30 คน แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบเว็บไซต 

    จําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 

การประเมินความพึงพอใจ  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ความพึงพอใจในระบบในภาพรวม 3.40 0.77 ปานกลาง 

1. ดานการใชบริการระบบ 

1. ความครบถวนสมบูรณของขอมูลในระบบ 3.47 0.63 ปานกลาง 

2. ความเปนปจจุบัน 3.63 0.72 มาก 

3. ความนาเชื่อถือของขอมูลในระบบ 3.63 0.76 มาก 

4. ความสะดวกในการใชงานระบบ 3.50 0.86 มาก 

5. ความหลากหลายของขอมูล 3.33 0.84 ปานกลาง 

2. ดานประสิทธิภาพ และการออกแบบ 

1. ความสวยงาม ทันสมัย นาสนใจของหนาจอ 3.60 0.89 มาก 

2. สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน 3.60 0.81 มาก 

3. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอานไดงายและ

สวยงาม 
3.47 0.82 ปานกลาง 

4. เมนูตาง ๆ ในระบบสามารถใชงานไดงาย 3.47 0.78 ปานกลาง 

5. ระบบใชงานไดงาย และไมซับซอน 3.53 0.73 มาก 

6. ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการตอบสนองของ

ระบบ 
3.43 0.86 ปานกลาง 

โดยรวม 3.52 0.82 มาก 
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จากตารางท่ี 1 ผลการการประเมินความพึงพอใจเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวา 

ผลการประเมินโดยวัดจากคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ 1) ดานความพึงพอใจตอระบบ มีระดับความ

พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 2) ดานความพึงพอใจในการใชบริการระบบ มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก 3) ดานความพึงพอใจดานประสิทธิภาพ และการออกแบบ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก และ 4) ความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพโดยรวม มี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

ระบบเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน คือ 1) สวนของ

ผูใชงาน  2) สวนของผูดูแลระบบ ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบสวนของการซ้ือขายสินคาออนไลน 

จึงสงผลใหเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สอดคลองกับศิริรัตน ชํานาญรบ และชมพูนุท 

โภคณิตถานนท (2561) ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนบานถํ้าเสือ อ.

แกงกระจาน จ.เพชรบุรี ท่ีระบบท่ีพัฒนาข้ึนชวยเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายและทําใหเกิดรายไดท่ี

เพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

ผลการประเมินความพึงใจในการใชเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวา ความพึงใจตอ

ระบบโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบในสวนของการซ้ือขายสินคาออนไลน 

จึงสงผลใหเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สอดคลองกับปองพล ธูปทอง และแกวใจ  อาภรณ

พิศาล (2561) ทําการพัฒนาระบบจัดการขอมูลซ้ือขายอุปกรณทางการเกษตร กรณีศึกษารานยิ่งเจริญ

การคา และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ  

1. เพ่ือความสะดวกตอการชําระเงินของลูกคาทางผูพัฒนาระบบ ควรมีการชําระคาสินคา

อัตโนมัติผานทางระบบออนไลน บัตรเครดิต การทํารายการธุรกรรมการเงินเพ่ือความปลอดภัย และ

สะดวกมากยิ่งข้ึน 

2. ควรเพ่ิมข้ันตอนการจัดสงแสดงในรูปแบบกราฟกสวยงามและทันสมัย เพ่ือความงายตอการ

ใชงานของลูกคา 

3. ควรเพ่ิมท่ีอยูจัดสงแสดงในรูปแบบแผนท่ี ใหลูกคาระบุจุดท่ีอยูในการจัดสงบนแผนท่ีได เพ่ือ

ความแมนยําในการจัดสงสินคา 
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การพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชมภาพยนตร  

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Development of a Registration System for Requests to Use the Karaoke 

Room and the Movie Room of the Office of Academic Resources and 

Information Technology Nakhon Pathom Rajabhat University. 

 

แกวใจ อาภรณพิศาล0

1 ทินกร แสงเดือน2 และศรัญู คูณปลอง3 

Kaewjai Apornpisarn1, Tinnakorn Sangduan2 and Sarunyu Koonplong3 

 

บทคัดยอ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดใหบริการรองคา

ราโอเกะและชมภาพยนตรแกนักศึกษา นักศึกษาจะตองทําการลงทะเบียนเพ่ือขอเขาใชงานบริการลงใน

กระดาษท่ีจุดลงทะเบียนท่ีกําหนด และการจํากัดเวลาในการใชบริการโดยเจาหนาท่ีจะเปนผูตรวจสอบใน

การใชบริการแตละครั้งซ่ึงทําไดลําบากมาก ผูวิจัยไดพัฒนาระบบลงทะเบียนขอเขาใชบริการรองคาราโอ

เกะและชมภาพยนตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย

ใชภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL เปนเครื่องมือในการพัฒนา เว็บไซตท่ีพัฒนาข้ึน 

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ผูเขาใชบริการสามารถเลือกใชบริการหองคาราโอเกะหรือหองชมภาพยนตร  

สวนพนักงานสามารถอนุมัติการใชบริการท้ังสองแบบได สวนผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

แสดงสถิติขอมูลการเขาใชบริการรายเดือนในรูปแบบแผนภูมิแทง ความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทําใหนักศึกษาสามารถใชบริการรองคาราโอเกะและชมภาพยนตรได

สะดวกมากยิ่งข้ึน  

 

คําสําคัญ: หองคาราโอเกะ, หองชมภาพยนตร, เว็บไซตลงทะเบียน  
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Abstract 

The Office of Academic Resources and Information Technology Nakhon Pathom 

Rajabhat University has opened the karaoke room and the movie room to the students. 

The students had to register their request to use the rooms in a paper form at the 

designated registration point and the time limit for using the service, which was difficult 

to be monitored by the officers. Therefore the researcher has developed a registration 

system for the Requests to Use the Karaoke Room and the Movie Room of the Office of 

Academic Resources and Information Technology Nakhon Pathom Rajabhat University 

developed on PHP Language and MYSQL Database Management Systems. The 

developed website consist of 3 areas which are the students: A selection to use the 

karaoke room or a movie room, the officer: The authorization for the service of both 

rooms. The system administrator: Basic system management, the monthly statistics of 

the use of the service in the form of a bar chart.  The result of satisfaction of the system 

users was at high level, making it more convenient for the students to use the karaoke 

room and the movie room.   

 

Keywords: Karaoke room, Movie room, Registration website 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยรวมหนวยงานสองหนวยงานเดิม คือสํานักวิทย 

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุด) และศูนยคอมพิวเตอรเขาดวยกัน การลงทะเบียนเพ่ือขอใช

งานบริการรองคาราโอเกะและชมภาพยนตรของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงในอดีตนั้นหากตองการท่ีจะขอเขาใชบริการ รองคาราโอเกะหรือชมสื่อ

ภาพยนตรนั้นจะตองทําการลงทะเบียนเพ่ือขอเขาใชงานบริการตาง ๆ ลงในกระดาษของเจาหนาท่ีโดยท่ี

มีการดูแลและควบคุมจากเจาหนาท่ีและจะตองทําการลงทะเบียนท่ีจุดลงทะเบียนเพียงท่ีเดียวเทานั้นไม

สามารถจองเวลาและลงทะเบียนออนไลนได ในการเขาใชบริการรองคาราโอเกะแตละครั้งจะมีเวลาจํากัด 
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ซ่ึงผูใชท่ีเขาใชบริการกอนหนาลงทะเบียนไวตอนก่ีโมงจะไมรูเวลาการใชบริการไดถึงก่ีโมง และผูท่ีบริการ

อยูก็ไมทราบวาตองออกเวลาใด ดังนั้นมันจึงยากในการตรวจสอบเวลาท่ีแนชัด 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูจัดทําไดนําระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ

และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เขามาใชในการจัดเก็บขอมูลเอกสาร เพ่ือแกปญหาของการเรียกดูตรวจสอบขอมูลยอนหลัง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และ

หองชมภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคารา

โอเกะ และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

1. องคความรูท่ีเกี่ยวของ 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน จะประกอบไปดวย 5 สวนสําคัญ คือ HTML สําหรับใชเปน

โครงสรางของเว็บเพจ CSS ใชตกแตงหนาตาของเว็บเพจ  Client Side Script เปนสคริปตท่ีใชกําหนด

คุณสมบัติเอลิเมนตตางๆ ของเว็บเพจ Server Side Script เปนสคริปตท่ีจะแปลความหมายท่ีฝง

เซิรฟเวอรใชติดตอ สงขอมูล เขียนขอมูลไปยังเซิรฟเวอร และฐานขอมูลเปนสวนท่ีใชเก็บขอมูลซ่ึงมี

โครงสราง และจดัการอยางเปนระบบ (จีราวุธ วารินทร, (2562)) 

ระบบจัดการฐานขอมูล คือ ซอฟตแวรท่ีเปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการใชฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาท่ีชวยผูใชเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ การ

เขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการเรียกดูขอมูลตามเง่ือนไข

ตาง ๆ ออกมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสรางขอมูล และใชงานผาน

ระบบหรือโปรแกรมท่ีเรียกใชขอมูล (ขาญชัย ศุภอรรถกร, 2562) 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กิตติเดช เสิศสุคนธ และวิระพงศ จันทรสนาม (2560) ทําการพัฒนาระบบจองและจําหนายตั๋ว

โรงภาพยนตรออนไลน กรณีศึกษา โรงภาพยนตร เบลซินีมา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ ภาษา 
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JAVA โดยใชโปรแกรม Symantec Visual Cafe ผลท่ีไดจากการพัฒนา ระบบจองตั๋วภาพยนตร ระบบ

ซ้ือตั๋วภาพยนตร ระบบเติมเงินเขาระบบ ระบบสมัครสมาชิก และเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาได 

สามารถเลือกใชบริการไดดวยตนเอง เปนการเพ่ิมชองทางการจําหนายสามารถเขาถึงลูกคาไดมากยิ่งข้ึน 

  กาญจนา คณารัมย และทิพวัลย แสนคํา (2560) ทําการพัฒนาระบบจัดการรานอาหารครัวยาย

ยา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ ภาษา PHP HTML และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ผลท่ีได

จากการพัฒนา เพ่ือออกแบบระบบฐานขอมูลใหมี ความเปนระเบียบ ลดความยุงยากซับซอนในการ

คนหาขอมูลและการทํางานของเจาหนาท่ี พรอมท้ังสามารถออกรายงานการดําเนินงานของระบบได 

สามารถชวยใหการดําเนินงานของทางรานอาหารครัวยายยามีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดขอผิดพลาด 

นอยลง  มีความสะดวก รวดเร็ว สงผลใหการบริการลูกคาไดรวดเร็วข้ึน มีความถูกตองและยังสามารถ

สรางความพึงพอใจ ใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการมากข้ึน 

ศิริรัตน ชํานาญรบ และชมพูนุท โภคณิตถานนท (2562) ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนบานถํ้าเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ 

PHP5, HTML5, CSS3, phpMyAdmin ผลท่ีไดจากการพัฒนา ระบบแบงเปน 3 สวน คือ สวนของ

ผูดูแลระบบ สวนชองสมาชิก และสวนของผูใชท่ัวไป ผูดูแลระบบจะเปนผูอนุมัติการเขาเปนสมาชิกของ

ชุมชน สมาชิกสามารถจัดการขอมูลผลิตภัณฑตาง ๆ การใชระบบบัญชีรายรับ-รายจาย สวนผูใชท่ัวไป

สามารถดูขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ขอมูลติดตอสมาชิก และสอบถามขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือ

บริการตางๆ ท่ีมีในชุมชนบานถํ้าเสือได 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาเบ้ืองตน 

การศึกษาความเปนไปไดและกําหนดปญหาของระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคารา

โอเกะ และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยหองคาราโอเกะ มีหองท้ังหมดจํานวน 2 หอง ในการขอเขาใชบริการรองคาราโอเกะ ผูท่ีมา

ขอใชบริการจะตองมีจํานวนตั้งแต 4 คน ข้ึนไปแตจะไมเกิน 7 คน หองชมภาพยนตร มีหองท้ังหมด

จํานวน 16 หอง ในการขอเขาใชบริการชมภาพยนตรจะตองมีผูขอใชบริการตั้งแต 1 คน ข้ึนไปแตจะไม

เกิน 6 คน และหองมินิเธียเตอรจะสามารถใชเปนหองคาราโอเกะหรือหองชมภาพยนตรก็ไดข้ึนอยูกับผู
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ท่ีมาใชบริการ ในการขอใชบริการหองมินิเธียเตอรจะตองมีผูมาขอใชบริการตั้งแตจํานวน 8 คนข้ึนไป แต

จะไมเกิน 50 คน 

2. การกําหนดความตองการของระบบ 

การกําหนดความตองการของระบบ ไดแก ขอบเขตของระบบท้ังใน สวนของผูใชบริการ ผูดูแล

หรือเจาหนาท่ี ดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 Use Case Diagram ของระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ 

และหองชมภาพยนตร 

 

3. การออกแบบ 

 ระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวยการออกแบบกระบวนการ

ของเว็บไซต และการออกแบบฐานขอมูล  
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 3.1 การออกแบบกระบวนการของเว็บไซต  

 

 
 

รูปท่ี 2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Context Diagram) 

 

จากรูปท่ี 2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Context Diagram) ประกอบดวย การ

ทํางานท้ังหมด 3 สวน คือ 1) การทํางานในสวนของผูใชงานในการขอเขาใชบริการ 2) การทํางานในสวน

ของผูดูแลในการจัดการขอมูล ออกรายงาน และอนุมัติการขอเขาใชบริการ 3) การทํางานในสวนของ

พนักงานในการจัดการขอมูล และการอนุมัติการขอเขาใชบริการ 

 3.2 การออกแบบฐานขอมูล โดยแสดงดวยแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity-

Relationship Diagram) ดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity-Relationship Diagram) 

 

4. การพัฒนาระบบ  

ผูวิจัยไดมีการออกแบบตามข้ันตอนการพัฒนาเว็บไซต โดยนําขอมูลท่ีไดจากการออกแบบ

เว็บไซตใหสอดคลองกับการทํางานจริง จากนั้นพัฒนาระบบงานตามวัตถุประสงคและทําการทดสอบ

ระบบงานเพ่ือหาขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของระบบงานท่ีไดพัฒนาข้ึน 

5. การทดสอบระบบ 

 ผูวิจัยไดมีการออกแบบตามข้ันตอนการทดสอบเว็บไซต โดยการทดสอบแตละสวน ไดแก ระบบ

ล็อกอิน การเลือกบริการท่ีตองการใช เครื่องท่ีใหบริการ อุปกรณท่ีใชในรองคาราโอเกะและชมภาพยนตร 

ในแตละสวน และทดสอบแบบเพ่ิมเติมในสวนของรายงานการขอเขาใชบริการจะแสดง บริการ หอง 

จํานวนผูขอใชบริการ รายชื่อ รหัสนักศึกษาผูขอใชบริการ วันท่ีขอใชงาน เวลาลงทะเบียน เวลาเริ่ม เวลา

สิ้นสุด และสามารถอนุมัติการขอเขาใชบริการ การทดสอบระบบรวมเพ่ือหาขอผิดพลาดของระบบและ

การทดสอบระบบเพ่ือสงมอบงานโดยใชขอมูลจริงในการทดสอบ 
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6. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตจําหนายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

การประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ 

และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึง

ทําการประเมินความพึงใจระบบงานหลังจากการติดตั้งเว็บไซต 

7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑ

การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังนี้  

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00  หมายความวา ระดับมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49  หมายความวา ระดับมาก  

คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49  หมายความวา ระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49  หมายความวา ระดับนอย  

คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49  หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด  

 

สรุปผลการวิจัย  

ระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนเว็บไซตท่ีไดจากการออกแบบและ

พัฒนา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โดยผลการดําเนินงานตามขอบเขตท่ีไดกําหนดไว

มีผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชม

ภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผลการพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชมภาพยนตร ของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนา

ระบบ ตามข้ันตอนการวิจัยในระยะท่ี 1 โดยนําขอมูลจากการศึกษา และวิเคราะห มาจัดทําระบบการ

ลงทะเบียน แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1  สวนของผูใชบริการ และสวนท่ี 2 สวนของผูดูแลหรือ

เจาหนาท่ี 
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1.1 สวนของผูใชบริการ  

เม่ือผูใชบริการตองการท่ีจะขอลงทะเบียนเขาใชบริการตาง ๆ ระบบการลงทะเบียนขอเขาใช

บริการหองคาราโอเกะและหองชมภาพยนตร จะตองทําการเลือกบริการท่ีตองการใชบริการ ซ่ึงจะมีให

เลือก 3 บริการ คือ รองคาราโอเกะ ชมภาพยนตร และบริการหองมินิเธียเตอร  
 

 
 

รูปท่ี 4 หนาหลักของระบบการลงทะเบียนขอเขาบริการหองคาราโอเกะและหองชมภาพยนตร 

 

จากรูปท่ี 4 หนาหลักระบบการลงทะเบียนขอเขาบริการหองคาราโอเกะและหองชมภาพยนตร 

ในหนาหลักจะประกอบดวย การลงทะเบียนขอเขาใชบริการรองคาราโอเกะ บริการชมภาพยนตร และ

บริการมินิเธียเตอรในทางดานบนซายของระบบ ในทางดานบนขวาของระบบเปนล็อกอินเขาสูระบบเพ่ือ

ยกเลิกการขอเขาใชบริการ 
 

.  
 

รูปท่ี 5 เลือกหองบริการชมภาพยนตร 
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จากรูปท่ี 5 เม่ือทําการเลือกบริการชมภาพยนตร จะมีจํานวนหองท้ังหมด 16 หองและใหทําการ

เลือกหองท่ีตองการใชบริการในสถานะหองท่ีวาง เมือเลือกเครื่องไดแลวใหทําการลงทะเบียนขอเขาใช

งาน ในกรณีท่ีหองท่ีมีผูใชบริการหองอยูจะข้ึนสถานะหองไมวาง การใชบริการจะตองมีผูขอใชบริการ

ตั้งแต 1 คนข้ึนไปแตจะไมเกิน 6 คน 

 

 
 

รูปท่ี 6 รายละเอียดของภาพยนตร 

 

จากรูปท่ี 6 ภาพยนตรท่ีผูใชบริการเลือกมานั้นจะมีรายละเอียด ดังนี้ เลขทะเบียนหนัง ชื่อ

ภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ประเภทของหนัง เขาฉายเม่ือวันท่ี และความยาวของหนัง 

 

 
 

รูปท่ี 7 เลือกหองบริการรองคาราโอเกะ 
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 จากรูปท่ี 7 บริการรองคาราโอเกะ จะมีจํานวนหองท้ังหมด 2 หองและใหทําการเลือกหองท่ี

ตองการใชบริการในสถานะหองท่ีวาง เมือเลือกหองไดแลวใหทําการลงทะเบียนขอเขาใชงาน ในกรณีท่ี

หองท่ีมีผูใชบริการหองอยูจะข้ึนสถานะหองไมวาง การใชบริการจะตองมีผูขอใชบริการตั้งแต 4 คนข้ึนไป

แตจะไมเกิน 7 คน 

1.2 สวนของผูดูแลหรือเจาหนาท่ี 

เม่ือเขาระบบจะใหทําการกรอกรหัส ชื่อผูงาน และ รหัสผาน เพ่ือทําการเขาสูระบบ หลังจากทํา

การเขาสูระบบแลว จะเขาสูหนาจัดการขอมูลตาง ๆ จะแสดงขอมูลการใชงานประจําวันของระบบ  

 

 
 

รูปท่ี 8 หนาขอมูลการใชงานประวัน 

 

 จากรูปท่ี 8 เปนขอมูลการใชงานประจําวันของระบบลงทะเบียนขอเขาใชบริการรองคาราโอเกะ

และบริการชมภาพยนตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมท่ีแสดงใหผูดูแลระบบทราบและสามารถนําไปใชในการวางแผนการใชงานหองตอไป 
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รูปท่ี 9 ขออนุมัติเขาใชงานหอง 

 จากรูปท่ี 9 ผูดูแลระบบคลิกเขาสูเมนูการขอเขาใชบริการ จะเปนการอนุมัติการขอเขาบริการ

ของหองตาง ๆ และจะสามารถลบการขอเขาบริการของหองได 

 

2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบงานท่ีพัฒนาข้ึน 

 ผูวิจัยดําเนินการประเมินความพึงพอใจระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ 

และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ท่ีพัฒนาข้ึนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 50 คน แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบการ

ลงทะเบียนขอเขาบริการหองคาราโอเกะและหองชมภาพยนตร 

 

การประเมินความพึงพอใจ 𝒙𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจดานเนื้อหา 

1.1 ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน 4.21 0.85 มาก 

1.2 ความรวดเรว็ในการตอบสนองตอระบบ 4.23 0.90 มาก 

1.3 ความเหมะสมของข้ันตอนการลงทะเบียน 4.12 0.83 มาก 

1.4 ความงายของการใชงานของระบบ 4.19 0.99 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

การประเมินความพึงพอใจ 𝒙𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจดานการออกแบบและจัดรูปแบบ 

2.1 ความสวยงาม ความทันสมัยของระบบ 4.27 0.89 มาก 

2.2 สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน 4.29 0.82 มาก 

2.4 มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการคนหาและความเขาใจ 4.12 0.96 มาก 

2.5 เมนูตาง ๆ ในระบบใชงานไดงาย 4.23 0.88 มาก 

3. ดานการสนับสนนุและการใหบริการการใชงาน 

3.1 ความรวดเร็วในการใหบริการและแกไขปญหา 4.23 0.88 มาก 

3.2 มีชองทางการติดตอ/สอบถามปญหาอยางเพียงพอ 4.20 0.96 มาก 

3.3 การใหบริการและแกไขปญหาตาง ๆ 4.06 0.96 มาก 

โดยรวม 4.18 0.91 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการการประเมินความพึงพอใจระบบการลงทะเบียนขอเขาบริการหองคาราโอ

เกะและหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พบวา ผลการประเมินโดยวัดจากคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ 

1) ความพึงพอใจดานเนื้อหา ในเรื่องความเหมาะสมของเมนูการใชงาน ความรวดเร็วในการ

ตอบสนองตอระบบ ความเหมะสมของข้ันตอนการลงทะเบียน และความงายของการใชงานของระบบ 

อยูในความพึงพอใจระดับมาก  2) ความพึงพอใจดานการออกแบบและจัดรูปแบบ ในเรื่องความ

สวยงาม ความทันสมัยของระบบ สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน มีการจัดหมวดหมู

ใหงายตอการคนหาและความเขาใจ และเมนูตาง ๆ ในระบบใชงานไดงายอยูในความพึงพอใจระดับมาก 

และ 3) ดานการสนับสนุนและการใหบริการการใชงาน ในเรื่องความรวดเร็วในการใหบริการและแกไข

ปญหา มีชองทางการติดตอ/สอบถามปญหาอยางเพียงพอ และการใหบริการและแกไขปญหาตาง ๆ อยู

ในความพึงพอใจระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

ระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 

1) ผูดูแลระบบ 2) พนักงาน และ 3) ผูใชงาน ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบเก่ียวกับการจองหอง จึง
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สงผลใหระบบระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ และหองชมภาพยนตร ของสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สอดคลองกับ ศิริรัตน ชํานาญรบ 

และ ชมพูนุท โภคณิตถานนท (2562) ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน

บานถํ้าเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี ซ่ึงมีการทํางานของระบบ แบงเปน 3 สวน คือ สวนของผูดูแล

ระบบ สวนของสมาชิก และสวนของผูใชงานท่ัวไป โดยผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา และ

ดําเนินการตางๆ ผานทางเว็บไซต 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบการลงทะเบียนขอเขาใชบริการหองคาราโอเกะ 

และหองชมภาพยนตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับสนทยา พลพาลสงข และ 

รัชชนันท หลาบมาลา (2560) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจองหองพักออนไลน กรณีศึกษา อุทยาน

แหงชาติตาดโตน  พบวา ความพึงพอใจในการใชงานระบบอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ซ่ึงในการทํางาน

ของระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ขอมูลมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน และ

สามารถนําไปใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจริง 

 

ขอเสนอแนะ  

1. ทําใหระบบสามารถรองรับการทํางานบนสมารทโฟนท่ีสามารถใชงานและมีหนาตาท่ีใชงาน

งาย 

2. เพ่ือใหสะดวกตอการใชงานของผูใชบริการและทําใหมีการแจงเตือนและแสดงสถานะให

ผูใชบริการไดชัดเจน 
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บทคัดยอ 
 รานถาวรแฟชั่นเปนรานท่ีรับสั่งตัดเสื้อผาท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพตรงตามความตองการ มี

หลากหลายประเภท เชน เสื้อเชิ้ต เสื้อยูนิฟอรม เปนตน ในการสั่งตัดเสื้อผาทางรานจะจัดเก็บขอมูลของ

ลูกคา ตนทุนและคาใชจายของทางรานไวในรูปแบบกระดาษ ซ่ึงทําใหขอมูลการสั่งตัดเสื้อผาอยูกระจัด

กระจายกันอยางไมเปนระเบียบ เกิดการสูญหายของขอมูล และวิเคราะหขอมูลตนทุนการตัดเสื้อผาได

ลําบาก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาขอมูลข้ันตอนการทํางานและระบบการตัดเย็บเสื้อผาของรานถาวร

แฟชั่น ในดานการสั่งตัดเย็บเสื้อผาของลูกคาและข้ันตอนการทํางานตาง ๆ ภายในของราน เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีถูกตอง แลวนํามาวิเคราะหและพัฒนาระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น 

ใชภาษา PHP ท่ีใชในการพัฒนาเว็บไซต และระบบฐานขอมูล MySQL เปนฐานขอมูล โดยระบบแบง

ออกเปน 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลเบื้องตนของระบบ และการเรียกดู

รายงานขายสินคาและการสั่งตัด สวนท่ี 2 ชางตัดเสื้อผาสามารถรับและสงมอบงานตัดเย็บเสื้อผา สวนท่ี 

3 สมาชิกสามารถจัดการขอมูลสวนตัว การสั่งตัดเสื้อผา การชําระเงิน ไดรับแจงเตือนเม่ือชําระเงินแลว 

และตรวจสอบรายการสั่งตัด ขอมูลการจัดสงสินคา  สวนท่ี 4 ผูใชงานท่ัวไปสามารถเรียกดูขอมูลเสื้อผา 

วิธีการสั่งตัดเสื้อผา วิธีการชําระเงิน และขอมูลการติดตอ ระบบท่ีพัฒนาข้ึนทําใหการทํางานของรานตัด

เย็บเสื้อผาถาวรแฟชั่นมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา 

 

คําสําคัญ:การจัดการราน, ระบบจัดการฐานขอมูล,รานตัดเย็บเสื้อผา 
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Abstract 

Thavorn Fashion shop is a standardized and qualified tailor shop servicing to 

customer demands. Our tailor-made services include several types of clothes such as 

shirts, uniforms, etc. For the tailoring process, the shop stores customer information and 

costs and expenses in form of paper which causes the spread, disorder, and loss of 

information as well as difficulty in analyzing the tailor cost information. Therefore, the 

researcher has studied the working procedures and the tailoring system of Thavorn 

Fashion shop regarding the tailor-made services and processes for customers of the shop 

to get the right information for analyzing and developing the tailor shop management 

system. This case study of Thavorn Fashion shop applied the PHP language used in 

website development and used MySQL database system as a database. The system was 

divided into four parts: 1) The administrators can manage basic system information and 

browse for sales and tailor report, 2) The tailors can receive and deliver the finished 

order, 3) The members can manage personal information, tailoring orders, payments, and 

receive notifications when payment is complete as well as can check the order list and 

delivery information, 4) General users can browse information about clothes, how to 

place the tailoring orders, and contact information. This developed system enhances 

more efficiency of Thavorn Fashion tailor shop and facilitates the customer experiences. 

 

Keywords: Shop Management, Database Management System, Garment Shop  

 

บทนํา 

 อินเทอรเน็ตเปนท่ีนิยมมากและเปนสิ่งท่ีเชื่อมทุกคนจากทุกมุมโลกใหสามารถติดตอสื่อสารกันได 

มีหลากหลายวิธีในการติดตอสื่อสารกัน อินเทอรเน็ตจึงมีบทบาทมากในชีวิตประจําวันเพราะทุก ๆ คนท่ี

ใชงานอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงกันไดงาย ธุรกิจออนไลนจึงเริ่มเขามามีบทบาทในดานตาง ๆ มากยิ่งข้ึน

รวมไปถึงในดานพาณิชยการเปนการเพ่ิมชองทางการโฆษณาและเพ่ิมยอดขายสินคา การสรางเว็บไซต

ระบบสั่งทําสินคาออนไลนเปนการเพ่ิมชองทางใหกับผูประกอบการในการขายสินคา ทําใหสินคา

จําหนายไดมากข้ึน ดังนั้นธุรกิจออนไลนทําใหผูประกอบการสามารถออกแบบสินคา และขายสินคาได

งายและรวดเร็วข้ึน 
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 ปจจุบันธุรกิจเสื้อผาเติบโตมากในตลาดซ้ือขาย เสื้อผามีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคสมัย จึงเปนท่ีตองการของผูบริโภค ทําใหเกิดผูประกอบการขายเสื้อผาจํานวนมาก ซ่ึงมีจุดเดน 

คือ สินคาเปนท่ีตองการจํานวนมาก สามารถขายสินคาไดรวดเร็ว ผูประกอบการตองสามารถอัพเดท

สินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง สินคาตองมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยรานถาวรแฟชั่นเปนรานท่ีรับสั่งตัด

เสื้อผาท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพตรงตามความตองการ มีหลากหลายประเภท เชน เสื้อเชิ้ต เสื้อยูนิ

ฟอรม เสื้อซาฟารี เสื้อช็อป เปนตน ในการสั่งตัดเสื้อผาทางรานจะจัดเก็บขอมูลของลูกคาและบันทึก

สัดสวน เชน ชื่อ นามสกุล รอบคอ บาหนา บาหลัง ไหล รอบโคนแขน รอบอก ความยาวแขน ความยาว

ตัวเสื้อ รอบเอว สะโพก เปา โคนขา ความกวางปลายขา รวมถึงตนทุนและคาใชจายตาง ๆ เปนตน ไวใน

สมุดจดบันทึก ซ่ึงทําใหขอมูลการสั่งตัดเสื้อผาอยูกระจัดกระจายกันอยางไมเปนระเบียบ เกิดการซํ้าซอน

ของขอมูล และไมเกิดการเชื่อมโยงกันของขอมูล ทําใหวิเคราะหขอมูลการตัดเสื้อผาไดลําบาก  

 ดวยเหตุนี้ทําใหผูจัดทําเกิดความสนใจ และไดศึกษาคนควาเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในการสั่งตัด

เสื้อผา จึงจัดทําระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น เพ่ือชวยในการจัดเก็บและ

วิเคราะหขอมูล รวมถึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหกับลูกคาไดเพ่ิมชองทางการในการสั่งตัดเสื้อผาไดงาย

รวดเร็วข้ึน และเพ่ิมความสะดวกในการสั่งตัด เพียงสั่งตัดเสื้อผาจากระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผาได

ทันที 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 1.1 Adobe Dreamweaver CC 2018 คือ โปรแกรมทําเว็บ แกไข HTML สําหรับการออกแบบ

เว็บไซตในรูปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของสวนแกไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการ

รวมท้ังสองแบบเขาดวยกันแบบนี้ ทําให Dreamweaver เปนโปรแกรมท่ีแตกตางจากโปรแกรมอ่ืน ๆ ใน

ประเภทเดียวกัน Dreamweaver สามารถทํางานกับภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนเว็บไซตแบบไดนามิค 

ซ่ึงมีการใช HTML เปนตัวแสดงผลของเอกสาร เชน ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion 

รวมถึงการจัดการฐานขอมูลตาง ๆ (ชัยณรงค งามศรี, 2561) 
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 1.2 MySQL 10.4.8 เปนโปรแกรมในการบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีดีท่ีสุดของ Microsoft โดย

เปนในรูปแบบของ Relational Database Management System หรือท่ีเรียกวา RDBMS ซ่ึงจะเปน

บริหารขอมูลใหกับผูใชบริการตาง ๆ รองรับการทํางานไดจํานวนมากและมีความสามารถมากมาย 

เทียบเทากับระบบฐานขอมูลอ่ืน ๆ เชน Oracle DB2 Informix เปนตน (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2554) 

 1.3 PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอรจําพวก Scripting Language ภาษาจําพวกนี้คําสั่งตาง ๆ จะ

เก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา Script และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง (ธรรณพ สมประสงค, 2562)  

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ณัฐวุฒิ นะติ๊บ และแกวใจ อาภรณพิศาล (2561) ทําการพัฒนาระบบการจัดการราน กรณีศึกษา

รานยิวสปอรท โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ Microsoft Visual Basic 2010 และ Microsoft SQL 

Server 2008 ผลท่ีไดจากการพัฒนาระบบงานนี้สามารถจัดการขอมูลสินคา ขอมูลพนักงาน ขอมูลลูกคา 

ขอมูลการขายสินคา และออกรายงานการสั่งซ้ือ หรือรายงานการขายรองเทากีฬาได ชวยใหการทํางาน

ในรานยิวสปอรทมีความถูกตองและเหมาะสม 

ภัทรวดี เกิดสุข (2553) ทําการพัฒนาระบบสั่ง ซ้ือสินคาตามสั่งโดยใชหลักการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ เทคโนโลยีสําหรับพัฒนาเว็บไซต ASP.net ใชระบบ

ฐานขอมูล Microsoft SQL Server ผลท่ีไดจากการพัฒนา ระบบทําใหยอดขายของทางรานเพ่ิมมากข้ึน

อันเนื่องมาจากลูกคาสามารถเขามาใชบริการไดสะดวกมากยิ่งข้ึน เพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคา นํามา

ซ่ึงรายไดท่ีเพ่ิมมากข้ึนของทางราน 

ภควัฒน อยูวัฒนา (2554) ทําการพัฒนาการจัดการรานคาออนไลนดวยเทคโนโลยีเว็บ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการขายสินคาใหมากข้ึน รองรับกับการเติบโตของธุรกิจและสรางความนาเชื่อถือของก

จิการใหยิ่งข้ึนไป โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ ASP.NET เวอรชั่น 3.5 ในการพัฒนาระบบ และ

ฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2008 เปนเครื่องมือในการบริหาร และจัดการฐานขอมูล ผลท่ีไดจาก

การพัฒนา ระบบสามารถเพ่ิมชองทางในการขายใหกับผูขายไดจริง ระบบสามารถอํานวยความ

สะดวกสบายใหกับผูซ้ือ โดยไมตองเดินทางดวยตนเอง สามารถสั่งซ้ือ และคนหาสินคาไดจากเว็บไซตได

เลย เนื่องจากสินคาถูกจัดเก็บขอมูล สินคาเปนหมวดหมู ระบบสามารถเปนศูนยกลางชุมชนออนไลน

ระหวางผูซ้ือและผูขาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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1. การศึกษาเบ้ืองตน 

 จากการศึกษาเบื้องตน โดยศึกษาและสอบถามจากรานถาวรแฟชั่น พบวาระบบงานเดิมผูสั่ง

สินคาจะเดินทางมาท่ีรานถาวรแฟชั่น เพ่ือทําการสั่งตัดเสื้อผา เชน เสื้อผาสําหรับเด็ก เสื้อผาสําหรับ

ผูหญิง เสื้อผาสําหรับ ในการสั่งตัดเสื้อผาทางรานจะจัดเก็บและบันทึกขอมูลของลูกคา เชน ชื่อ นามสกุล 

ขนาดเอว สะโพก อก บา ความยาวแขน ขา รวมถึงตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ไวในสมุดจดบันทึก 

จากนั้นลูกคาทําการชําระเงินกับทางรานหรือมัดจําจํานวนหนึ่ง และเดินทางมารับสินคาตามวันท่ีตกลง 

 2. กําหนดความตองการของระบบ 

 ผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาวิเคราะหและไดศึกษาคนควาเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในการสั่งตัด

เสื้อผา เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบระบบท่ีตอบสนองความตองการของรานถาวรแฟชั่น และชวยใน

การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล รวมถึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหกับผูประกอบการไดเพ่ิมชองทางการสั่งตัด

เสื้อผาไดงายและรวดเร็วข้ึน 
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รูปท่ี 1 Use Case Diagram ของระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น 

 

 3. การออกแบบระบบ 

 การทํางานของระบบท้ังหมดสามารถเขียนเปนแผนผังตาง ๆ ดังนี้ 

 3.1 แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram: Context Diagram) ดังรูปท่ี2 
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รูปท่ี 2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) 

 

 3.2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level1) ดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
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 3.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity-Relationship Diagram) ดังรูปท่ี 4 

 

 

 
 

 รูปท่ี 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity-Relationship Diagram) 
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 4. การพัฒนาระบบ 

 การพัฒนาระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น ดวยการเขียน Adobe 

Dreamweaver CC 2018 ภาษาท่ีใชในการพัฒนาเว็บไซตดวย PHP ฐานขอมูล MySQL 10.4.8 

เพ่ือท่ีจะจัดเก็บขอมูลรานถาวรแฟชั่น 

 5. การทดสอบความถูกตองของระบบ 

 เม่ือทําการพัฒนาระบบแลวผูจัดทําไดดําเนินการทดสอบการเขาใชงานของระบบ ทดสอบการ

แจงเตือนความผิดพลาด การแสดงผลขอมูลตามลําดับของผูใชงานการออกรายงานท่ีถูกตอง โดย ใช

ขอมูลท่ีไมใชขอมูลจริง และขอมูลจริงในการทดสอบ 

 6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

 การประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวร

แฟชั่น ซ่ึงจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการท่ีไดทดลอง 

 7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑ

การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก 

  คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย 

  คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการวิจัย 

 ระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น แบงออกเปน 4 สวน คือสวนของ

ผูดูแลระบบ ชางตัดเสื้อ สมาชิก และลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 
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รูปท่ี 5 หนาหลักของระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น 

 

 จากรูปท่ี 5 หนาหลักของระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่น จะ

แสดงเมนปูระเภทของวัตถุดิบ วัตถุดิบ ประเภทเสื้อผา เสื้อผา ขอมูลการสั่งตัด ขอมูลการตัดเสื้อ และ

รายงาน  

 1.1 สวนของผูดูแลระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 6 หนาล็อกอินเขาสูระบบรานตัดเย็บเสื้อผาถาวรแฟชั่น 
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จากรูปท่ี 6 เม่ือผูดูแลระบบตองการตองการเขาสูระบบรานตัดเย็บเสื้อผาถาวรแฟชั่น ผูดูแล

ระบบจะทําการกรอกชื่อเขาใชงานและรหัสเขาใชงาน 

 

 
 

รูปท่ี 7 รายการขอมูลวัตถุดิบท่ีใชในการตัดเสื้อผา 

 

 จากรูปท่ี 7 เม่ือผูดูแลระบบเลือกท่ีเมนูวัตถุดิบจะแสดงรายการขอมูลวัตถุดิบท่ีใชในการตัด

เสื้อผาสามารถเพ่ิม แกไขและลบวัตถุดิบ และถาหากวัตถุดิบเหลือ 10 ชิ้นจะแสดงเปนแถบสีแดง 

 

 
 

รูปท่ี 8 รายการขอมูลการสั่งตัด 
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 จากรูปท่ี 8 เม่ือผูดูแลระบบเลือกท่ีเมนูขอมูลการสั่งตัดเพ่ือตรวจสอบการสั่งตัด ระบบจะ

แสดงรายการขอมูลการสั่งตัดรวมถึงสถานะและตัวเลือก จากนั้นผูดูแลระบบทําการมอบหมายงานใหชาง

ไดทําการตัดเย็บเสื้อผา ดังรูปท่ี 9 

 

 
 

รูปท่ี 9 การตรวจสอบการชําระเงิน 

 

 1.2 สวนของชางตัดเสื้อผา 

 ชางตัดเสื้อผาเลือกเมนูขอมูลการสั่งตัดจะแสดงรายการขอมูลการสั่งตัดท่ีผูดูแลระบบ

มอบหมายงานให จัดทําสินคาเรียบรอย และดูรายละเอียด ดังรูปท่ี 10 
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รูปท่ี 10 ขอมูลการสั่งตัด 

 

 1.3 สวนของสมาชิก 

 หลังจากท่ีสมาชิกสั่งตัดเสื้อผาเรียบรอย สมาชิกเลือกท่ีเมนูตะกราสินคาในเมนูตะกราสินคา

จะแสดงรายละเอียดของสินคาท่ีสั่งตัดนั้น รวมท้ังปุมเลือกสินคาเพ่ิม ดําเนินการสั่งซ้ือ และแกไข ลบ ดัง

รูปท่ี 11 

 

 
 

รูปท่ี 11 ตะกราสินคา 
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 1.4 สวนของผูใชงานท่ัวไป 

 หนาหลักของผูใชงานท่ัวไปแสดงขอมูลประเภทเสื้อผา ขอมูลเสื้อผา และเมนูหนาหลัก 

วิธีการสั่งตัด วิธีการชําระเงิน และขอมูลติดตอ ดังรูปท่ี 12 

 

 
 

รูปท่ี 12 หนาหลัก 

 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษา

รานถาวรแฟชั่น 

 

การทดสอบระบบ ผลการทดสอบระบบ ระดับความ

พึงพอใจ x ̅ S.D. 

1. รูปแบบการใชงานระบบ ความยาก - งาย 4.00 0.67 มาก 

2. กระบวนการทํางานของระบบ 4.20 0.63 มาก 

3. ความถูกตอง แมนยําของระบบ 4.50 0.53 มากท่ีสุด 

4. ตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 4.30 0.67 มาก 

5. การออกแบบใหใชงานงาย เมนูไมซับซอน 4.20 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

 

การทดสอบระบบ ผลการทดสอบระบบ ระดับความ

พึงพอใจ x ̅ S.D. 

6. ความเปนปจจุบันของขอมูล 4.00 0.67 มาก 

7. ความสะดวกในการใชงานโปรแกรม 4.30 0.48 มาก 

8. ความเหมาะสมในการใชงานโปรแกรม 4.00 0.67 มาก 

9. ความพึงพอใจในการใชงาน 4.20 0.63 มาก 

10. ความสามารถของระบบ ในการนําไปใชประโยชน 4.20 0.78 มาก 

โดยภาพรวม 4.19 0.63 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา 

กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่นโดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅= 4.19) โดยผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชงาน

มากท่ีสุด (x ̅= 4.5) ในเรื่องของความถูกตอง แมนยําของระบบงาน 

 

อภิปรายผล 

 จากการดําเนินงานระบบการจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่นนั้น โดย

ระบบงานสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายท่ีคาดหวังไว เปนเครื่องมือชวยในการทํางานไดสะดวก

ยิ่งข้ึนมีความทันสมัยเปนระบบในการสั่งตัดเย็บเสื้อผาแกผูสั่งตัด ทําใหรานตัดเสื้อไดรับขอมูลอยางเปน

ระเบียบถูกตองแมนยําไมสูญหาย ในการพัฒนาระบบนี้ใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018 

ภาษา PHP เปนภาษาท่ีใชเขียนโปรแกรม และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 10.4.8 ในการพัฒนา

ระบบ โดยระบบแบงออกเปน 4 สวนคือ สวนท่ี 1 ผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลเบื้องตนคือ ขอมูล

ผูดูแลระบบ ขอมูลสมาชิก ขอมูลชางตัดเสื้อผา ขอมูลสินคา ขอมูลการสั่งตัด ขอมูลการรับสินคา และ

การเรียกดูรายงานขายสินคาและการสั่งตัด สวนท่ี 2 ชางตัดเสื้อผาไดรับรายละเอียดขอมูลการสั่งตัด 

รายละเอียดคําสั่งซ้ือ และสถานะขอมูลการสั่งตัด สวนท่ี 3 สมาชิกสามารถจัดการขอมูลสวนตัว การสั่ง

ตัดเสื้อผา การชําระเงิน ไดรับแจงเตือนเม่ือชําระเงินแลว และตรวจสอบรายการสั่งตัด ขอมูลการจัดสง

สินคา  สวนท่ี 4 ผูใชงานท่ัวไปสามารถเรียกดูขอมูลเสื้อผา เรียกดูวิธีการสั่งตัดเสื้อผา เรียกดูวิธีการชําระ



 

3232 

 

เงิน และขอมูลการติดตอ จากนั้นทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ผลท่ีไดความถึงพอใจโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

 ในการพัฒนาระบบการจัดการรานตัดเย็บเสื้อผา กรณีศึกษารานถาวรแฟชั่นควรเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน ระบบควรมีขอความสนทนาตอบกลับอัตโนมัติเพ่ืออํานวยความ

สะดวกความตองการของผูใชงานระบบมากยิ่งข้ึน  
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การวิเคราะหจําแนกเพ่ือคนหากลุมจังหวัดในประเทศไทย 

ที่ตองไดรับมาตรการชวยเหลือเพ่ือเยียวยา ในวิกฤตการณ 2563  

Using Clustering Analysis to Groups of Provinces  

for Assistance Measures in Thailand Crisis 2020 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหจําแนกกลุมจังหวัดในประเทศไทย ท่ีควรพิจารณาใหความ
ชวยเหลือในเบื้องตนในวิกฤตการณ ป 2563 โดยใชเกณฑเพ่ือประเมินความเลื่อมล้ําโดยพิจารณาจาก
ขอมูลรายไดเฉลี่ย คาใชจายเฉลี่ย และหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน  ผูวิจัยไดนําชุดขอมูล จากศูนยกลางการ
ใหบริการขอมูลเปดภาครัฐ ซ่ึงใชขอมูล 10 ป ตั้งแตป 2549 ถึง ป 2558 และใชเทคนิคการพยากรณ
แบบสมการถดถอยเชิงเสนเพ่ือทํานายขอมูลรายไดเฉลี่ย คาใชจายเฉลี่ย และหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนใน
ปปจจุบัน  นอกจากนี้ผูวิจัยไดเพ่ิมลักษณะขอมูลคือรายไดสุทธิเฉลี่ย ซ่ึงเปนผลตางระหวางรายไดเฉลี่ย
กับคาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน จากนั้นทําการวิเคราะหจําแนกขอมูลเพ่ือแบงกลุมจังหวัด ผลการวิจัยครั้ง
นี้แสดงใหเห็นวา ขอมูลรายไดเฉลี่ย คาใชจายเฉลี่ย จํานวนหนี้สินเฉลี่ย และรายไดสุทธิเฉลี่ย ของแต
ครัวเรือนในแตละจังหวัด สามารถนํามาใชเพ่ือการวิเคราะหจําแนกกลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการ
ชวยเหลืออยางรีบดวนในวิกฤตการณได โดยผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางกวางๆในการ
พิจารณานโยบายสนับสนุนดานงบประมาณหรือความชวยเหลอืดานตางๆ จากภาครัฐ  โดยนโยบายควร
เนนกลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวนเปนอันดับแรกเพ่ือบรรเทาปญหาจาก
วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึน   

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหจําแนก วิกฤตการณ การพยากรณแบบเชิงเสน ศูนยกลางการใหบริการขอมูล

เปดภาครัฐ 
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Abstract 

During the Thailand crisis 2020, this research was intended to cluster groups of 

provinces in Thailand by assistance measures.  We used an inequality criterion: average 

income, expense, debt of each province as the factors to cluster the provinces. We used 

3 data set from the Open Government Data. The data sets were recorded between 2006 

and 2015.  Thus, we used the linear regression forecasting technique to predict the new 

data set in 2020.  Moreover, the new factor is generated from differencing between 

average income and average expense as average net income. All data sets are used with 

clustering of provinces.  These results revealed that an average income, expense, debt, 

and net income of each province can be factors for clustering provinces that required 

government financial assistance measures in Thailand crisis.  The results of this research 

can be a guideline for the urgent assistance policy of the government to relief troubles 

from the crisis. Therefore, the government should focus on the groups of provinces that 

need more help.  

  

Keywords: clustering analysis, Thailand crisis, linear regression forecasting, Open  

Government Data 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันประเทศไทยยังมีปญหาดานความเลื่อมล้ํา ท้ังประเด็นทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง โดยความเหลื่อมลามีมุมมองไดหลากหลายดาน ไมวาจะเปนความเหลื่อมลาดานรายได ดาน

ทรัพยสิน ดานคุณภาพชีวิต และดานโอกาส  สําหรับความเลื่อมล้ําดานรายไดในระดับจังหวัดถือเปน

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมาเปนเวลานาน ความเหลื่อมล้ําทางรายไดของไทยยังอยูในระดับสูงเม่ือ

เทียบกับหลาย ๆ ประเทศ จากรายงานของ World Economic Forum (2018) ชี้วาระดับ ความไม

เสมอภาคของไทยสูงเปนอันดับท่ี 25 จาก 107 ประเทศท่ัวโลก สูงกวา เวียดนาม (อันดับท่ี 29) สิงคโปร 

(อันดับท่ี 36) อารเจนตินา (อันดับท่ี 45) ญ่ีปุน (อันดับท่ี 87) อีกท้ังความแตกตางของรายได โดยเฉลี่ย

ระหวางกลุมประชากรหัวแถวท่ีมีรายไดสูงท่ีสุดรอยละ 20 และกลุมประชากรทายแถวท่ีมีรายไดต่ํา ท่ีสุด

รอยละ 20 สูงถึง 10.3 เทาในป 2015 และกลุมรายไดสูงสุดมีรายไดรวมกันมากกวาครึ่งหนึ่งของ
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ประชากรท้ังหมด (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) ซ่ึงสงผลตอการวางแผนและบริหารงานของรัฐบาล

ในดานตาง ๆ และเนื่องจากในป 2563 ประเทศไทยไดเผชิญกับปญหาการระบาดของโรคระบาดโควิด-

19  มีผลใหประชาชนขาดรายได ไมมีงานทํา ซ่ึงสงผลกระทบในวงกวางตอประชาชนท่ัวประเทศ การ

วางแผนและดําเนินการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบของรัฐบาลจึงมีมาอยางตอเนื่องผานนโยบาย

และโครงการท่ีหลากหลาย สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยตองการนําเสนออีกหนึ่งแนวทางโดยใชหลักการ

วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกเพ่ือคนหากลุมจังหวัดในประเทศไทย ท่ีควรพิจารณาใหความ

ชวยเหลือในเบื้องตนอยางเรงดวน ดวยเกณฑเพ่ือประเมินความเลื่อมล้ํา โดยพิจารณาจากขอมูลรายได

เฉลี่ยตอครัวเรือน คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน รวมกับเทคนิคทาง

วิทยาการขอมูล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหจําแนกใหไดกลุมจังหวัดท่ีตองไดรับความชวยเหลือในวิกฤตการณ  

 2. เพ่ือนําเสนอวิธีการประยุกตการวิเคราะหจําแนกขอมูลจริงและขอมูลพยากรณเขากับการ

แกปญหาวิกฤตในปจจุบัน  

 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

จากรายงานสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ําดานรายไดในระดับภาคของประเทศ

ไทย ป 2561 ไดจัดลําดับจังหวัด 10 จังหวัดท่ีสัดสวนคนจนสูงท่ีสุด ในป 2558 ไว เรียงตามลําดับ จาก 1 

– 10 ไดแก จังหวัดปตตานี แมฮองสอน ตาก บุรีรัมย ยะลา นาน ชัยนาท  นราธิวาส กาฬสินธุและ

กาญจนบรุี (สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2561) ทางคณะผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในยามวิกฤตท่ีทําใหเกิดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจกับประชากรท่ัวท้ังประเทศ ประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเหลานี้ ควรไดรับความชวยเหลือ 

ดานการเงินเพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอน กอนเปนอันดับตน ๆ แตในกรณีท่ีความเดือดรอนเกิด

ข้ึนกับประชากรท้ังประเทศ อยางเชนวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนในป 2563 นี้ การพิจารณาให

ความชวยเหลือเบื้องตนกับประชากรควรเริ่มจาก 10 จังหวัดดังกลาว แตอาจจะยังไมเพียงพอ คณะผูวิจัย

จึงมีความคิดท่ีจะจัดกลุมจังหวัดท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ 10 จังหวัดท่ีกลาวมาขางตน ดวยการใชวิธีการ

วิเคราะหการจําแนก (Clustering Analysis) แบบ K-Means เพ่ือจัดกลุม วัตถุ (object) ซ่ึงเปนวิธีการท่ี

มีการใชอยูอยางกวางขวาง  วัตถุท่ีอยูในคลัสเตอร (Cluster) หรือในกลุมเดียวกัน จะมีความคลายกัน

มากกวา วัตถุท่ีอยคนละคลัสเตอร (Yang Yu, Keisuke Kojima, Kyoungjin An and Hiroaki Furumi, 
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2013) ในการวิจัยไดแบงกลุมจังหวัดออกเปน 3 กลุม ในการแบงกลุมนอกจากจะพิจารณาจากรายได 

แลวยังมีการพิจารณาจากคาใชจาย และจํานวนหนี้สิน ตอครัวเรือน จังหวัดท่ีถูกจัดอยูในกลุมเดียวกับ 

10 จังหวัดควรจะเปนกลุมท่ีควรไดรับความชวยเหลือเปนลําดับตน ๆ และถัดไปในอีกสองกลุมตามลําดับ 

แตเนื่องจากขอมูลการสํารวจรายได รายจายและหนี้สินท่ีมีอยูมีถึงป 2558 เทานั้น คณะผูวิจัยจึงใช

วิธีการพยากรณ แบบสมการถดถอย (Linear Regression) เพ่ือพยากรณขอมูลท้ัง 3 ในป 2563 และใช

เปนขอมูลในการจัดกลุม  

1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

สมการการพยากรณ แบบสมการถดถอยอยางงาย (Simple linear regression) การทํานายคา 

y ในอนาคต (Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G., 2018) 
𝑦𝑦 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 
𝑦𝑦 คือ คาท่ีทํานาย 

𝛽𝛽0 คือ จุดตัดแกนตั้ง (Intercept) 
𝛽𝛽1 คือ คาสัมประสิทธิ์โดยประมาณ (Estimated coefficients) 
𝑥𝑥 คือ ตัวแปรทํานาย (Predictor variables) 

 

2. การวิเคราะหการจําแนกแบบ K-Means 

 หลักการของการวิ เคราะหการจําแนกแบบ K-Means คือการกําหนด k centers เปน 

เซนทรอยด (Centroid) ของแตละคลัสเตอร จากนั้นวางเซนทรอยดใหหางกันมากท่ีสุด แลวนําแตละคา

ในชุดขอมูลมาวางใหใกลเซนทรอยดใหมากท่ีสุด ดวยสมการ Sum of Squared Error (SSE) ทําการ

คํานวณซํ้าจนกวา k-center ของแตละคลัสเตอรไมมีการเปลี่ยนแปลง (Rajaguru, Harikumar, Prabhakar, 

Sunil K. , 2017)  
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =  � � (||𝑋𝑋𝑖𝑖 −  𝑌𝑌𝑗𝑗  ||)2
𝑐𝑐𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

𝑐𝑐

𝑖𝑖=1
 

 

𝑋𝑋𝑖𝑖 เปน Data point ในคลัสเตอร 𝑐𝑐𝑖𝑖 

𝑌𝑌𝑗𝑗  เปน Center ของคลัสเตอร 𝑐𝑐𝑖𝑖 

(||𝑋𝑋𝑖𝑖 −  𝑌𝑌𝑗𝑗  ||) เปน Euclidean distance ระหวาง 𝑋𝑋𝑖𝑖 และ 𝑌𝑌𝑗𝑗  

𝑐𝑐𝑖𝑖 เปน pattern point ในกลุมท่ี 𝑖𝑖 

𝑐𝑐 เปนจํานวนเซนทรอยด 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
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 1. ทราบถึงผลการวิเคราะหจําแนกเพ่ือใหไดกลุมจังหวัดท่ีประสบปญหาในการดํารงชีวิต

ประจําวัน และจําเปนตองไดรับความชวยเหลือในวิกฤตการณอยางเรงดวน 

 2. สามารถอธิบายไดถึงวิธีการประยุกตการวิเคราะหจําแนกขอมูลจริงและขอมูลพยากรณเขากับ

การแกปญหาวิกฤตในปจจุบันโดยใชทฤษฎีการพยากรณ และการจําแนกขอมูล 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในงานวิจัยครั้งนี้มีการกําหนดรายละเอียดท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 

  1. ผูวิจัยนําขอมูลจากเว็บไซต ศูนยกลางการใหบริการขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government 

Data) ท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร (อางอิง) หรือ data.go.th ไดแก ชุด

ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2541 – 2558  ชุดขอมูล

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2549 – 2558 และชุดขอมูล

จํานวนหนี้สินโดยเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2541 – 2558 ซ่ึงแสดงตัวอยาง

ดังภาพท่ี 1 มาใชในการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการทํานายคารายไดเฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

และหนี้สินโดยเฉลี่ยตอครัวเรือน ดวยสมการถดถอย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน 

 
 ป (พ.ศ.) 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

กรุงเทพมหานคร 25749 25615 31199 30334 29647 29969.2 33957 35023.7 34425.64 33085.7 

 

จากสมการถดถอยอยางงาย คํานวณหา 𝛽𝛽0 และ 𝛽𝛽1 
𝛽𝛽0 = 𝑦𝑦� - 𝛽𝛽1�̅�𝑥 

และ 

𝛽𝛽1 = 
∑(𝑥𝑥−�̅�𝑥)(𝑦𝑦−𝑦𝑦�)
∑(𝑥𝑥−�̅�𝑥)2

 

𝑥𝑥 คือ ป (พ.ศ.) 

𝑦𝑦 คือ คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน 

�̅�𝑥 คือ คาเฉลี่ยของป (พ.ศ.)  
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𝑦𝑦� คือ คาเฉลี่ยของคาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน 

จากคาในตาราง คํานวณหา 

𝑦𝑦� =30900.524 

�̅�𝑥 = 2553.5 

𝛽𝛽1 = 957.6938182  

𝛽𝛽0 = -2414570.641 
 

ดังนั้น คา 𝑦𝑦 = 30900.524 

 

ในการประมาณคามีการวัดความคลาดเคลื่อนดวยคา Root Mean Square Error (RMSE) จาก

ตัวอยาง คา RMSE เทากับ 1587.470028 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนจริงของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครแลว อยูในเกณฑท่ีสามารถยอมรับได (มีความคาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 

5%) 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ โปรแกรม WEKA3.8 และ MATLAB เพ่ือหากลุมจังหวัดท่ีควร

ไดรับการสนับสนุน หรือสิทธิตาง ๆ จากภาครัฐในการบรรเทาความเดือดรอนในยามวิกฤตการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางชุดขอมูลจํานวนหนี้สินโดยเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด 
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การวิเคราะหขอมูล   

 การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ผูวิจัยไดนําชุดขอมูลท้ัง 3 ชุดมาใช โดยเริ่มใชตั้งแตป 2549-2558 โดยมีเวลาของการเก็บ

ขอมูลคือ 10 ป จากนั้นนําขอมูลของท้ัง 3 ชุดมาพยากรณหาคาในปปจจุบัน โดยใชสมการเชิงเสน ของ

ขอมูลท้ัง 3 ชุด      

2. ผูวิจัยเลือกใช ชุดขอมูลท้ัง3 ชุดมาเปนลักษณะของขอมูลในชุดขอมูลใหม และนําผลตาง

ระหวางชุดขอมูลรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด กับชุดขอมูลคาใชจาย

เฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด หรือเรียกวาเปนรายไดสุทธิเฉลี่ยตอเดือนตอ

ครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด เปนลักษณะของขอมูลท่ีเพ่ิมเขามาใหม เพ่ือนํามาใชในชุดขอมูล

ใหม ดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2  ตัวอยางลักษณะของขอมูลในชุดขอมูลใหมของป 2558 และ 2563  

 

3. ผูวิจัยนําชุดขอมูลใหม ทําการวิเคราะหจําแนกแบบ K-Means เพ่ือใหได กลุมท่ีตองการ 3 

กลุม คือกลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวน กลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลือ และ

กลุมจังหวัดท่ียังไมตองมีมาตรการชวยเหลือ โดยวิเคราะหจากแผนภาพและขอมูลในการวิเคราะหจําแนก   

 

 

 



 

3240 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหจําแนก โดยใช K-Means ชุดขอมูลใหมป 2558  และชุดขอมูลใหมป 2563 ท่ี

ไดจากการพยาการณ พบวาสามารถจําแนกกลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวน ได

สอดคลองกันท้ังสองป โดยมีการวิเคราะหจําแนกจากหลายลักษณะขอมูลและสามารถจําแนกอยาง

ชัดเจนไดในลักษณะขอมูลดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4  

 
                       ภาพท่ี 3 แสดงการวิเคราะหจําแนกกลุมจังหวัด ป 2558 จากขอมูลชุดใหม 

 

 จากภาพท่ี 3  พบวากลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวน ในป 2558 จะอยูใน

กลุมจังหวัดท่ีมีรายไดต่ํา และมีจํานวนหนี้สินสูง ซ่ึงภาครัฐตองใหความชวยเหลือ หรือมีมาตรการในกลุม

จังหวัดเหลานี้อยางรีบดวน  
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   ภาพท่ี 4  การวิเคราะหจําแนกกลุมจังหวัด ป 2563 จากขอมูลชุดใหม 

 

 จากภาพท่ี 4  พบวากลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวน ในป 2563 มีแนวโนม

เหมือน กลุมจังหวัดป 2558 ซ่ึงเปนกลุมท่ีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตประจําวัน กรณีท่ีมีการปด

กิจการตางๆ หรือ หยุดงานและกิจการตางๆ ชวงเกิดวิกฤตการณเชน การระบาดโควิด-19 ดังนั้นภาครัฐ

ตองมีมาตรการรีบดวน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในวิกฤตการณเชนนี้ กลุมจังหวัดเหลานี้แสดงใน

ตารางท่ี 1    
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบกลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวน ป 2558 กับ 2563  

จากการพยากรณขอมูลเม่ือเกิดวิกฤตการณ เรียงลําดับรายไดจากนอยไปมาก 
 

 

 

ตารางท่ี 2  จังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวนป 2563 แบงตามภาค 
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 จากตารางท่ี 1 พบวากลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวน ป 2558 มีจํานวน 33 

จังหวัด จาก77 จังหวัด และ จังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวน ป 2563 ท่ีไดจากการ

พยากรณ 31 จังหวัด โดยมีกลุมจังหวัดของป 2563 ท่ีอยูในกลุมของป 2558 จํานวน 28 จังหวัด และมี

จังหวัดท่ีไดจากการวิเคราะหจําแนกตางจากป 2558 จํานวน 3 จังหวัด คือ มุกดาหาร กําแพงเพชร และ

หนองบัวลําภู   ท้ังนี้พบวาในป 2563 มีจังหวัดทางภาคกลาง คือ   ลพบุรี  ภาคตะวันตก คือ ราชบุรี 

กาญจนบรุี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ภาคเหนือ 10 จังหวัด คือ เชียงใหม ลําปาง อุตรดิตถ นาน พะเยา  

เชียงราย แมฮองสอน กําแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด คือ 

บุรีรัมย ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู   ขอนแกน เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ 

สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา นราธิวาส ปตตานี ท่ี

จําเปนตองมีมาตรการชวยเหลือเรงดวน ดังตารางท่ี 2 และผลการวิจัยท่ีไดจากป 2563 ยังสอดคลองกับ

รายงานจังหวัดท่ีมีคนความยากจนของสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2561 โดยมีจังหวัดปตตานี แมฮองสอน ตาก 

บุรีรัมย ยะลา นาน นราธิวาส กาฬสินธุและกาญจนบุรี ยกเวน จังหวัดชัยนาทเทานั้นท่ีไมปรากฏในกลุม

นี้ แตอยูในอีกกลุมท่ีสามารถรอมาตรการชวยเหลือได 

 

อภิปรายผล  

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ขอมูลรายไดเฉลี่ย รายจายเฉลี่ย หนี้สินเฉลี่ย และรายไดสุทธิเฉลี่ย 

ตอครัวเรือนของแตละจังหวัด สามารถนํามาใชเปนปจจัยในการวิเคราะหจําแนกกลุมจังหวัดท่ีตองมี

มาตรการชวยเหลืออยางรีบดวนในวิกฤตการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณโรคโควิด-19 ท่ีตองปด

เมืองเพ่ือบรรเทาการแพรกระจาย  ท้ังนี้พบวาในป 2563 มีจังหวัดทางภาคกลาง 1 จังหวัด ภาคตะวันตก 

4 จังหวัดภาคเหนือ 10 จังหวัด และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด และ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต จําเปนตองมีมาตรการชวยเหลือรีบดวน ซ่ึงเปนท่ีสังเกตวา จังหวัดทางภาคตะวันออกไมไดอยูใน

กลุมท่ีตองมีมาตรการชวยเหลือรีบดวน ซ่ึงอาจเปนเพราะมีรายไดเฉลี่ยสูงและมีหนี้สินต่ํา นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับรายงานสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ําดานรายไดในระดับภาคของประเทศ

ไทย ป 2561 ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึผูวิจัยคาดหวังวา ผลของ

งานวิจัยนี้จะชวยใหเกิดแนวทาง หรือนโยบายท่ีทําใหการสนับสนุนดานงบประมาณตางๆ จากภาครัฐแก

ประชาชนในกลุมจังหวัดท่ีตองมีมาตรการชวยเหลืออยางรีบดวนในวิกฤตการณปจจุบันมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน    
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ระบบจองโตะกรณีศึกษา รานสุรารมย 

Table Reservation System, A case study of Surarom Bar  

 

พิชยา สุขปลั่ง0

1, ชัยพร นอยสกุล2 และชญานิน เตียทศนาถ3  

Pichaya Sookplung1, Chaiyaphorn Noisakun2 and Chayanin Tiathotsanat3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห และออกแบบพัฒนาระบบจองโตะกรณีศึกษา

รานสุรารมย และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบท่ีพัฒนาข้ึน พบวา ชวยใหผูใชใชงานไดงายมากยิ่งข้ึน 2) การศึกษาผลการ

ทดลองใชระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย พบวา มีการทํางานตรงตามวัตถุประสงคของโครงงาน 

และ 3) ผลการศึกษาระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย พบวาประกอบดวย 3 สวนไดแก ผูดูแลระบบ 

พนักงาน ผูใชบริการ พบวา แตละสวนสามารถทํางานไดถูกตองและครบถวนตามระบบจริง  

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย พบวา ผลการประเมินโดย

วัดจากคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ 1) ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ มีระดับความพึง

พอใจมาก 2) ดานการทํางานและฟงกชันของระบบ มีระดับความพึงพอใจมาก 3) ดานความยากงายตอ

การใชงานระบบ มีระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจตอภาพรวมของระบบจองโตะ กรณีศึกษา

รานสุรารมย มีระดับความพึงพอใจมาก 

 

คําสําคัญ: จองโตะ การพัฒนาระบบ ออนไลน 

 

Abstract 

 The purpose of this research was 1) to analyze and to design and develop a table 

reservation system in the case of Surarom store, and 2) to assess user satisfaction with 

the table reservation system in the case of Surarom store. The results of the study 

revealed that 1) the developed system was found to help users to use more easily. 2) 

                                                           
1,2,3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

ผูประสานงานหลัก อีเมลล 594230027@webmail.npru.ac.th 
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The study of the results of the experiment using the table reservation system, in the case 

of Surarom bar, found that the work was in accordance with the objectives of the 

framework. Tasks and 3) the results of the table reservation system case study of Surarom 

store Found that it consists of 3 parts, namely administrators, staff, service users, found 

that each part can work correctly and completely according to the actual system. 

 The results of the satisfaction assessment of the reservation system in the case 

of the Suromrom Store found that the evaluation results were measured by means of 

average and satisfaction levels. Has a high level of satisfaction. 2) System operation and 

function Have a high level of satisfaction 3) the difficulty of using the system Has a high 

level of satisfaction And overall satisfaction with the table reservation system A case 

study of Suratrom Shop Has a high level of satisfaction 

 

Keywords: Reserve a' table, system development, online 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

เนื่องจากปจจุบันรานอาหารมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนการเพ่ิมศักยภาพของรานคาจึงจําเปนมาก

เพ่ือใหสามารถแขงขันกับรานอาหารอ่ืนไดศักยภาพดังกลาวนอกจากจะเปนรสชาติของอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีตองเปนท่ีชื่นชอบของลูกคาแลวการบริการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการใช

บริการก็เปนอีกปจจัยท่ีจะทําใหรานคาสามารถดึงดูดลูกคาได ปญหาท่ีพบโดยสวนใหญคือจํานวนโตะท่ี

นั่งไมเพียงพอแกลูกคาท่ีเขามาในรานสุรารมยปจจุบันนี้รานสวนใหญยังมีระบบการรับจองโตะโดยใช

พนักงานบันทึกการจองโตะลงในกระดาษและสงขอมูลโตะท่ีจองแบบเปนกระดาษนี้ไปยังพนักงาน ซ่ึง

หากเปนรานขนาดกลางหรือขนาดใหญก็อาจจะทําใหพนักงานสับสนในการรับรายการ การจองโตะ ซ่ึง

อาจกอใหเกิดความผิดพลาดไดงายท้ังจากการบันทึกขอมูลการจองโตะจากพนักงานและ การจองโตะโดย

การโทรศัพททําใหลูกคาอาจไมเห็นภาพวาตองการนั่งตรงไหน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดการสรางระบบรับสั่งจองโตะ เพ่ือแกปญหาดังท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือ

เตรียมการจัดจํานวนโตะใหเพียงพอแกลูกคาของพนักงานในรานสุรารมยไดพอดีไมผิดพลาด และอํานวย

ความสะดวกลูกคาสามารถเลือกท่ีนั่งไดตามตองการ  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห และออกแบบพัฒนาระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอการเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมี

ตอระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย 

 

ทฤษฎีและบทความท่ีเกี่ยวของ 

ธนากร หม่ืนหลุบกุง อรรถพล วิรัตน และ สุรศักดิ์ ตานอย (2560) ไดจัดทําระบบจองหอง

ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดพัฒนาข้ึนโดยใชภาษา Program pascal, Oracle หนาจอและเขียน

โปรแกรม ในสวนของผูใชระบบเพ่ือใหเกิดความสะดวกและงายตอการจองหองประชุม 

นิมิต ตานอย เอกภูมิ อ่ิมอก และ กรรัก พรอมจะบก (2559) ไดจัดทําการพัฒนาระบบจอง

ยานพาหนะออนไลนไดพัฒนาข้ึนโดยใชภาษา PHPและใชMySQL4 เปนการจัดการดานฐานขอมูล ใช

โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการออกแบบหนาจอและเขียนโปรแกรม ในสวนของผูใชระบบ

เพ่ือใหผูใชมีความสะดวกรวดเร็วในการจองยานพาหนะ 

ธีระเดช บุญนภา และสําราญ วานนท (2560) ไดจัดทําการพัฒนาระบบจองคิวรานคารแคร

กรณีศึกษา รานสแตมปวอชคารแคร โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ PHP และ MySQL และAppServ 

และ Dreamweaver ผลท่ีไดจากการพัฒนา มีความสะดวกสบายในการทํางานมากข้ึนสามารถจดจํา

ประวัติลูกคา ขอมูลการจองคิวลูกคา และยังบริหารจัดการขอมูลภายในระบบการลางรถขอมูลพนักงาน 

ขอมูลสินคาและคลังสินคาความพึงพอใจตอการใชงานระบบ โดยรวมอยูใน ระดับมาก 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

1. เครื่องมือการวิจัย 

1.1 พัฒนาระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย 

1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย 

1.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย 
 

2. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 ผูวิจัยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คารอยละ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังนี้  
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คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก  

คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง   

คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย  

คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด  
 

3. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาความเปนไปได และกําหนดปญหาของระบบจองโตะ กรณีศึกษารานสุรารมย 

3.2 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในข้ันท่ี 1 โดยวิเคราะห ดังรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1  แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Context Diagram) 
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 จากรูปท่ี 1 แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Context Diagram) เปนการแสดงแผนภาพ

กระแสขอมูลรวมของระบบจองโตะ กรณีศึกษารานสุรารมย แผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม มีการ

ทํางานท้ังหมด 3 สวน คือ 1) ผูแลระบบท่ีสามารถจัดการขอมูลตางๆของพนักงานละผูใช จองโตะ และ

ทําการออกรายงาน 2) พนักงานท่ีสามารถทําการจองโตะและตรวจสอบขอมูลการจองโตะ 3) ผูใชงาน

ระบบท่ีสามารถจองโตะ และแกไขขอมูลสวนตัว 
 

 3.3 ออกแบบระบบโดยทําการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) โดยใช  Entity 

Relationship Diagram แสดงความสัมพันธของขอมูล ดังรูปท่ี 2  

 
 

รูปท่ี 2 แสดง Entity Relationship Diagram  

 

 3.4 พัฒนาระบบโดยเริ่มจากทําการออกแบบสวนติดตอกับผู ใช  จองโตะ Bootstrap 

Framework เม่ือไดหนาเว็บไซตท่ีตองการแลวใชโปรแกรม Sublime Text 3 ในการสรางเว็บไซต 

พัฒนาโดยใชภาษา HTML CSS JavaScript PHP และ MySQL โดยใชภาษา 1) HTML ใชในการ

ออกแบบโครงสรางเว็บไซต 2) CSS ใชในการตกแตงเว็บไซตใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 3) JavaScript 

ใชในการพัฒนาเว็บไซตใหดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใชงานไดมากข้ึน ใช 4) PHP ใชในการ
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ควบคุมหนาเว็บไซตในสวนของเซิรฟเวอร 5) MySQL ใชในการเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL ในการดึง

ฐานขอมูลมาใชในการพัฒนา  

3.5 เก็บรวบรวมขอมูล สรุป วิเคราะห และจัดทําคูมือการใชงานระบบจองโตะ กรณีศึกษาราน

สุรารมย 

 

สรุปผลการวิจัย  
 

1. ผลการพัฒนาระบบจองโตะ กรณีศึกษารานสุรารมย 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบจองโตะ กรณีศึกษารานสุรารมย ตามข้ันตอนการวิจัยในระยะท่ี 

1 โดยนําขอมูลจากการศึกษา และวิเคราะห มาจัดทําระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย และ

เครื่องมือของกิจกรรม แสดงดังรูปท่ี 3 เปนหนาจอหลักของระบบงาน เม่ือเขาสูระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 3 หนาจอหลักของระบบงาน 
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รูปท่ี 4 เว็บไซตจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย 

จากรูปท่ี 4 ระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมยประกอบดวย ชื่อรานทางดานซายบนของหนา

ระบบ เมนูทางดานบนของระบบ และก่ึงกลางระบบคือ รายละเอียดหนาจองโตะของระบบจองโตะ

กรณีศึกษารานสุรารมย 

สวนการใชงานของผูดูแลระบบ เม่ือเขาสูระบบแลว ผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลจากรูปท่ี 5 

หนาแสดงขอมูลผูใช ฝงซายมือจะมีเมนูตางๆของผูดูแลระบบและพนักงานท่ีจะแตกตางออกไป สวนหนา

นี้จะเปนของผูดูแลระบบท่ีเขาถึงขอมูลของผูใช สามารถจัดการขอมูลดูรายละเอียดและตรวจสอบขอมูล

ผูใช ออกรายงาน และดูขอมูลการจองโตะ 

 
รูปท่ี 5 หนาแสดงรายงานสรุปจํานวนการจอง 



 

3252 

 

จากรูปท่ี 5 หนาออกรายงาน แสดงสถิติการจองท้ังหมดแบงเปนรายวัน รายอาทิตย รายเดือน 

รายป  สวนขอมูลผูใชงาน ผูใชงานตองสมัครสมาชิกกอนเขาสูระบบ ดังรูปท่ี 6  

 
 

รูปท่ี 6 หนาเขาสูระบบของสมาชิก 

 

 
 

รูปท่ี 7 หนาแสดงขอมูลผูใช 
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จากรูปท่ี 7 หนาแสดงขอมูลผูใช ฝงซายมือจะมีเมนูตางๆของผูดูแลระบบและพนักงานท่ีจะ

แตกตางออกไป สวนหนานี้จะเปนของผูดูแลระบบท่ีเขาถึงขอมูลของผูใช สามารถจัดการขอมูลดู

รายละเอียดและตรวจสอบขอมูลผูใชโดยจะมีปุมดูขอมูล (สีเหลือง) และปุมบล็อกผูใชงาน (สีเขียว) 

 
 

รูปท่ี 8 แสดงแผนผังโตะภายในราน 

 

จากรูปท่ี 8 แสดงแผนผังโตะภายในราน โดยแยกสถานะตามการใชงาน สมาชิกสามารถเลือก

จองโตะไดตามความตองการ 

 
รูปท่ี  9 หนาแสดงขอมูลการจอง 
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จากรูปท่ี 9 หนาแสดงขอมูลการจอง จะมีรายละเอียดการจองตางๆ และมีปุมสีเขียวสามารถดู

รายละเอียดการจองของผูจอง มีปุมมาถึงรานแลว เม่ือถึงเวลาถาลูกคามาท่ีรานจะกดปุมนี้ขอมูลโตะนี้ก็

จะเขาไปอยูในหนาท่ีลูกคามาถึงรานแลว และมีปุมยกเลิกการจอง 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบงานท่ีพัฒนาข้ึน 

 ผูวิจัยดําเนินการประเมินความพึงพอใจระบบจองโตะ กรณีศึกษารานสุรารมยกับกลุมลูกคา 

จํานวน 30 คน แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบจองโตะ 

กรณีศึกษารานสุรารมย 

 

รายการ  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ 

1.1 ความสามารถของระบบในสวนของการออกแบบหนาเว็บ 3.53 0.86 มาก 

1.2 ความสามารถของระบบในสวนของการแสดงขอมูล  3.67 0.71 มาก 

1.3 ความสามารถของระบบในการจองโตะ 3.57 0.77 มาก 

1.4 ขอมูลตอบสนองตรงตามความตองการของผูใช 3.63 0.67 มาก 

2. ดานการทํางานและฟงกชันของระบบ 

2.1 ความสะดวกและรวดเร็วในการจองโตะ 3.70 0.95 มาก 

2.2 ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.60 0.97 มาก 

2.3 ความปลอดภัยในการใชระบบ 3.57 1.01 มาก 

3. ดานความยากงายตอการใชงานระบบ 

3.1 ความสวยงาม ทันสมัย นาสนใจของหนาจอ 3.37 0.93 ปานกลาง 

3.2 เมนูการใชงานงาย ไมซับซอน 3.67 0.84 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชระบบ 3.60 0.97 มาก 

โดยรวม 3.59 0.87 มาก 
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          จากตารางท่ี 1 ผลการการประเมินความพึงพอใจระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย พบวา 

ผลการประเมินโดยวัดจากคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ 1) ดานการตรงความตองการของผูใชงาน

ระบบ มีระดับความพึงพอใจมาก 2) ดานการทํางานและฟงกชันของระบบ มีระดับความพึงพอใจมาก 3) 

ดานความยากงายตอการใชงานระบบ มีระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจตอภาพรวมของ

ระบบจองโตะ กรณีศึกษารานสุรารมย มีระดับความพึงพอใจมาก 

 

อภิปรายผล 

ระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 1) ผูดแูลระบบ  2) 

พนักงาน และ 3) ผูใชบริการ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบสวนประกอบสวนของการจองออนไลน จึงสงผลให ระบบ

จองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย สอดคลองกับเรื่องการพัฒนาระบบจองยานพาหนะออนไลน กรณีศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย (นิมิต ตานอยและคณะ, 2559) ไดวิจัยเรื่อง ระบบเรื่องทําการพัฒนาระบบจอง

ยานพาหนะออนไลน พบวา สามารถสรางเปนเว็บไซต สําหรับการจองออนไลนผานทางอินเทอรเน็ต เพ่ือ

เพ่ิมชองทางในการจองลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูใชบริการมีความสะดวกและรวดเร็วในการ

จองลวงหนา 

ผลการทดลองใชระบบจองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย พบวา ความพึงใจตอระบบโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบสวนประกอบสวนของการจองออนไลน จึงสงผลให ระบบ

จองโตะกรณีศึกษารานสุรารมย สอดคลองกับเรื่องเรื่องทําการพัฒนาระบบจองยานพาหนะออนไลน 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (นิมิต ตานอยและคณะ,2559) ไดวิจัยเรื่อง ระบบเรื่องทําการพัฒนา

ระบบจองยานพาหนะออนไลน พบวา สามารถสรางเปนเว็บไซต สําหรับการจองออนไลนผานทาง

อินเทอรเน็ต เพ่ือเพ่ิมชองทางในการจองลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูใชบริการมีความสะดวกและ

รวดเร็วในการจองลวงหนา 

 

ขอเสนอแนะ  

1. เพ่ิมระบบปองกันยืนยันตัวตนเพ่ือปองกันการปลอมตัวในการจองโตะควรทําการตรวจสอบ

ขอมูลลูกคา และยืนยันการใชงาน หากเกิดเหตุในรานจะสามารถตามลูกคาไดถูกตองและปองกันการ

กอกวนจากผูไมหวังดีในการจองโตะได 
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2. ในกรณีเม่ือลูกคาจองโตะ เม่ือใชงานเสร็จแลวจะมีแคใบเสร็จท่ีทางรานใหเทานั้น ควรจะมี

การจัดเก็บขอมูลในการจายเงิน 

3. จากเดิมการจองโตะคอนเสิรตจะมีแคการจองโตะอยางเดียว ควรเพ่ิมข้ันตอนการจายเงินและ

การจองโตะคอนเสิรตไปดวยเพ่ือเปนการยืนยันในการจอง และปองกันลูกคาท่ีมากอกวนในการจองแลว

ไมมา 
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Unitary Product and Multiplicative Functions 

ผลคูณยูนิแทรีและฟงกชันแยกคูณ 
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นิตติยา ปภาพจน, สุนันทา คชสาร, ไอศุริย สุดประเสริฐ 
 

Abstract 

A classical theorem of Subbarao states that an arithmetic function is  

multiplicative if and only if it distributes over the unitary product of any two arithmetic 

functions. Our first objective is to derive an extension of the Subbarao’s characterization 

of multiplicative functions. Moreover, the work of Laohakosol and Pabhapote which 

involves characterizations of multiplicative functions using unitary discriminative products 

are considered to make the proof easier. 
 

Keywords:  multiplicative functions, unitary product, unitary discriminative products    
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Introduction 

Let   be the set of arithmetic functions (see (McCarty, 1985)) equipped with 

addition, multiplication, and Dirichlet convolution (or Dirichlet product) defined over ,  

respectively, by for ,f g    

                     ,( ) ,
ij n

f g n f n g n fg f n g n f g n f i g j


          .n    

The convolution identity I    is defined by 

 
, 1

0, 1.

n n
I n

n

   
 

For ,f    write 1f  for  its convolution inverse whenever it exists. A nonzero arithmetic 

function f   is said to be multiplicative if      f mn f m f n  for all ,m n    with 

( , ) 1m n   and it is called completely multiplicative if this equality holds  for all  

, .m n    

The distributive property of completely multiplicative function discovered by Lambek 

(see (Lambek, 1966), (Subbarao, 1968)), asserts that f    is completely multiplicative if 

and only if  

 f g h fg fh    
 

for every pair , .g h    Sivaramakrishnan points out in (Sivaramakrishnan, 1970)  an 

interesting characterization of completely multiplicative functions using the Euler’s 

totient  ,  which states that given a multiplicative function ,f  then  
 

1
1f f f      if and only if   f  is  completely multiplicative; 

 

here  
1 n n   is the arithmetic zeta function. This characterization is later extended by 

Apostol (1971). The more difficult, sufficiency, part of this extended characterization says 
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that: for multiplicative ,f    if there is a  completely multiplicative function ,g  with 

   1g p   for all primes ,p  such that  
 

1( ) ,f g fg f      
 

 where   denotes the usual Mobius function,  then f  is completely multiplicative. 

In this paper, we study the work of Subbarao (1968) which states that an 

arithmetic function is multiplicative if and only if it distributes over the unitary product 

of any two arithmetic functions. We show that this characterization is extended by using 

the concept of unitary product of any  2r r   arithmetic functions. 

 Moreover, the work of Laohakosol and Pabhapote (2018)  which involves 

characterizations of multiplicative functions using unitary discriminative products are 

considered to make the proof easier. 

 

Discriminativity 
 

Necessary and sufficient conditions on a Dirichlet product in order that every 

arithmetic function which distributes over that product must necessarily be completely 

multiplicative have been given by Langford in (Langford, 1973) through the concept of 

discriminative and partially discriminative products. 

Let , .g h    We say that the product k g h   is discriminative if the relation 
 

               1 1k n g h n g n h   
 

holds only when n  is prime and say that the product is partially discriminative if for every 

prime power  ,ip i    the equation  
 

                                                1 1i i ik p g h p g p h   

 

Implied that 1.i   Langford’s criteria are the following: 
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Let .f    

(i) Suppose that  1 0.f   Then f  is completely  multiplicative if only if it 

 distributes over some discriminative product. 

(ii) Suppose that f  is  multiplicative. Then f  is completely  multiplicative if 

only if it 

distributes over some partially discriminative product. 

 

Unitary product and multiplicative functions 

We first recall the meaning of unitary product (or unitary convolution). 

Here we denote 


  for the unitary product defined by 
   

      
( , ) 1
ij n
i j

f g n f i g j



 
. 

In 1968, Subbarao gave the following characterization of multiplicative functions using 

the unitary product. 

Proposition 1.  The arithmetic function f  satisfies  

 f g h fg fh 
 

for all arithmetic functions g   and  h  if and only if   f   is multiplicative. 

Our first objective of this section is to derive an extension of the Subbarao’s 

characterization of multiplicative functions. 

 

Theorem 2.    Let  f     with  1 1f   and  r    with 2r  . Then f  satisfies  

 1 2 1 2r rf g g g fg fg fg     
 

for all arithmetic functions 1 2 1, , , rg g g 

  and  rg  if and only if   f   is multiplicative. 
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Proof.  Assume that  

 1 2 1 2r rf g g g fg fg fg     

 

for all arithmetic functions 1 2 1, , , rg g g 

  and  rg .  

 Given any positive integers ,m n  define 
 

 
1,

0, .m

n m
I n

n m

   
 

 

To prove that f  is multiplicative, we want to show that      f mn f m f n   for all 

,m n     with  , 1.m n   By taking 1 2,m ng I g I   and 3 .rg g I  

  Using 

assumption, we obtain 
 

        2 2[ ]r r
m n m nf I I I mn f mn I I I mn      

 

                                                                       
1 2 3

2
1 2 3

( , ) 1
forall

i j

r
m n

d d d mn
d d

i j

f mn I d I d I d





   

                                                                                                          

                                                                                        2 1r
m nf mn I m I n I f mn   

and 
 

               
1 2 3

2 2 2
1 1 2 2 3 3

( , ) 1
forall

]
i j

r r r
m n m n

d d d mn
d d

i j

fI fI fI mn f d I d f d I d f d I d  





  

 

                                                                                  

                                                                         

               21 1 .r
m nf m f n f I m I n I f m f n   

 

Thus,      f mn f m f n  as required. 

 Conversely, assume that f  is  multiplicative.  Let 1 2, , , .rg g g  

  

Then we have  
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1 2 3

1 2 1 1 1 2 2 2

( , ) 1
forall

i j

r r r r
d d d mn

d d
i j

fg fg fg n f d g d f d g d f d g d




   

    

 

                               
1 2 3

1 1 2 2

( , ) 1
forall

i j

r r
d d d mn

d d
i j

f n g d g d g d




  

 

 

        
1 2 .rf n g g g n    

 

This show that 

                  1 2 1 2 .r rf g g g fg fg fg                                                          


 

 

 

In Proposition 1, it is showed that an arithmetical function  is multiplicative if and only if 

it distributes over the unitary product of any two arithmetic functions.  In order to extend 

the result of Subbaro along the same direction, we introduce the concept as in the 

following. 
 

Definition 3.    Let  ,g h   .  A unitary product k g h 

  is called  u-discriminative if 

the relation   

                                                       1 1k n g h n g n h                                                    1  

                                               

holds only when n  is prime power  .ip i    
 

 Using this concept, we get the result. 
 

Theorem 4.    Let  f     with   1 0.f   Then  f   is multiplicative if and only if  it 

distributes over some u-discriminative product k g h 

 where ,g h   . 
 

Proof.   Since f  is multiplicative, it is well known ( see (Subbarao, 1968)) that it must 

distribute over every unitary product. 

 Conversely, assume that f  distributes over the u-discriminative product  

k g h 

.   We first show that   1 1f  . 
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If  1 0,k   then    1 1 0g h   and it follows that   1 0g   or   1 0h  .  

 Thus,  1  would hold with  1n  .  It is impossible since k   is  u-discriminative.  

So we get   1 0k  . 

Assume that   1 0f  .  Then  
 

             21 1 1 1 1 [ 1 ] 1f k f g h f k  . 
 

Since     1 1 0f k   and  1 0,k   it follows that    1 1.f   

 Given any integer  n  with  1n   and  writing  n  as a unique prime factorization, 
1 2

1 2
ma a a

mn p p p 

 where 
1 2, , , mp p p

 are  distinct primes and  1, , .ia i m  
 

 We want to prove that f  is multiplicative, it suffices to show that 
 

1 2 1 2
1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )m ma a a a a a

m mf p p p f p f p f p 

 
  

for all  .m    

The case  1m    being  trivial, we proceed by induction to show that it holds for all 

2m  .  Assume that  
 

1 2 1 2
1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )s sa a a a a a

s sf p p p f p f p f p 

 

 

holds whenever  .s m  Since  f  distributes over the u-discriminative product 

,k g h 

 we have  
 

            
1 2 1 2
1 2 1 2

1 2 1 2

( , ) 1 ( , ) 1

( ) ( ) .
d d n d d n
d d d d

fk n f n g d h d fg d fh d
 
 

     

 
From the fact that   1 1f   and using the inductive assumption, we obtain   

 
           1

1 2 1 2
1 2 1 2

1 1 2 1 2

( , ) 1 ( , ) 1
, 1,2   for some

m

i i

a a
m

d d n d d n
d d d d

d n i d n i

f p p g d h d f n g d h d
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           1

1 2 1 2
1 2 1 2

1 1 2 1 2

( , ) 1 ( , ) 1
, 1,2   for some

) ( m

i i

a a
m

d d n d d n
d d d d

d n i d n i

f p f p g d h d f n g d h d
 
 

  

   
 

 

and so we get 

       1 1

1 2
1 2

1 1 1 2

( , ) 1
, 1,2

[ ) ( ] 0m m

i

a a a a
m m

d d n
d d

d n i

f p p f p f p g d h d



 

   
 

Since  
 

         
1 2 1 2
1 2 1 2

1 2 1 2

( , ) 1 ( , ) 1
, 1,2   for some

,

i i

d d n d d n
d d d d

d n i d n i

g d h d k n g d h d
 
 

  

      k  is u-discriminative  and n is not  

 

prime power, we have  

   
1 2
1 2

1 2

( , ) 1
, 1,2

0.

i

d d n
d d

d n i

g d h d



 

   

This shows that  

1 2 1 2
1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )m ma a a a a a

m mf p p p f p f p f p 

 
 

and the proof is complete.                                                                                 


 

 

The concept of u-discriminative product can be extended as follows: 

 We say that the product  1 2 rk g g g  

 is r-fold u-discriminative  if the 

relation 

                                      1 1 11 1 1 1r r r rk n g g g n g n g g     

                     2  
 

holds only when n  is prime power  .ip i    

Applying the concept of r-fold u-discriminative, we have the following 

generalization of Theorem 4.   
 

 Theorem 5.    Let , 2r r 

  and   \ 0 .f    If  1 0f   and f  distributes over 

some r-fold u-discriminative product 1 2 rk g g g  

 where  1 2, , , \ 0 ,rg g g  

 

then   1f  is a root of  1 1 0rz     and f  is multiplicative. 
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Proof.   If f  distributes over the r-fold u-discriminative product  1 2 ,rk g g g  

  

then   we claim that   1 0k  . 

If  1 0,k   then      1 21 1 1 0rg g g 

 and implies that  1 0,ig   for some .i  

 Thus,  2  would hold with  1,n   contradicting the fact that  k   is  r-fold u-

discriminative. So we get   1 0k  . 

Since   1 0f  , we have 
 

               1 21 1 [ 1 ] 1 1 1 [ 1 ] 1 ,r r
rf k f g g g f k 

 
 

using     1 1 0f k   and  1 0,k   it follows that     11 1.rf     

Given any integer  .m  To prove that f  is multiplicative, it suffices to show that 
 

1 2 1 2
1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ),m ma a a a a a

m mf p p p f p f p f p 

 
  

 where 
1 2, , , mp p p

 are  distinct primes and  1, , .ia i m  
 

The case  1m    being  trivial, we proceed by induction to show that it holds for all 

2m  .  Assume that  
 

1 2 1 2
1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )s sa a a a a a

s sf p p p f p f p f p 

 

 

holds whenever  .s m   Since  f  distributes over the r-fold u-discriminative product 

1 2 rk g g g  

 and let 1 2
1 2 ,ma a a

mn p p p 

 so we have  
 

                
1 2 1 2

1 1 2 2 1 1 2 2

( , ) 1 ( , ) 1
forall for all

( ) ( ) ( ) .
r r

i j i j

r r r r
d d d n d d d n

d d d d
i j i j

fk n f n g d g d g d fg d fg d fg d
 
 
 

   
 

 

 

 

From the fact that    11 1rf    and using the induction hypothesis, we get  
 

               1

1 1
1 1 1 2 2 1 1 2 2

( , ) 1 ( , ) 1
for all for all

, 1,..., , for some 

m

r r
i j i j

i i

a a
m r r r r

d d n d d n
d d d d

i j i j
d n i r d n i

f p p g d g d g d f n g d g d g d
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               1

1 1
1 1 1 2 2 1 1 2 2

( , ) 1 ( , ) 1
for all for all

, 1,..., , for some 

) ( .m

r r
i j i j

i i

a a
m r r r r

d d n d d n
d d d d

i j i j
d n i r d n i

f p f p g d g d g d f n g d g d g d
 
 
 

  

   
 

  
 

 

Thus 
 

         1 1

1
1 1 1 1 2 2

( , ) 1
for all

, 1,...,

[ ) ( ] 0.m m

r
i j

i

a a a a
m m r r

d d n
d d

i j
d n i r

f p p f p f p g d g d g d




 

  


  
 

Since  
 

             
1 1

1 1 2 2 1 1 2 2

( , ) 1 ( , ) 1
for all for all

, 1,..., , for some 

,
r r

i j i j

i i

r r r r
d d n d d n
d d d d

i j i j
d n i r d n i

g d g d g d k n g d g d g d
 
 
 

  

   
 

 
 

 

  k  is r-fold u-discriminative  and n is not prime power, we have  

 

     
1

1 1 2 2

( , ) 1
for all

, 1,...,

0.
r

i j

i

r r
d d n
d d

i j
d n i r

g d g d g d




 

 



 

This shows that  

1 2 1 2
1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )m ma a a a a a

m mf p p p f p f p f p 

 
 

and the proof is complete.                                                                                 
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การพัฒนากลยุทธการซื้อขายหลักทรัพยดวยคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และเอดาบูทเอ็มวัน 
Developing A Trading Strategy Using Moving Averages and AdaBoost.M1 

 

เอกรินทร วรุตบางกูร0

1 อรรถวิท กปลกาญจน1 2 และไขแข จุลชาต2

3 

Ekarin Varutbangkul1 Auttawit Kapilakarn2 and Khaikhae Chulajata3 

 

บทคัดยอ 

การกําหนดจุดเขาซ้ือและจุดขายหลักทรัพยท่ีเหมาะสมเปนเรื่องยากเนื่องจากราคาหลักทรัพยมี

ความผันผวนอยางมากจากหลายปจจัย     งานวิจัยนี้มุงเนนการกําหนดจุดเขาซ้ือและจุดขายท่ีเหมาะสม

โดยใชเทคนิคการตัดกันของคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (moving average crossover) และการพยากรณแนวโนม

ราคาในอนาคต โดยผูวิจัยไดทดสอบการสรางตัวแบบพยากรณดวยเทคนิคการจําแนก 3 เทคนิคคือ 

ตนไมตัดสินใจ (C4.5) ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย และเอดาบูทเอ็มวัน   และจําลองระบบการซ้ือขาย

โดยเปรียบเทียบกลยุทธการซ้ือขายแบบดั้งเดิมซ่ึงใชเทคนิคการตัดกันของคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี และกลยุทธท่ี

นําเสนอในงานวิจัยนี้ โดยทดสอบกับขอมูลราคารายวันของหลักทรัพยใน SET100 จากผลการทดสอบ

พบวากลยุทธท่ีนําเสนอใหผลตอบแทนท่ีดีกวากลยุทธแบบด้ังเดิมและการพยากรณแนวโนมในอนาคต

สามารถเพ่ิมผลตอบแทนในการซ้ือขายหลักทรัพยได 

 

คําสําคัญ: การซ้ือขายหุน แนวโนมราคา คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี เอดาบูทเอ็มวัน 

 

Abstract 

Determining proper entry and exit points in stock trading is difficult because of 

the highly volatile nature of stock prices based on many factors. This research focuses 

on determining the proper entry and exit points by using the moving average crossover 

technique and price trend forecasting.  We compared the forecasting models built using 
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3 classification techniques: Decision Tree (C4.5), Naive Bayes Classifier, and AdaBoots.M1. 

Then we simulated a trading system and compared a traditional trading strategy that use 

the moving average crossover technique and our proposed strategy with securities in 

SET100. From the experimental results, the proposed strategy provides better returns 

than the traditional strategy and the forecasting future price trend can also increase stock 

trading returns. 

 

Keywords: stock trading, price trend, moving average, AdaBoost.M1 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การวิเคราะหราคาหลักทรัพยโดยท่ัวไปมี 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหเชิงพ้ืนฐานซ่ึงตอง

วิเคราะหปจจัยตาง ๆ ซ่ึงสงผลตอราคาหลักทรัพย อันไดแก งบการเงิน ผลประกอบการ และนโยบายใน

การบริหารของบริษัทนั้น รวมถึงปจจัยภายนอกอันไดแก เศรษฐกิจ และการเมือง รูปแบบท่ีสองคือการ

วิเคราะหเชิงเทคนิคซ่ึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพยโดยตรง โดยไมพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ 

ท่ีกลาวมาเนื่องจากนักวิเคราะหเชิงเทคนิคเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยเปนผลมาจาก

ปจจัยท้ังหมดแลว    

การวิเคราะหเชิงเทคนิคท่ีนิยมมี 3 ประเภท อันไดแก 1. การวิเคราะหโดยใชตัวบงชี้ทางเทคนิค 

(technical indicators analysis) 2. การวิเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของราคา (price patterns 

analysis)   และ 3. การวิเคราะหรูปแบบแทงเทียน (candlestick patterns analysis)    ซ่ึงคอมพิวเตอร

สามารถคํานวณหาตัวบงชี้ทางเทคนิคไดงายท่ีสุดเนื่องจากตัวบงชี้ทางเทคนิคท้ังหมดสามารถคํานวณได

โดยใชสมการคณิตศาสตรท่ีไมซับซอนในขณะท่ีการใชคอมพิวเตอรตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลง

ราคาและรูปแบบแทงเทียนนั้นมีเง่ือนไขท่ีซับซอนและเง่ือนไขท่ีแตละบุคคลใชนั้นอาจไมไดเปนมาตรฐาน

เดียวกัน   งานวิจัยทางดานการซ้ือขายดวยข้ันตอนวิธี (algorithmic trading) และดานการซ้ือขายโดย

อัตโนมัติ (automated trading) สวนมากจึงมุงเนนการวิเคราะหโดยใชตัวบงชี้ทางเทคนิคมากกวาการ

วิเคราะหอีกสองประเภท 

ตัวบงชี้ทางเทคนิคท่ีนักวิเคราะหนิยมใชมีอยูหลายตัว อันไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (moving 

average, MA)  คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีรวมทาง/แยกทาง (moving average convergence/divergence, 

MACD)   ดัชนีกําลังสัมพัทธ (relative strength index, RSI)   สโตแคสติกออสซิลเลเตอร (stochastic 
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oscillator)   แถบโบลิงเจอร (Bollinger bands)  ดัชนีชองสัญญาณสินคาโภคภัณฑ (Commodity 

Channel Index, CCI)  และชวงรอยละของวิลเลียม (Williams percent range, WR)  ตัวบงชี้เหลานี้

บางตัวเคลื่อนไหวนําการเปลี่ยนแปลงของตลาด (leading indicators) เชน RSI และ stochastic 

oscillator  ในขณะท่ีบางตัวเคลื่อนไหวชากวาการเปลี่ยนแปลงของตลาด (lagging indicators) เชน MA 

MACD และ BB เปนตน   แมวา lagging indicators  จะใหสัญญาณการกลับตัวและการเปลี่ยนแปลง

แนวโนมชากวา leading indicators แตสัญญาณหรือแนวโนมท่ีไดเชื่อถือไดมากกวาเนื่องจาก leading 

indicators มักใหสัญญาณหลอก (false signals) บอยครั้ง 

การกําหนดจุดเขาซ้ือและจุดขายหลักทรัพยท่ีเหมาะสมเปนเรื่องยากเนื่องจากราคาหลักทรัพยมี

ความผันผวนอยางมากจากหลายปจจัยดังท่ีกลาวมาขางตน    งานวิจัยนี้จึงมุงเนนในการแกปญหาการ

กําหนดจุดเขาซ้ือและจุดขายท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนในการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชเทคนิคการ

ตัดกันของคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (moving average crossover) และการพยากรณแนวโนมราคาในอนาคต

 โดยพยายามหาจุดเขาซ้ือท่ียังอยูในแนวโนมขาลงแตเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวเปนแนวโนมขา

ข้ึนและแนวโนมในอนาคตจากการพยากรณเปนแนวโนมขาข้ึนจริง  และหาจุดขายท่ียังอยูในแนวโนมขา

ข้ึนแตเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวเปนแนวโนมขาลงและแนวโนมในอนาคตจากการพยากรณเปนแนวโนม

ขาลงจริงเพ่ือใหไดผลตอบแทนสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการพยากรณแนวโนมราคาหลักทรัพยลวงหนาเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการ

กําหนดจุดเขาซ้ือและจุดขาย 

2. เพ่ือพัฒนากลยุทธการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชเทคนิคการตัดกันของคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีซ่ึงเปน

เทคนิคดั้งเดิมรวมกับการพยากรณแนวโนมในอนาคตเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการซ้ือขายหลักทรัพย สัญญาณซ้ือ-สัญญาณขาย (จุดเขาซ้ือ-จุดขาย) 

และการพยากรณแนวโนมราคาเปนท่ีสนใจของนักวิจัยท่ัวโลกอยางตอเนื่องมาตลอดหลายทศวรรษ   

ตัวอยางของงานวิจัยท่ีเก่ียวของไดแก 

 Ma & Liao (2017) พยากรณแนวโนมของดัชนีซ้ือขายลวงหนา CSI300 ของจีนโดยใชตัวบงชี้ 

RSI ซ่ึงมีการปรับการคํานวณคา RSI โดยใชจํานวนคาบท่ีราคาเพ่ิมข้ึนและลดลงแทนการใชราคาเฉลี่ยใน
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วันท่ีราคาเพ่ิมข้ึนและลดลง และทําการขจัดสัญญาณรบกวนของการเปลี่ยนแปลงของราคาดวยการแปลง

เวฟเล็ต (wavelet transform) พบวาวิธีดังกลาวสามารถลดความเสี่ยงและเพ่ิมผลตอบแทนได 

 Bhukkavesa & Sakunasingha (2018) ไดทดสอบการใชตัวบงชี้ MACD กับดัชนี SET ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพบวามีสัญญาณหลอกจํานวนมากจึงทําการกรองโดยใชเง่ือนไข

การไหลเขาของเงินทุน (fund flows) และการเปรียบเทียบกําลังสัมพัทธ  (Relative Strength 

Comparison) หลังการกรองสัญญาณพบวาสามารถลดสัญญาณหลอกและเพ่ิมผลตอบแทนได 

Chan &  M’ng (2018) ไดทําการปรับปรุงคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีและตั้งชื่อตังบงชี้ใหมและตั้งชื่อวา 

Adjustable Moving Average, AMA’ และพบวาตัวบงชี้ใหมท่ีไดพัฒนาข้ึนมีความสามารถในการ

พยากรณและใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบปกติ โดยทดสอบกับสัญญาณซ้ือขายลวงหนา

ของดัชนีหลักทรัพยในตลาดชั้นนําของเอเชีย HSI, KOSPI, SimSCI, และ TAIEX 

Huang & Huang (2020) ไดเสนอใหคํานวณคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีระหวางวันโดยไมตองรอราคาปด 

ณ สิ้นวันโดยคํานวณคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงายโดยใชราคาระหวางวันแทนราคาปดของวันปจจุบันและ

เรียกคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีนี้วา Quasi-intraday Moving Average, QUIMA และพบวาการใชกลยุทธการตัด

กันของคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเม่ือใช QUIMA ใหผลตอบแทนสูงกวาคาเฉลี่ยเคลื่อนแบบปกติ และไดให

ขอแนะนําวาควรใขคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีระยะยาว (long-term moving average) ไมควรเกิน 50 วัน 

Grobys, Ahmed, & Sapkota (2020) ไดทดสอบการซ้ือขายสกุลเงินเขารหัสหลายสกุล 

(cryptocurrencies) โดยใชการตัดกันของราคาปดกับคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 20 วัน ระหวางป พ.ศ. 2560-

2561 และพบวาไดรับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 8.76 ตอป   

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาการสรางตัวแบบพยากรณแนวโนมราคาลวงหนาโดยใชตัวบงชี้

คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบเอกซโพเนนเชียล (EMA) ดัชนีกําลังสัมพัทธ (RSI) และ สโตแคสติกออสซิลเลเตอร 

(Stochastic Oscillator)  และข้ันตอนวิธีการเอดาบูทเอ็มวัน (AdaBoost.M1) และนําเสนอกลยุทธการ

ซ้ือและขายหลักทรัพยโดยใชการตัดกันของคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีรวมกับตัวแบบพยากรณดังกลาว  และได

ทดสอบกลยุทธการซ้ือขายดังกลาวโดยใชขอมูลราคารายวันของหลักทรัพยใน SET100 ระหวางป พ.ศ. 

2560-2562 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอมูล 
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ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้คือขอมูลรายวันของหลักทรัพยท่ีอยูใน SET100 ณ วันท่ี 10 มีนาคม 

2563   ซ่ึงเปน 100 หลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองและมูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาดสูงท่ีสุด  โดย

ขอมูลราคาหลักทรัพยรายวันประกอบดวย วันท่ี (Date) ราคาเปด (Open, O) ราคาสูงสุด (High, H) 

ราคาต่ําสุด (Low, L) ราคาปด (Close, C) และปริมาณการซ้ือขาย (Volume, V) ในแตละวันของแตละ

หลักทรัพย  โดยขอมูลท่ีใชศึกษาอยูในชวงปพ.ศ. 2553 – 2562   ขอมูลท้ังหมดจะถูกแบงออกเปน 2 

สวนคือขอมูลฝกฝนและขอมูลทดสอบ โดยขอมูลในชวง 7 ปแรก (ปพ.ศ. 2553 – 2559) จะถูกใชเปนชุด

ขอมูลฝกฝน  และขอมูลในชวง 3 ปหลัง (ปพ.ศ. 2560 – 2562) จะถูกใชเปนชุดขอมูลทดสอบ   แต

หลักทรัพยในชุดขอมูลทดสอบจะตองมีขอมูลการซ้ือขายครบตลอดระยะเวลา 3 ป  ซ่ึงทําใหมี 10 

หลักทรัพยซ่ึงไมเขาเกณฑและไมอาจนํามาใชในการทดสอบไดเนื่องจากมีการเขาซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยไมถึง 3 ป    ดังนั้นจาก 100 หลักทรัพยในขอมูลทดสอบจึงมีการทดสอบจริงเพียง 90 

หลักทรัพย   ท้ังขอมูลฝกฝนและขอมูลทดสอบจะถูกนําไปคํานวณตัวชี้วัดทางเทคนิค (technical 

indicators) ซ่ึงจะถูกนํามาใชเปนตัวแปรพยากรณ 9 ตัวดังแสดงเปนลําดับท่ี 1 ถึง 9 ใน ตารางท่ี 1  

นอกจากนี้ในชุดขอมูลฝกฝนจะมีการสรางตัวแปรเพ่ิมข้ึนอีก 1 ตัวคือตัวแปรเปาหมายดังแสดงเปนลําดับ

ท่ี 10 ในตารางท่ี 1  โดยตัวแปรเปาหมายนี้ใชในการแสดงแนวโนมราคาหลักทรัพยวาจะเปนแนวโนมขา

ข้ึน (uptrend) หรือขาลง (downtrend) ในอีก 5 วันขางหนาจากวันปจจุบันซ่ึงหากเราสามารถพยากรณ

ตัวแปรเปาหมายนี้ไดก็จะชวยตัดสินใจในการกําหนดจุดเขาซ้ือและจุดขายท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลกําไรได  

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของตัวแปร 10 ตัวท่ีใชในงานวิจัยนี้อันประกอบดวยตัวแปรพยากรณ 11 และตัว

แปรเปาหมาย 1 ตัว 
 

ลําดับที ่ ตัวแปร คําอธิบาย 

1. EMA5X10 เสน EMA5 อยูเหนือเสน EMA10 หรือไม ถาไมใช ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 แตถา

ใช ตัวแปรนี้จะแสดงจํานวนวันที่เสน EMA5 ตัดเสน EMA10 ข้ึนและยังไมตัด

กลับลงมา เชนวันแรกที่ตัดข้ึนตัวแปรนี้จะมีคาเปน 1 

2. EMA10X5 เสน EMA5 อยูใตเสน EMA10 หรือไม ถาไมใช ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 แตถาใช 

ตัวแปรนี้จะแสดงจํานวนวันที่เสน EMA5 ตัดเสน EMA10 ลงและยังไมตัดกลับ

ข้ึนมา เชนวันแรกที่ตัดลงตัวแปรนี้จะมีคาเปน 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ลําดับที ่ ตัวแปร คําอธิบาย 

3. EMA5X20 เสน EMA5 อยูเหนือเสน EMA20 หรือไม ถาไมใช ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 แตถา

ใช ตัวแปรนี้จะแสดงจํานวนวันที่เสน EMA5 ตัดเสน EMA20 ข้ึนและยังไมตัด

กลับลงมา เชนวันแรกที่ตัดข้ึนตัวแปรนี้จะมีคาเปน 1 

4. EMA20X5 เสน EMA5 อยูใตเสน EMA20 หรือไม ถาไมใช ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 แตถาใช 

ตัวแปรนี้จะแสดงจํานวนวันที่เสน EMA5 ตัดเสน EMA20 ลงและยังไมตัดกลับ

ข้ึนมา เชนวันแรกที่ตัดลงตัวแปรนี้จะมีคาเปน 1 

5. EMA10X20 เสน EMA10 อยูเหนือเสน EMA20 หรือไม ถาไมใช ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 แต

ถาใช ตัวแปรนี้จะแสดงจํานวนวันที่เสน EMA10 ตัดเสน EMA20 ข้ึนและยังไม

ตัดกลับลงมา เชนวันแรกที่ตัดข้ึนตัวแปรนี้จะมีคาเปน 1 

6. EMA20X10 เสน EMA10 อยูใตเสน EMA20 หรือไม ถาไมใช ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 แตถาใช 

ตัวแปรนี้จะแสดงจํานวนวันที่เสน EMA10 ตัดเสน EMA20 ลงและยังไมตัดกลับ

ข้ึนมา เชนวันแรกที่ตัดลงตัวแปรนี้จะมีคาเปน 1 

7. RSI5 ดัชนีกําลังสัมพัทธชวงเวลา 5 วันของราคาปด  

8. K5 คา %K แบบชา (slow %K) ชวงเวลาในการคํานวณคา K (K periods) เปน 5 

และชวงเวลาในการทําใหชาลง (slow periods) เปน 3 ดวยการหาคาเฉลี่ย

เคลื่อนที่อยางงาย 3 วันของ %K แบบเร็ว (fast %K) 

9. K5XD5 เสน K5 อยูเหนือเสน D5 หรือไม ถาไมใช ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 แตถาใช ตัว

แปรนี้จะแสดงจํานวนวันที่เสน K5 ตัดเสน D5 ข้ึนและยังไมตัดกลับลงมา เชนวัน

แรกที่ตัดข้ึนตัวแปรนี้จะมีคาเปน 1 (D5 คือเสนสัญญาณของ K5 ซึ่งไดมาจาก

การคํานวณคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 3 วันของ K5 

10. N5DT 

(Next 5 

Days 

Trend) 

ตัวแปรเปาหมายเพื่อประกอบการพิจารณาการเขาซื้อ ตัวแปรนี้เปนตัวบงชี้วาใน

อีก 5 วันขางหนาแนวโนมราคาจะเปนขาข้ึนหรือขาลงซึ่งพิจารณาจากคา 

EMA10xEMA20 ในอีก 5 วันขางหนา   หากเสน EMA10 อยูเหนือเสน EMA20 

ถือเปนแนวโนมขาข้ึนจริง ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 1  แตหาก EMA10 อยูใตเสน 

EMA20 ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 และถือเปนแนวโนมขาลง   ตัวแปรนี้เปนตัวแปร

ทวิภาค (binary variable) ซึ่งมีคาเปน 0 หรือ 1 เทานั้น 
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จากตารางท่ี 1 ตัวแปรลําดับท่ี 1 ถึง 6 เปนการตัดกันของเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบเอกซโพเนน

เชียล (exponential moving average, EMA) ของราคาปด 2 เสน เชน EMA5X10 หมายถึงเสน EMA5 

ตัดเสน EMA10 ข้ึน  ระหวางเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีท้ังสองเสนนี้ EMA5 เปนเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีระยะสั้น 

(short-term moving average)  และ EMA10 เปนเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีระยะยาว (long-term moving 

average)   การตัดกันของเสนคาเฉลี่ยจะพิจารณาจากเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีระยะสั้นตัดเสนคาเฉลี่ย

เคลื่อนท่ีระยะยาว ดังนั้นตัวแปร EMA10X5 จึงหมายถึงเสน EMA5 ตัดเสน EMA10 ลง   โ ด ย

คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบเอกซโพเนนเชียลของราคาปดสามารถคํานวณไดตามสมการท่ี 1   และคา EMA คา

แรกท่ีคํานวณไดท่ีคาบเวลาท่ี 𝑛𝑛 หรือวันท่ี 𝑛𝑛 จะมีคาเทากับคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงาย (simple moving 

average, SMA) ซ่ึงสามารถคํานวณไดตามสมการท่ี 2 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡(𝐶𝐶,𝑛𝑛) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1(𝐶𝐶,𝑛𝑛) + 2∗�𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1(𝐶𝐶,𝑛𝑛)�
𝑛𝑛+1

          (1) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛(𝐶𝐶,𝑛𝑛) = 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛(𝐶𝐶,𝑛𝑛) =  ∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

    (2) 

 

โดย  𝑡𝑡 คือคาบเวลาท่ี 𝑡𝑡  เนื่องจากขอมูลท่ีใชเปนขอมูลรายวันดังนั้นจึงหมายถึงวันท่ี 𝑡𝑡  

𝑛𝑛 คือชวงเวลาท่ีใชในการคํานวณ (จากตารางท่ี 1 EMA5 หมายถึงเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบเอกซ

โพเนนเชียล 5 วันของราคาปด ซ่ึงหมายถึง 𝑛𝑛 = 5) 

𝐶𝐶 หมายถึงอนุกรมเวลาหรือเสนราคาปด (Close) 

𝐶𝐶𝑡𝑡 คือราคาปด ณ วันท่ี 𝑡𝑡 
 

ตัวแปรลําดับท่ี 7 RSI5 คือดัชนีกําลังสัมพัทธ (relative strength index, RSI) ซ่ึงคํานวณดวย

ชวงเวลา 5 วันของราคาปด (𝑛𝑛 = 5)  โดยคาดัชนีกําลังสัมพัทธสามารถคํานวณไดตามสมการท่ี 3 ถึง 

สมการท่ี 6 
 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑛𝑛) = 100 − 100
1+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑛𝑛)

     (3) 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑡𝑡(𝑛𝑛) = ∑ 𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑛𝑛+𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑛𝑛+𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

     (4) 

𝑈𝑈𝑡𝑡 = �𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−1,   𝐶𝐶𝑡𝑡 ≥ 𝐶𝐶𝑡𝑡−1
0,               𝑜𝑜𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒     (5) 

𝐷𝐷𝑡𝑡 = �𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−1,   𝐶𝐶𝑡𝑡 ≤ 𝐶𝐶𝑡𝑡−1
0,               𝑜𝑜𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒     (6) 
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ตัวแปรลําดับท่ี 8 และ 9 คํานวณโดยใชตัวบงชี้ชื่อวาสโตแคสติกออสซิลเลเตอร (stochastic 

oscillator, %K) ซ่ึงมี 2 แบบคือ %K แบบเร็ว (fast %K, FK)  และแบบชา (slow %K, SK หรือ K)   

โดยเริ่มตนตองเริ่มคํานวณ %K แบบเร็วกอนตามสมการท่ี 7 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡(𝑛𝑛) = 100�𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑛𝑛)�
(𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡(𝑛𝑛)−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑛𝑛))

     (7) 
 

โดย  𝑛𝑛 คือชวงเวลาท่ีใชในการคํานวณ %K แบบเร็ว (อาจเรียกวา K-periods) จากตารางท่ี 1    K-

periods ของตัวแปร K5 หรือ 𝑛𝑛  ในสมการนี้เทากับ 5 

  𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑛𝑛) คือราคาต่ําสุดท่ีต่ําท่ีสุด (lowest low) ใน 𝑛𝑛 วันกอนหนา 𝑡𝑡 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡(𝑛𝑛) คือราคาสูงสุดท่ีสูงท่ีสุด (highest high) ใน 𝑛𝑛 วันกอนหนา 𝑡𝑡 
 

แตโดยท่ัวไปเราไมนิยมใช %K แบบเร็ว  เนื่องจากมีความผันผวนและสัญญาณรบกวน (noise) 

มาก  จึงนิยมทําใหเรียบ (smoothing) เพ่ือลดความผันผวนและสัญญาณรบกวนลงดวยการหาคาเฉลี่ย

เคลื่อนท่ีอยางงายของ %K แบบเร็ว (ในงานวิจัยนี้ใชคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงาย 3 วัน) และสัญญาณท่ีถูก

ทําใหเรียบหรือชาลงนั้นก็คือ %K แบบชา (K)  ซ่ึงสามารถคํานวณไดตามสมการท่ี 8  
 

𝐹𝐹𝑡𝑡(𝑛𝑛, 3) = ∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖+1(𝑛𝑛)3
𝑖𝑖=1

3
     (8) 

 

ซ่ึงตัวแปรลําดับท่ี 8 หรือ K5 ก็คือ %K แบบชาซ่ึงคํานวณไดจากสมการท่ี 8 นั่นเอง  สวนตัว

แปรลําดับท่ี 9 หรือ K5XD5 นั้นตองพิจารณาการตัดกันของ K5 และ D5 ซ่ึงเปนเสนสัญญาณของ K5 ซ่ึง

ไดมาจากการคํานวณคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงาย 3 วันของ K5 ดังแสดงในสมการท่ี 9  เสนสัญญาณของ 

%K แบบชานี้เรียกวา %D (หรือ D)  
 

𝐷𝐷𝑡𝑡(𝐹𝐹(𝑛𝑛, 3), 3) = ∑ 𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖+1(𝑛𝑛,3)3
𝑖𝑖=1

3
    (9) 

 

สวนตัวแปรตัวสุดทายในลําดับท่ี 10 หรือ N5DT ซ่ึงเปนตัวแปรเปาหมายของการพยากรณวาใน

อีก 5 วันขางหนาแนวโนมราคาจะเปนขาข้ึนหรือขาลงซ่ึงตัวแปรนี้พิจารณาจากคา EMA10xEMA20 ใน

อีก 5 วันขางหนา   ตัวแปรนี้เปนตัวแปรทวิภาค (binary variable) ซ่ึงมีคาเปน 0 หรือ 1 ตัวแปรนี้จะมี

คาเปน 1 เม่ือเสน EMA10 อยูเหนือเสน EMA20 ถือเปนแนวโนมขาข้ึนจึงเหมาะแกการเขาซ้ือ แตหาก 

EMA10 อยูใตเสน EMA20 ตัวแปรนี้จะมีคาเปน 0 และถือเปนแนวโนมขาลงซ่ึงเหมาะแกการขาย ตัว

แปรตัวนี้จึงเปนตัวแปรท่ีสามารถสนับสนุนการตัดสินใจท้ังการกําหนดจุดเขาซ้ือและจุดขาย อยางไรก็
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ตามตัวแปรตัวนี้เปนตัวแปรในอนาคตซ่ึงเราไมสามารถทราบคาไดในคาบเวลาปจจุบันจึงตองมีการฝกฝน

ตัวแบบเพ่ือพยากรณตัวแปรดังกลาว  ดังนั้นจึงมีการหาคาตัวแปรตัวนี้ในขอมูลฝกฝนจากขอมูลยอนหลัง

เพ่ือใชในการฝกฝนตัวแบบพยากรณ  สวนในชุดขอมูลทดสอบและในการนําไปใชงานจริงนั้นตัวแปรตัวนี้

จะไดมาจากการพยากรณของตัวแบบท่ีไดจากการฝกฝน 

2. ตัวแบบพยากรณ 

ผูวิจัยไดทดลองเปรียบเทียบเทคนิคการจําแนกหลายเทคนิคอันไดแก ตนไมตัดสินใจ (decision 

trees, C4.5) ซ่ึงพัฒนาโดย Quinlan (1993)  ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย (naïve Bayes classifiers) 

ซ่ึงพัฒนาโดย  Bayes & Price (1763) และเอดาบูทเอ็มวัน (AdaBoost.M1) ซ่ึงพัฒนาโดย Freund & 

Schapire (1997) เพ่ือสรางตัวแบบพยากรณเนื่องจากเทคนิคเหลานี้เปนเทคนิคท่ีทํางานไดอยางรวดเร็ว

ท้ังในข้ันตอนการฝกฝนตัวแบบและข้ันตอนการนําตัวแบบท่ีไดไปใชในการจําแนกตัวอยางใหมท่ีไมรูจักมา

กอนจากผลการทดสอบพบวาเอดาบูทเอ็มวันใหความถูกตองของการพยากรณมากกวาเทคนิคอ่ืน ๆ  ดัง

แสดงในตารางท่ี 2 

เอดาบูทเอ็มวัน (Adaptive Boosting version M1, AdaBoost.M1) เปนเทคนิคอองซอมเบิล 

(ensemble) ซ่ึงพยายามสรางตัวจําแนกท่ีประกอบข้ึนจากตัวจําแนกแบบออนแอ (weak classifiers) 

จํานวนหนึ่ง    โดยตัวจําแนกแบบออนแอแตละตัวจะถูกสรางข้ึนจากชุดขอมูลฝกฝนซ่ึงมีการแจกแจงตาง 

ๆ กันไปจากการปรับน้ําหนักตามการจําแนกท่ีผิดพลาดของตัวจําแนกแบบออนแอในรอบกอนหนาโดยมี

เปาหมายในการลดความผิดพลาดของการจําแนกลงใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใชข้ันตอนวิธีการ

เรียนรูซีโฟวไฟว (C4.5) เพ่ือตัวจําแนกแบบออนแอในลักษณะของตนไมตัดสินใจ ข้ันตอนวิธีการเรียนรู

ดังกลาวจะถูกเรียกซํ้าหลายรอบตามจํานวนตัวจําแนกแบบออนแอท่ีกําหนด ความผิดพลาดในการ

จําแนกของตัวจําแนกแบบออนแอแตละรอบจะถูกนําไปใชปรับการแจกแจงขอมูลฝกฝนสําหรับสรางตัว

จําแนกแบบออนแอในรอบถัดไป และการจําแนกสุดทายจะเกิดข้ึนดวยการหาเสียงขางมากจากผลรวม

แบบถวงน้ําหนักของตัวจําแนกแบบออนแอท้ังหมด 

3. การจําลองระบบการซ้ือขาย 

ในงานวิจัยนี้ไดมีการจําลองระบบการซ้ือขายและทดสอบยอนหลัง (backtesting) กับขอมูล

ทดสอบ เม่ือเง่ือนไขของการซ้ือ(ขาย) เปนจริงระบบจะทําการซ้ือ(ขาย) ท่ีราคาเปด (Open, O) ของวัน

ถัดไป โดยท้ังในการซ้ือและการขายระบบมีการหักคานายหนา (commission) และคาธรรมเนียม (fees) 

อ่ืน ๆ รอยละ 0.17 ของมูลคาการซ้ือ(ขาย)  และการซ้ือขายแตละหลักทรัพยจะไมมีการซ้ือ(ขาย)ซอน  

เชนหากมีการซ้ือหลักทรัพยนั้นแลวและยังไมมีการขายเกิดข้ึนจะไมมีการซ้ือหลักทรัพยนั้นซํ้าแมเง่ือนไข
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ของการซ้ือจะเปนจริงก็ตาม และหากยังไมมีการซ้ือหลักทรัพยนั้นหรือเคยมีการซ้ือแตไดมีการขายไปแลว

จะไมมีการขายหลักทรัพยนั้นซํ้าแมเง่ือนไขของการขายจะเปนจริงก็ตาม   ผลตอบแทนของแตละรอบ

การซ้ือขายจะถูกคิดสะสมเปนระยะเวลา 3 ป แลวจึงคํานวณผลตอบแทนเฉลี่ยตอปเปนรอยละของ

เงินทุนเริ่มตน 

4. กลยุทธการซ้ือและการขาย 

ในงานวิจัยนี้กําหนดเง่ือนไขสําหรับการซ้ือและการขายโดยใชเทคนิคการตัดกันของคาเฉลี่ย

เคลื่อนท่ีเปนหลัก   โดยเง่ือนไขสําหรับการซ้ือเปนดังแสดงในนิพจนท่ี 10 และเง่ือนไขสําหรับการขาย

เปนดังแสดงในนิพจนท่ี 11 ตามลําดับ 
 

(EMA20X10>0) and (EMA3X20=1) and (K5XD5>0) and (N5DT=1) (10) 

(EMA10X20>0) and (EMA20X3=1) and (D5XK5>0) and (N5DT=0) (11) 
 

จากนิพจนท่ี 10 เง่ือนไขสําหรับการซ้ือประกอบดวย 4 เง่ือนไขยอยซ่ึงมีเปาหมายคือการเขาซ้ือ

ท่ีจุดกลับตัวจากแนวโนมขาลงเปนแนวโนมขาข้ึนทําใหซ้ือไดในราคาต่ํา (กอนจะปรับตัวข้ึน) เง่ือนไขแรก 

(EMA20X10>0) หมายถึงเสน EMA10 อยูใตเสน EMA20 ซ่ึงแสดงวาปจจุบันอยูในแนวโนมขาลง     

เง่ือนไขท่ีสอง (EMA3X20=1) หมายถึงเสน EMA3 ตัดเสน EMA20 ข้ึนซ่ึงเริ่มแสดงสัญญาณของการกลับ

ตัวหรือเปลี่ยนแนวโนมจากขาลงเปนขาข้ึน  การเลือกพิจารณา EMA3 ในเง่ือนไขนี้เนื่องจากเปนคาเฉลี่ย

เคลื่อนท่ีแบบเร็วทําใหเห็นสัญญาณของการกลับตัวตัด EMA20 ข้ึนไดเร็วกวา EMA10 สวนเง่ือนไขท่ีสาม 

(K5XD5>0) หมายถึงเสน K5 อยูเหนือเสน D5 ซ่ึงเปนเสนสัญญาณของมันซ่ึงแสดงถือการเริ่มกลับตัว

เปนแนวโนมขาข้ึนเชนเดียวกับเง่ือนไขท่ีสองเง่ือนไขสุดทาย (N5DT=1) หมายถึงอีก 5 วันขางหนาจาก

วันปจจุบันแนวโนมจะอยูในขาข้ึน  ซ่ึงเง่ือนไขนี้เปนเหตุการณในอนาคตซ่ึงเราไมสามารถทราบไดใน

ปจจุบันจึงตองอาศัยตัวแบบในการพยากรณตัวแปร N5DT นี้ 

นิพจนท่ี 11 เปนเง่ือนไขสําหรับการขายประกอบดวย 4 เง่ือนไขยอยซ่ึงมีเปาหมายคือการขายท่ี

จุดกลับตัวจากแนวโนมขาข้ึนเปนแนวโนมขาลงซ่ึงจะทําใหขายไดในราคาสูง (กอนจะปรับตัวลง)   

เง่ือนไขแรก (EMA10X20>0) หมายถึงเสน EMA10 อยูเหนือเสน EMA20 ซ่ึงแสดงวาปจจุบันอยูใน

แนวโนมขาข้ึน     เง่ือนไขท่ีสอง (EMA20X3=1) หมายถึงเสน EMA3 ตัดเสน EMA20 ลงซ่ึงเริ่มแสดง

สัญญาณของการกลับตัวหรือเปลี่ยนแนวโนมจากขาข้ึนเปนขาลง  สวนเง่ือนไขท่ีสาม (D5XK5>0) 

หมายถึงเสน K5 อยูใตเสน D5 ซ่ึงเปนเสนสัญญาณของมันซ่ึงแสดงถือการเริ่มกลับตัวเปนแนวโนมขาลง

เชนเดียวกับเง่ือนไขท่ีสอง    เง่ือนไขสุดทาย  (N5DT=0) หมายถึงอีก 5 วันขางหนาจากวันปจจุบัน
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แนวโนมจะอยูในขาลง  ซ่ึงเง่ือนไขนี้เปนเหตุการณในอนาคตซ่ึงเราไมสามารถทราบไดในปจจุบันจึงตอง

อาศัยตัวแบบในการพยากรณตัวแปร N5DT นี้ 

5. การวัดและประเมินผล  

เนื่องจากเปาหมายในงานวิจัยนี้คือการพยากรณแนวโนมราคาหลักทรัพยวาเปนแนวโนมขาข้ึน

หรือแนวโนมขาลง (0 หรือ 1)   ซ่ึงแนวโนมท้ังสองแบบมีความสําคัญตอการซ้ือขาย    เนื่องจากเราใช

แนวโนมขาข้ึนในการซ้ือและแนวโนมขาลงในการขาย   ความแมนยํา (precision) และความระลึก 

(recall) ของการพยากรณของแนวโนมใดแนวโนมหนึ่งจึงไมครอบคลุมตามเปาหมาย   ในงานวิจัยนี้จึงวัด

และประเมินผลการพยากรณของตัวแบบดวยความถูกตอง (accuracy)  
 

ความถูกตอง =  จํานวนตัวอยางท่ีจําแนก(พยากรณ)ถูกตอง

จํานวนตัวอยางท้ังหมด
  (12) 

 

นอกจากความถูกตองในการพยากรณแนวโนมการเปลี่ยนราคาหลักทรัพยแลว ความสามารถใน

การทํากําไร (profitability) ก็เปนสิ่งสําคัญ ผูวิจัยจึงจําลองการซ้ือขายหลักทรัพยดวยขอมูลทดสอบเพ่ือ

วัดและประเมินความสามารถในการทํากําไรดวยผลตอบแทนเฉลี่ยตอปดังแสดงในผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย  

จากผลการเปรียบเทียบเทคนิคการจําแนกเพ่ือการพยากรณแนวโนมราคาหลักทรัพยดวยตนไม

ตัดสินใจ   ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย และเอดาบูทเอ็มวันดังแสดงในตารางท่ี 2  พบวาเอดาบูทเอ็มวัน

ใหความถูกตองของการพยากรณมากกวาอีกสองเทคนิคอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 (จํานวนตัวอยาง

ในขอมูลทดสอบเทากับ 64,980 ตัวอยาง)   ดังนั้นในการจําลองระบบการซ้ือขายจึงเลือกใชเอดาบูทเอ็ม

วันในการสรางตัวแบบพยากรณดวยเพ่ือวัดและประเมินความสามารถในการทํากําไรของกลยุทธท่ี

นําเสนอตอไป 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบเทคนิคการจําแนกเพ่ือการพยากรณแนวโนมราคาหลักทรัพย 
 

Techniques Decision Tree Naïve Bayes Classifier AdaBoost.M1 

Accuracy 0.8366 0.7456 0.8742 
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ในตารางท่ี 3 เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการทํากําไรของกลยุทธ 3 แบบ  กลยุทธแรก

เปนการซ้ือขายโดยใชเทคนิคการตัดกันของเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบดั้งเดิมซ่ึงมีการซ้ือเม่ือ EMA10 ตัด 

EMA20 ข้ึน (EMA10X20=1) และขายเม่ือ EMA20 ตัด EMA10 ลง (EMA20X10=1)  กลยุทธท่ีสองเปน

กลยุทธท่ีเสนอในงานวิจัยนี้ดังแสดงในกลยุทธการซ้ือและการขาย  แตลดเง่ือนไขในการซ้ือและการขาย

เหลือเพียง 3 เง่ือนไขยอยโดยไมมีการพยากรณแนวโนมในอนาคต (คาของตัวแปร N5DT) และกลยุทธท่ี

สามเปนกลยุทธท่ีเสนอในเง่ือนไขสําหรับการซ้ือและการขายอยางเต็มรูปแบบซ่ึงเง่ือนไขในการซ้ือและ

การขายประกอบดวย 4 เง่ือนไขยอย และมีการพิจารณาคาของตัวแปร N5DT ซ่ึงเปนการพยากรณ

แนวโนมในอนาคตดวย จากการเปรียบเทียบกลยุทธท้ังสามพบวากลยุทธท่ีสามมีความสามารถในการทํา

กําไรมากกวาสองกลยุทธแรกอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 (จํานวนหลักทรัพยท่ีทดสอบเทากับ 90 

ตัวอยาง) 

 

ตารางท่ี 3 ผลตอบแทนเฉลี่ยตอปเปรียบเทียบระหวาง 3 กลยุทธอันไดแกการซ้ือขายแบบการตัดกันของ

คาเฉลี่ยแบบดั้งเดิม และกลยุทธการซ้ือขายท่ีนําเสนอแบบไมมีและแบบมีการพยากรณ

แนวโนมในอนาคตตามลําดับ 
 

Trading Strategies Original Moving 

Average 

Crossover 

Purposed Strategy 

without 

Forecasted Trend 

Purposed Strategy 

with 

Forecasted Trend 

Average Annual Return 0.79% 1.71% 2.77% 

 

จากรูปท่ี 1 ซ่ึงแสดงอัตราผลตอบแทนรายปของกลยุทธท่ีสามของท้ัง 90 หลักทรัพยจะเห็นไดวา

กลยุทธท่ีนําเสนอสามารถทํากําไรไดจากหลักทรัพยสวนใหญ และแมวาจะมีการขาดทุนบางในบาง

หลักทรัพยแตปริมาณผลกําไรมากกวาปริมาณการขาดทุนอยางเห็นไดชัด  โดยมีอัตราผลกําไรเฉลี่ยรอย

ละ 9.52 ตอปและอัตราการขาดทุนเฉลี่ยรอยละ 5.26 ตอป 
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รูปท่ี 1 อัตราผลตอบแทนรายปของ 90 หลักทรัพยเรียงตามชื่อหลักทรัพย 

 

อภิปรายผล 

จากการเปรียบเทียบเทคนิคการจําแนกเพ่ือการพยากรณแนวโนมราคาหลักทรัพยในตารางท่ี 2 

ซ่ึงมีการเปรียบเทียบการจําแนกดวยตนไมตัดสินใจ  ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย และเอดาบูทเอ็มวัน

 สาเหตุท่ีเอดาบูทเอ็มวันใหความถูกตองของการพยากรณมากกวาอีกสองเทคนิคเนื่องมาจากเอ

ดาบูทเอ็มวันเปนเทคนิคอองซอมเบิลซ่ึงประกอบจากตัวจําแนกแบบออนแอเปนจํานวนมากโดยมี

เปาหมายในการลดความผิดพลาดในการจําแนกลงหรือพยายามจําแนกตัวอยางท่ีจําแนกไดยากใหไดมาก

ท่ีสุด จึงมักใหผลการจําแนกท่ีดีกวาตัวจําแนกเดี่ยวอยางตนไมตัดสินใจ หรือตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย   

แมวาจะมีขอเสียคืออาจเกิดการเขารูปมากเกินไป (overfitting) ไดงายแตจากการทดลองในงานวิจัยนี้

พบวาความถูกตองจากชุดขอมูลฝกฝนและความถูกตองจากชุดขอมูลทดสอบไมแตกตางกันมากนักซ่ึง

แสดงวาไมเกิดปญหาการเขารูปมากเกินไป 

สวนการเปรียบเทียบความสามารถในการทํากําไรของ 3 กลยุทธในตารางท่ี 3 อันไดแก กลยุทธ

การใชการตัดกันของคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบดั้งเดิม และกลยุทธท่ีนําเสนอแบบไมมีและแบบมีการพยากรณ

แนวโนมในอนาคตพบวากลยุทธแบบดั้งเดิมมีความสามารถในการทํากําไรนอยกวาอีกสองกลยุทธท่ี

นําเสนอในงานวิจัยนี้เนื่องจากกลยุทธท่ีนําเสนอท้ังสองแบบมีการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหม่ันใจวา
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ทุกการซ้ือจะเกิดข้ึนในขณะท่ียังเปนแนวโนมขาลงและเริ่มมีการกลับตัวและทุกการขายจะเกิดข้ึนใน

ขณะท่ียังเปนแนวโนมขาข้ึนและเริ่มมีการกลับตัวเชนกัน  สวนการท่ีกลยุทธแบบมีการพยากรณแนวโนม

ในอนาคตมีความสามารถในการทํากําไรมากกวาแบบไมมีการพยากรณแนวโนมในอนาคตนั้นเนื่องจาก

การพยากรณแนวโนมในอนาคตทําใหม่ันใจไดวาการเริ่มกลับตัวนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงแนวโนมอยาง

แทจริง ไมไดเปนเพียงความผันผวนของสัญญาณหรือสัญญาณหลอก ท้ังนี้ความสามารถในการทํากําไรจะ

ข้ึนอยูกับความถูกตองของการพยากรณแนวโนมในอนาคตโดยตรงดังนั้นประสิทธิภาพของตัวแบบ

พยากรณจึงมีความสําคัญอยางมาก  อยางไรก็ดีแมวากลยุทธท่ีนําเสนอจะทําใหสามารถหาจุดเขาซ้ือและ

จุดขายไดอยางเหมาะสมก็ไมไดเปนการรับประกันวาจะสามารถทํากําไรไดในทุกรอบการซ้ือขายเนื่องจาก

ราคาหลักทรัพยมีความผันผวนอยางมากเชนบางครั้งการกลับตัวของสัญญาณก็ไมไดเปนการเปลี่ยนแปลง

แนวโนมอยางแทจริง (sideways trend)  และระหวางการซ้ืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอยางมาก

และรวดเร็วกอนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโนมจะเกิดข้ึนทําใหไมสามารถขายไดทันเปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการทดลองท่ีไดทางผูวิจัยพบวามีความเปนไปไดในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยนี้ตอไปได

หลายทางเชน  อาจศึกษาหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณแนวโนมราคาในอนาคตเพ่ิมเติมหรืออาจ

ศึกษาหาเทคนิคการสรางตัวแบบพยากรณท่ีใหความถูกตองสูงข้ึนเพ่ือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน หรืออาจนํา

การพยากรณแนวโนมในอนาคตไปประยุกตใชรวมกับกลยุทธการซ้ือขายแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะความสัมพันธระหวางบทบาทในเครือขายทางสังคม

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยนําเทคนิคการวิเคราะหเครือขายทางสังคมมาประยุกตใช 

เพ่ือวัดลักษณะพ้ืนฐานของเครือขายทางสังคมของนักศึกษา และคนหานักศึกษาท่ีมีบทบาทดังตอไปนี้ใน

เครือขาย 1) บุคคลกวางขวาง  2) บุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุม และ 3)  บุคคลโดดเดี่ยว จากนั้นจึงทําการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลจาก

นักศึกษาจํานวน 384 คน จาก 6 คณะวิชา ในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และนํามาสรางเครือขายเพ่ือน

และเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 1) การเปนบุคคลกวางขวาง มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ในทุกประเภทเครือขาย 2) การเปนบุคคลโดดเดี่ยว มี

ความสัมพันธเชิงลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน 

ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา บทบาทของนักศึกษาในเครือขายมีความสัมพันธตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ท้ังนี้ สถานศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงปจจัยท่ีสนับสนุนการรวมกลุมกันของ

นักศึกษา นํามาประยุกตใชในการสรางสภาวะแวดลอมทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตอไป   

 

คําสําคัญ: เครือขายทางสังคม การปฏิสัมพันธ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

 

                                                           
1 สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail:sirinda_pal@utcc.ac.th 
2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

This study was designed to measure the social networks of undergraduate 

students and analyze relationship between a role in social network and academic 

outcomes. We used social network theory to measure basic network characteristics and 

identify roles in social network as follows 1) central members 2) clique members 3) 

isolators. Next, we analyzed a relationship between student’s and academic 

performance. We used a permutation test for hypothesis tests to ensure that the results 

were significant. Data were collected via questionnaires from 384 students to build two 

types of networks: friendship network and study-buddy networks. The results showed 

that 1) Being a central member has a positive relationship on academic performance in 

all network types. 2) Being an isolator has a negative relationship on academic 

performance in a study-buddy network. These results indicated that a social network 

plays an important role in academic performance. Further study is needed to understand 

the nature of peer group formation for creating effective learning environments.    

 

Keywords:  Social network, Peer interaction, Academic outcome 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเครือขายทางสังคมและผลของเครือขายทางสังคมท่ีมีตอพฤติกรรมของ

สมาชิกในสังคม ไดรับความสนใจมามากกวา 2 ทศวรรษ (Juvonen & Wentzel,1996) (Reis, Collins, 

and Berscheid, 2000, p.844–872) โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายทางสังคมในสถานศึกษา มีผลงานวิจัย

หลายชิ้นท่ีแสดงใหเห็นวาลักษณะความสัมพันธระหวางนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน อาจมีผลตอ

ระดับความเครียด และการปรับตัวของนักศึกษาเขาใหม ซ่ึงอาจสงผลดานลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขอ งนั ก ศึ ก ษ า ได  (Juvonen, Nishina, and Graham, 2006, p.393-400) (Wentzel, Barry, and 

Caldwell, 2004, p.395-403)  ท้ังนี้ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษามีหลากหลายดาน 

เชน ดานตัวนักศึกษา ดานครูผูสอน การใชสื่อของเครือขายสังคม และ บทบาทในเครือขายของนักศึกษา 

(Huang, 2018) แตในบริบทสังคมไทย ยังไมพบงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องตัวแปรเครือขายทางสังคมกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง  ดังนั้น งานวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหบทบาทของนักศึกษาใน



 

3285 

 

เครือขายทางสังคม และศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีสมมติฐาน

การวิจัยคือ บทบาทของนักศึกษาในเครือขายมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหบทบาทของนักศึกษาในเครือขายทางสังคมมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 จาก 6 คณะ  

2. เพ่ือหาความสัมพันธบทบาทของนักศึกษาในเครือขายทางสังคม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยนําทฤษฎีกราฟและการทดสอบสมมติฐานแบบเรียงสับเปลี่ยน (Permutation test) มาประยุกตใช 

 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทในเครือขายสังคมของนักศึกษา อาจมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย เชน 

ในงานวิจัยของ Ennett and Bauman (1996, p. 226-236) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาท

ของเด็กวัยรุนในกลุมกับแนวโนมการสูบบุหรี่ พบวาเด็กวัยรุนท่ีมีบทบาทเปนบุคคลโดดเดี่ยว มีแนวโนมท่ี

จะสูบบุหรี่มากกวาสมาชิกท่ีมีบทบาทอ่ืน ๆ จากงานของ Hansell (1981, p.51-63) และ Shrum and 

Cheek (1987, p218-223) ไดแบงบทบาทในเครือขายท่ีสําคัญ 3 บทบาท  คือ บุคคลกวางขวาง บุคคล

ท่ีสมาคมเฉพาะกลุม  และบุคคลโดดเดี่ยว โดยแตละบทบาทมีความหมายดังนี้ 1) บุคคลกวางขวาง 

หมายถึง บุคคลท่ีมีจํานวนเพ่ือนมาก สามารถเขาถึงสมาชิกอ่ืนในเครือขายไดโดยตรง 2) บุคคลท่ีสมาคม

เฉพาะกลุม  หมายถึง บุคคลท่ีพูดคุยกับสมาชิกในกลุมหรือกกของตนเองมากกวาสมาชิกอ่ืนนอกกลุม  

และ 3) บุคคลโดดเดี่ยว หมายถึง บุคคลท่ีมีการพูดคุยกับสมาชิกคนอ่ืนในเครือขายนอยมากจนถึงข้ันไมมี

เลย ซ่ึงจะนําบทบาทดังกลาวเขามาใชในงานวิจัยนี้ 

ผูวิจัยไดประยุกตโครงสรางแบบกราฟท้ังแบบมีทิศทาง (Directed Graph) และไมมีทิศทาง 

(Undirected Graph)  (Bollobás, 1998) มาใชในการแสดงบทบาททางสังคมในเครือขาย โดยท่ีโหนด 

(สัญลักษณวงกลม) แทนสมาชิกในเครือขาย และเสนเชื่อมใชแสดงความสัมพันธระหวางสมาชิก ตัวอยาง

เครือขายทางสังคมท่ีประกอบดวยสมาชิก 11 คน แสดงดวยกราฟแบบไมมีทิศทางดังภาพท่ี 1 จะเห็นวา

โหนดท่ีจัดวาเปนบุคคลกวางขวางคือ โหนด F ซ่ึงมีเสนเชื่อม (ความสัมพันธ) กับโหนดอ่ืนมากท่ีสุด 

จํานวน 5 เสน ในเครือขายดังกลาว มีกก (Clique) ปรากฏ 1 กก ในกกดังกลาว ประกอบดวย 4 โหนด 

คือ A, B, C และ D ท้ัง 4 โหนดนี้ จัดวาเปนบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุม เพราะสมาชิกเหลานี้ แทบจะไมมี

เสนเชื่อมออกไปหาสมาชิกคนอ่ืนนอกกลุมเลย ในเครือขายดังกลาว โหนด K จัดวาเปนบุคคลโดดเดี่ยว   
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จากความหมายของบทบาทในเครือขายท้ัง 3 กลุม จะเห็นวามีลักษณะท่ีแตกตางกันไป เชน การ

เปนบุคคลกวางขวางในเครือขายจะไดรับขอมูล ขาวสาร หรือความรูมากกวาบทบาทอ่ืนๆ สวนบุคคลท่ี

สมาคมเฉพาะกลุม  มีลักษณะท่ีสมาชิกในกลุมมีพฤติกรรมและทัศนคติคลายกัน ดังนั้น หากสมาชิกสวน

ใหญในกลุมมีพฤติกรรมในทางท่ีดี เชน ตั้งใจเรียน สมาชิกอ่ืนในกลุมก็จะมีแนวโนมท่ีจะตั้งใจเรียนตามไป

ดวย 

 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางกราฟแบบไมมีทิศทางแสดงบทบาททางสังคมในเครือขายจํานวน 11 สมาชิก 

 

 การทดสอบสมมติฐานแบบเรียงสบัเปลี่ยน ซ่ึงเปนสถิติทดสอบท่ีไมมีขอสมมติเบื้องตนเก่ียวกับ

การแจกแจงของขอมูล (Fisher, 1971) ถูกนํามาใชในงานวิจัยนี้ เพ่ือหาความสัมพันธของบทบาทใน

เครือขายสังคมของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยเริ่มตนจากการตั้งสมมติฐานวาง (H0) กลาวคือ 

คาสถิติท่ีคํานวณไดจากเครือขายจริงไมแตกตางจากคาสถิติท่ีคํานวณไดจากเครือขายแบบสุม โดยท่ี

เครือขายแบบสุมสรางโดยการสลับเสนเชื่อมภายในเครือขายจริง และยังคงรักษาการแจกแจงดีกรีของ

เครือขายจริงไว ตัวอยางเครือขายจริงและเครือขายแบบสุมจํานวน n เครือขายแสดงดังภาพท่ี 2  

 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางคาสถิติของเครือขายจริงและเครือขายแบบสุมเพ่ือการทดสอบแบบเรียงสับเปลี่ยน 
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ข้ันตอนการทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบแบบเรียงสับเปลี่ยน มีการคํานวณดังนี้  

• คํานวณคาสถิติ 𝑇𝑇 จากเครือขายจริง 

• สรางเครือขายแบบสุมจํานวน n เครือขาย และคํานวณคาสถิติ  𝑇𝑇𝑖𝑖∗ จากแตละเครือขายแบบสุม 

𝑖𝑖 
•  คํานวณคา  p-value จากสมการท่ี 1  

 𝑝𝑝 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =  1
𝑛𝑛
∑ 1{𝑇𝑇𝑖𝑖

∗>=𝑇𝑇}
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1     (1) 

 

 จากสมการท่ี 1 คา p-value คือ อัตราสวนของเครือขายแบบสุมท่ีใหคาสถิติท่ีเทียบเทาหรือ

ดีกวาคาสถิติท่ีไดจากเครือขายจริง โดยท่ัวไปถาตองการทดสอบวาคาสถิติ 𝑇𝑇 มีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 

สามารถพิจารณาไดจากคา p-value นั่นคือ ถาคา p-value ของคาสถิติ 𝑇𝑇 ท่ีไดจากการทดสอบแบบ

เรียงสับเปลี่ยน มีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ α จะสรุปไดวาคาสถิติ 𝑇𝑇 ท่ีไดมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน (1- α)*100% 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ทราบถึงบทบาทของนักศึกษาในเครือขายสังคมท่ีมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. สามารถอธิบายความสัมพันธบทบาทของนักศึกษาในเครือขายทางสังคมกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยใชทฤษฎีกราฟและการทดสอบสมมติฐานแบบเรียงสับเปลี่ยน   

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในงานวิจัยครั้งนี้มีการกําหนดรายละเอียดท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 

  1. ประชากร และกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีศึกษาคือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตร

ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จาก 6 คณะวิชา ไดแก คณะบริหารธุรกิจ คณะ

เศรษฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ

นิติศาสตร โดยทําการสุมเลือก 1 สาขาวิชา จากแตละคณะ รวมจํานวนกลุมตัวอยางนักศึกษาท้ังสิ้น 384 

คน ผูวิจัยเลือกนักศึกษาชั้นปท่ี 3 เนื่องจากเปนชั้นปท่ีนักศึกษามีเวลาในการสรางความสัมพันธกับ

นักศึกษาคนอ่ืน ๆ และไมเลือกนักศึกษาชั้นป 4 เนื่องจากนักศึกษาบางสวนไปฝกงานในระหวางท่ีผูวิจัย

ดําเนินการเก็บขอมูลวิจัยนี้  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความสัมพันธ

ของนักศึกษากับเพ่ือนรวมชั้นเรียน  โดยในแบบสอบถามจะแสดงรายชื่อนักศึกษาคนอ่ืน ท่ีอยูในชั้นป



 

3288 

 

การศึกษาและภาควิชาเดียวกัน และกําหนดใหผูตอบเลือกนักศึกษาคนอ่ืนท่ีมีลักษณะความสัมพันธ 2 

ประเภท คือ เพ่ือน และท่ีปรึกษาดานการเรียน โดยนักศึกษาคนเดียวกัน สามารถเปนท้ังเพ่ือนและท่ี

ปรึกษาทางการเรียนได และเพ่ือใหผูตอบเขาใจตรงกันเก่ียวกับแตละความสัมพันธ ผูวิจัยไดใสคํานิยาม

ของความสัมพันธท้ัง 2 ประเภท ลงในแบบสอบถามดวย ดังนี ้

• เพ่ือน คือ บุคคลท่ีจัดวาเปนเพ่ือนท่ีดี มีการพบปะสังสรรคนอกหองเรียน  

• ท่ีปรึกษาดานการเรียน คือ บุคคลท่ีไปหาเพ่ือขอคําปรึกษาเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน หรือเรื่องเรียน

เปนหลัก 

 

การวิเคราะหขอมูล   

 การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ผูวิจัยประยุกตใชทฤษฎีกราฟในการสรางความสัมพันธของนักศึกษาในเครือขายสังคม  โดย

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางนักศึกษาจากท้ัง 6 คณะในมหาวิทยาลัย

หอการคาไทยขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมดถูกนํามาใชในการสรางเครือขายทางสังคมจํานวน 2 

รูปแบบ คือ เครือขายเพ่ือนและเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน โดยเครือขายเพ่ือนแสดงดวยโครงสราง

กราฟแบบไมมีทิศทาง นั่นคือ ถา A ระบุวา B เปนเพ่ือน จะหมายความวา B เปนเพ่ือนกับ A ดวย เพราะ 

A และ B เคยพบปะสังสรรคกันนอกหองเรียน ในขณะท่ีเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน ใชโครงสราง

กราฟแบบมีทิศทาง นั่นคือ ถา A ระบุวา B เปนท่ีปรึกษาทางการเรียน จะไมไดหมายความวา B มี A เปน

ท่ีปรึกษาทางการเรียนดวย ดังภาพท่ี 3 ประกอบดวยนักศึกษาจํานวน 4 คน ลูกศรจาก A ไป B แสดงวา 

A ไปปรึกษาเรื่องเรียนกับ B แต B ไมไดไปปรึกษาการเรียนจาก ในขณะท่ี A และ C ตางไปปรึกษาเรื่อง

เรียนระหวางกัน   
  

 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน 
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2. ผูวิจัยใชการทดสอบสมมติฐานแบบเรียงสับเปลี่ยนเพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง

บทบาทในเครือขายเพ่ือนและเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

แตละคณะ 

 

ผลการวิจัย 

การแสดงผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยขอกําหนดชื่อยอของเครือขายนักศึกษาของแตละคณะ

วิชา ดังนี้ บธ แทนคณะบริหารธุรกิจ ศศ แทนคณะเศรษฐศาสตร นท แทนคณะนิเทศศาสตร วศ แทน

คณะวิศวกรรมศาสตร วท แทนคณะวิทยาศาสตรและ นต แทนคณะนิติศาสตร การวิเคราะหบทบาทของ

นักศึกษาในเครือขายเพ่ือนและเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน คุณสมบัติของแบบจําลองกราฟ

ดังตอไปนี้ไดถูกนํามาใชในการวิเคราะห   

 - เสนผานศูนยกลาง (Diameter): แสดงถึงสายความสัมพันธท่ียาวท่ีสุด หรือจํานวนนักศึกษาท่ี

อยูตรงกลางระหวางความสัมพันธของนักศึกษาคูหนึ่ง  

 - คาเฉลี่ยดีกรี (Average degree): เปนคาเฉลี่ยนักศึกษาแตละคนท่ีมีเพ่ือนและท่ีปรึกษาดาน

การเรียนท้ังหมดก่ีคน แตเนื่องจากแตละเครือขายมีจํานวนนักศึกษาไมเทากัน จึงแปลงคาเฉลี่ยดีกรีใหอยู

ในรูปเปอรเซ็นต โดยเครือขายเพ่ือน จะมีคาเฉลี่ยดีกรีคาเดียว แตเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน ซ่ึง

เปนเครือขายแบบมีทิศทางจะมีคาเฉลี่ยดีกรีเขา และคาเฉลี่ยดีกรีออก 

 - ดีกรีสูงสุด (Maximum degree): แสดงจํานวนเพ่ือนและท่ีปรึกษาดานการเรียนมากท่ีสุดของ

นักศึกษา 

 - ความหนาแนน (Density): แสดงถึงจํานวนความสัมพันธโดยเฉลี่ยท่ีปรากฏในเครือขาย คา

ความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยท่ีคา  0 คือนักศึกษาในเครือขายไมมีความสัมพันธระหวางกัน 

และคา 1 คือนักศึกษาทุกคนมีความสัมพันธระหวางกันหมด  

บทบาทของนักศึกษาภายในเครือขาย ผูวิจัยไดทําการศึกษาบทบาทของนักศึกษาในเครือขายท้ัง 

3 บทบาทจากโครงสรางกราฟของเครือขายเพ่ือนและเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน และศึกษา

ความสัมพันธระหวางบทบาทกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณสมบัติและการกําหนดบทบาทของนักศึกษา

ในเครือขายมีรายละเอียดดังนี้  

 1. บุคคลกวางขวาง พิจารณาจากคาดีกรีของโหนด ซ่ึงคาดีกรีเปนคุณลักษณะท่ีบอกวาแตละ

โหนดมีความสัมพันธกับโหนดอ่ืนแคไหน โหนดยิ่งมีดีกรีสูง ยิ่งจัดวาเปนบุคคลกวางขวาง เนื่องจากไมมี

ขอกําหนดจํานวนดีกรีท่ีแนนอนวาเปนจํานวนเทาไรจึงจะระบุวาเปนบุคคลกวางขวาง ดังนั้นในงานวิจัยนี้
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จะรายงานลักษณะพ้ืนฐานและการแจกแจงดีกรีของเครือขายเพ่ือน ดังตารางท่ี 1 และการแจกแจงดีกรี

เขาและออกของเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียนแสดงดังตารางท่ี 2 รวมถึงการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางบทบาท “บุคคลกวางขวาง” กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเปนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางดีกรีและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในเครือขาย จากตารางท่ี 1 แสดงลักษณะพ้ืนฐานของ

เครือขายเพ่ือนของนักศึกษาท้ัง 6 คณะวิชา จากขอมูลกลุมตัวอยาง พบวานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

(วศ) มีความเปนเพ่ือนระหวางกันสูงท่ีสุด ซ่ึงพิจารณาไดจากคุณลักษณะของกราฟท่ีมีเสนผานศูนยกลาง

สั้นท่ีสุด มีคาเทากับ 2 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ยดีกรีสูงสุดเทากับ 76% และความหนาแนนของเครือขายมี

คาสูงสุด มีคาเทากับ 0.93 ในขณะท่ีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (บธ) มีความเปนเพ่ือนระหวางกันนอย

ท่ีสุด จากคุณลักษณะของกราฟท่ีมีเสนผานศูนยกลางยาวท่ีสุด มีคาเทากับ 7 คาเฉลี่ยดีกรีเพียง 3% และ

ความหนาแนนเพียง 0.03 ตัวอยางการแจกแจงดีกรีในเครือขายเพ่ือนแสดงดังภาพท่ี 4 (คณะ

วิศวกรรมศาสตร ) และภาพท่ี 5 (คณะบริหารธุรกิจ) ซ่ึงจะเห็นวาการแจกแจงดีกรีของคณะ

วิศวกรรมศาสตรมีฐานนิยมอยูดานขวา (จํานวนดีกรีสูง) ในขณะท่ีคณะบริหารธุรกิจมีฐานนิยมอยู

ดานซาย (จํานวนดีกรีต่ํา) ท้ังนี้อาจจะมาจากเหตุผลท่ีคณะบริหารธุรกิจเปนคณะวิชาขนาดใหญ  

จากตารางท่ี 2 แสดงลักษณะพ้ืนฐานสําหรับเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน ซ่ึงจะเห็นวาใน

คณะวิชาเดียวกันเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียนมีลักษณะเครือขายท่ีโปรงมากกวาเครือขายเพ่ือน นั่น

คือเปนเครือขายท่ีมีจํานวนเสนเชื่อมระหวางโหนดไมมากนัก เสนผานศูนยกลางของเครือขายท่ีปรึกษา

ดานการเรียนยาวกวาเสนผานศูนยกลางของเครือขายเพ่ือนทุกคณะวิชาเนื่องจากโดยธรรมชาติแลว แต

ละบุคคลมักมีจํานวนท่ีปรึกษาดานการเรียนนอยกวาจํานวนเพ่ือน  อยางไรก็ตาม นักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร (วศ) เปนเครือขายท่ีมีการปรึกษาทางการเรียนระหวางกันสูงท่ีสุด สังเกตไดจากคา

ความหนาแนนและคาเฉลี่ยดีกรีเขาและคาเฉลี่ยดีกรีออก ตัวอยางการแจกแจงดีกรีในเครือขายเพ่ือน

แสดงดังภาพท่ี 6 (คณะวิศวกรรมศาสตร) และภาพท่ี 7 (คณะบริหารธุรกิจ) ซ่ึงจะเห็นวาการแจกแจงดีกรี

ออกของท้ัง 2 คณะวิชามีลักษณะใกลเคียงกัน นั่นคือมีการกระจายตัวแบบปกติ แตการแจกแจงดีกรีเขา

ของคณะบริหารธุรกิจมีฐานนิยมอยูดานซาย (จํานวนดีกรีต่ํา)  
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ตารางท่ี 1  แสดงลักษณะพ้ืนฐานของเครือขายเพ่ือนของนักศึกษาท้ัง 6 คณะวิชา 

 

เครือขาย จํานวนสมาชิก เสนผานศูนยกลาง คาเฉลี่ยดีกรี ดีกรีสูงสุด ความหนาแนน 

วศ 21 2 16 (76%) 19 0.93 

วท 54 2 23 (43%) 52 0.45 

นต 56 4 8 (14%) 27 0.14 

นท 96 6 9 (9%) 27 0.09 

บธ 89 7 3 (3%) 34 0.03 

ศศ 68 5 9 (13%) 24 0.14 

 
 
ตารางท่ี 2  แสดงลักษณะพ้ืนฐานของเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียนของนักศึกษาท้ัง 6 คณะวิชา 

 

2. บุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุมตัวเอง ในงานวิจัยนี้ ทําการคนหานักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะกลุม 

โดยกําหนดกกขนาด 4 (4-clique) ซ่ึงเปนเครือขายยอยท่ีประกอบดวยโหนด 4  โหนด และทุกโหนดมี

เสนเชื่อมระหวางกันหมด กกขนาด 4 มีเสนความสัมพันธไมนอยและไมมากเกิน นักศึกษาจะถูกจัดวามี

บทบาทเปนบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุม เม่ือนักศึกษามีอัตราสวนของเสนเชื่อมไปยังนักศึกษาคนอ่ืนท่ีอยู

ในกลุมเดียวตอเสนเชื่อมไปยังนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในกลุมเดียวกันมากกวา 50% (นั่นคือ 

นักศึกษามีปฏิสัมพันธมากกวา 50% เฉพาะกับเพ่ือนในกลุมเดียวกัน) 

 

เครือขาย จํานวนสมาชิก 
เสนผาน

ศูนยกลาง 

คาเฉลี่ย

ดีกรีเขา 

คาเฉลี่ย

ดีกรีออก 

ดีกรีเขา

สูงสุด 

ดีกรีออก

สูงสุด 

ความ

หนาแนน 

วศ 21 5 3 3 12 10 0.2 

วท 54 7 2 2 14 7 0.04 

นต 56 10 1 1 11 12 0.03 

นท 96 10 1 1 10 10 0.02 

บธ 89 5 1 1 16 5 0.001 

ศศ 68 5 2 2 11 10 0.04 
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ภาพท่ี 4 การแจกแจงดีกรีในเครือขายเพ่ือน    

           คณะวิศวกรรมศาสตร    

 

   

  

ภาพท่ี 5 การแจกแจงดีกรีในเครือขายเพ่ือน  

           คณะบริหารธุรกิจ  

                       

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 6 การแจกแจงดีกรีเขาและดีกรีออกในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 การแจกแจงดีกรีเขาและดีกรีออกในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน คณะบริหารธุรกิจ 

ดีกรอีอก 
ดีกรีเขา 

ดีกรีเขา ดีกรอีอก 
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 ผลการคนหานักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะกลุมแสดงในตารางท่ี 3 พบวา นักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะ

กลุมในเครือขายเพ่ือน มีจํานวนนอยกวาเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน ในทุกคณะยกเวนคณะ

บริหารธุรกิจ เนื่องจากความสัมพันธเชิงเพ่ือนเปนความสัมพันธท่ีไมไดแนนแฟนมากนัก นักศึกษาสวน

ใหญจึงมักเปนเพ่ือนกับนักศึกษาเกือบทุกคนในเครือขาย จึงไมเกิดการแบงแยกเปนกก โดยเครือขาย

เพ่ือนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรฯ ไมมีบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุมปรากฏ

เลยแสดงใหเห็นวานักศึกษาท้ังสองคณะ เห็นทุกคนเปนเพ่ือนกันหมด ซ่ึงเปนลักษณะความสัมพันธท่ีดี 

สวนเครือขายนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร พบวามีเปอรเซ็นตของนักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะกลุมสูงมาก

เปนอันดับตนๆ  ท้ังในเครือขายเพ่ือนและท่ีปรึกษาดานการเรียน 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนนักศึกษาซ่ึงมีบทบาทเปนบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุมตัวเองในเครือขายเพ่ือน 

  และท่ีปรึกษาการเรียน   

 

เครือขาย 
จํานวน

สมาชิก 

จํานวน (เปอรเซ็นต) บุคคลที่สมาคมเฉพาะกลุม 

เครือขายเพื่อน เครือขายที่ปรึกษาการเรียน 

วศ 21 0 (0 %) 1 (4.76 %) 

วท 54 0 (0 %) 14 (25.93 %) 

นต 56 9 (16.07 %) 10 (17.86 %) 

 นท 96 11 (11.46 %) 17 (17.71 %) 

บธ 89 27 (30.34%) 6 (6.74 %) 

ศศ 68 14 (20.59%) 15 (22.06 %) 

 

 3. บุคคลโดดเดี่ยว ในเครือขายเพ่ือน คือนักศึกษาท่ีมีดีกรีเทากับศูนย สําหรับเครือขายท่ีปรึกษา

ดานการเรียน คือนักศึกษาท่ีมีดีกรีเขาและดีกรีออกเทากับศูนย ผลการคนหานักศึกษาท่ีเปนบุคคลโดด

เดี่ยว แสดงในตารางท่ี 4 จากตารางพบวานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาท่ีเปนบุคคลโดดเดี่ยว

สูงสุดในทุกประเภทเครือขาย ท้ังนี้เปนเพราะวาคณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษาเปนจํานวนมาก ในแตละ

รายวิชาจึงมีการแบงนักศึกษาออกเปนหลายกลุม ทําใหนักศึกษาไมไดเรียนรวมกลุมเดียวกันทุกวิชา 
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เหมือนนักศึกษาในคณะอ่ืน ๆ จึงสงผลใหความสัมพันธระหวางนักศึกษามีความแนนแฟนนอยกวาคณะ

อ่ืน  

 

ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับบทบาทในเครือขายจากสมมติฐานของงานวิจัย

คือ บทบาทของนักศึกษาในเครือขายมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากแตละบทบาท

เปนตัวแสดงใหเห็นถึงระดับและลักษณะการปฏิสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนในเครือขาย ซ่ึงสงผลถึงการ

แลกเปลี่ยนดานทัศนคติดานการเรียน การเขาถึงองคความรู เชน ขาวการสงงาน ความรูเก่ียวกับวิชาท่ี

เรียน  รวมท้ังตัวเอกสารหรือแหลงความรูของรายวิชา ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับบทบาทในเครือขาย ดวยการตั้งสมมติฐาน และทดสอบ

สมมติฐานดวยวิธีทดสอบแบบเรียงสับเปลี่ยน สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผูวิจัยใช

ขอมูลเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแตละคน ท่ีนําเขามาจากระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย  
  

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนนักศึกษาซ่ึงมีบทบาทเปนบุคคลโดดเดี่ยวในเครือขายเพ่ือนและท่ีปรึกษา 

 ดานการเรียน  
 

เครือขาย จํานวนสมาชิก 
จํานวน (เปอรเซ็นต) บุคคลโดดเดี่ยว 

เครือขายเพื่อน เครือขายที่ปรึกษาการเรียน   

วศ 21 0 (0%) 1 (4.76%) 

วท 54 0 (0%) 4 (7.41%) 

นต 56 0 (0%) 4 (19.52%) 

นท 96 1 (1.04%) 15 (15.63%) 

บธ 89 31 (34.83%) 38 (42.70%) 

ศศ 68 0 (0%) 3 (4.41%) 

 

 ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการเปนบุคคลกวางขวาง ในการทดสอบ

ความสัมพันธประเภทนี้จะพิจารณาความสัมพันธระหวางคาดีกรี (คุณลักษณะซ่ึงบอกระดับการเปน

บุคคลกวางขวาง) กับเกรดเฉลี่ยสะสม โดยมีสมมติฐานท่ี 1 สําหรับเครือขายเพ่ือน และสมมติฐานท่ี 2 

และ 3 สําหรับเครือขายท่ีปรึกษาการเรียน  และใชคาสถิติ คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
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 สมมติฐานท่ี 1: ดีกรีและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในเครือขายเพ่ือน มีความสัมพันธเชิง

บวก  

 สมมติฐานท่ี 2: ดีกรีเขาและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน มี

ความสัมพันธเชิงบวก 

 สมมติฐานท่ี 3: ดีกรีออกและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน 

มีความสัมพันธเชิงบวก 
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ในตารางท่ี 5 จะเห็นวาเครือขายเพ่ือนของนักศึกษาทุกคณะ มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันเปนบวกท้ังหมด และมีเครือขายเพ่ือนจํานวน 5 จาก 6 คณะ ท่ีมีคา 

p-value < 0.05 ซ่ึงสรุปไดวา สําหรับเครือขายนักศึกษาเหลานี้  ดีกรี (จํานวนเพ่ือน) และเกรดเฉลี่ย

สะสมมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ในตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวาเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียนของ

นักศึกษาทุกคณะ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันเปนบวก และมีคา p-value < 0.05 ซ่ึงสรุป

ไดวา สําหรับเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียนเหลานี้ ดีกรีเขาและเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  ซ่ึงสอดคลองกับความเปนจริงท่ีนักศึกษาท่ีเรียนดี มักจะมี

นักศึกษาคนอ่ืนมาถามเรื่องเรียนมากกวา  

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางดีกรีและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 

 

เครือขาย Pearson (R) P-value(one-tailed) 

วศ 0.3854 0.0467 

วท 0.1266 0.1832 

นต 0.2857 0.0142 

นท 0.4204 0.0000 

บธ 0.2679 0.0007 

ศศ 0.2294 0.0310 

  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ในตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวาเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียนของ

นักศึกษาทุกคณะ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันเปนบวก  แตมีเครือขายท่ีปรึกษาดานการ
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เรียนของนักศึกษามีเพียง 2 จาก 6 คณะ มีคา p-value < 0.05 จึงอาจกลาวไดวา โดยสวนใหญแลว 

จํานวนนักศึกษาคนอ่ืนท่ีไปปรึกษาไมมีความสัมพันธกับผลการเรียน     

 

 ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับบทบาทบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุมตัวเอง ใน

การทดสอบวาการเปนบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุม มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไมนั้น ผูวิจัยได

ตั้งสมมติฐานโดยทําการเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาท่ีเปนบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุม กับ

เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาท่ีไม ได เปนบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุม และใชคาสถิติ  𝑇𝑇 =
 �̅�𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − �̅�𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 โดย �̅�𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 และ �̅�𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 คือคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ย

สะสมของนักศึกษาท่ีเปนและไมไดเปนบุคคลท่ีสมาคมเฉพาะกลุมตามลําดับ  รายละเอียดของสมมติฐาน

เปนดังนี้  

 สมมติฐานท่ี 4: นักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะกลุมในเครือขายเพ่ือน มีผลการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ี

ไมไดสมาคมเฉพาะกลุม 

 สมมติฐานท่ี 5: นักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะกลุมในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน มีผลการเรียน

สูงกวานักศึกษาท่ีไมไดสมาคมเฉพาะกลุม 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 4 และ 5 แสดงในตารางท่ี 8  พบวา มีเพียงเครือขายท่ีปรึกษาดาน

การเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ท่ีมีคา p-value < 0.05 จึงอาจกลาวไดวา โดยสวนใหญแลว 

นักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะกลุม ไมไดมีผลการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ีไมไดสมาคมเฉพาะกลุม ท้ังใน

เครือขายเพ่ือนและท่ีปรึกษาดานการเรียน  

 

ตารางท่ี 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคาดีกรีเขาและเกรดเฉลี่ยสะสม  

  ของนักศึกษาในเครือขายท่ีปรึกษาการเรียน  
 

เครือขาย Pearson R P-value (one-tailed) 

วศ 0.3116 0.0058 

วท 0.0032 0.0000 

นต 0.1571 0.0001 

นท 0.2931 0.0000 

บธ 0.2561 0.0000 
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ศศ 0.3676 0.0001 
  

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคาดีกรีออกและเกรดเฉลี่ยสะสมของ 

  นักศึกษาในเครือขายท่ีปรึกษาการเรียน 

 

เครือขาย Pearson R P-value (one-tailed) 

วศ 0.4622 0.4919 

วท 0.0529 0.4178 

นต 0.1578 0.2130 

นท 0.2153 0.0003 

บธ 0.2244 0.0005 

ศศ 0.2314 0.1072 

 

 

ตารางท่ี 8  แสดง P-value ท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 4-5 

 

เครือขาย เพื่อน ที่ปรึกษาการเรียน 

วศ n/a n/a 

วท n/a False 

นต False 0.41154 

นท False False 

บธ 0.0945 0.0059 

ศศ False False 
 

n/a = พบนักศึกษาท่ีมีบทบาทดังกลาวนอยกวา 3 คน 

False คือ เครือขายท่ียอมรับ HO (เน่ืองจากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะกลุมตัวเองไมมากกวาเกรดเฉลี่ยของ

นักศึกษาท่ีไมไดสมาคมเฉพาะกลุมตัวเองในเครือขายจริง) 
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 ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับบทบาทการเปนบุคคลโดดเดี่ยว ในการทดสอบ

วาการเปนบุคคลโดดเดี่ยว มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไมนั้น ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานโดยทําการ

เปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาท่ีเปนบุคคลโดดเดี่ยว กับเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาท่ีไมได

เปนบุคคลโดดเดี่ยว และใชคาสถิติ คือ 𝑇𝑇 = �̅�𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 −  �̅�𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖  โดย �̅�𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 และ

 �̅�𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 คือ คาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาท่ีไมไดเปนบุคคลโดดเด่ียวและท่ีเปนบุคคลโดด

เดี่ยวตามลําดับ รายละเอียดของสมมติฐานเปนดังนี้   
 

 สมมติฐานท่ี 6: นักศึกษาท่ีไมไดเปนบุคคลโดดเดี่ยว มีผลการเรียนดีกวานักศึกษาเปนบุคคลโดด

เดี่ยวในเครือขายเพ่ือน 

 สมมติฐานท่ี 7: นักศึกษาท่ีไมไดเปนบุคคลโดดเดี่ยว มีผลการเรียนดีกวานักศึกษาเปนบุคคลโดด

เดี่ยวในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน  
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 6 และ 7 แสดงในตารางท่ี 9 จากตารางพบวา   เครือขายท่ีปรึกษา

ดานการเรียนของนักศึกษา 4 ใน 6 คณะ  ท่ีมีคา p-value < 0.05  จึงอาจกลาวไดวา โดยสวนใหญแลว 

นักศึกษาท่ีไมไดเปนบุคคลโดดเดี่ยวในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน มีผลการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ี

ไมไดเปนบุคคลโดดเดี่ยว แตไมพบลักษณะดังกลาวในเครือขายเพ่ือน    

 

ตารางท่ี 9  แสดง p-value ท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 6-7 

 

เครือขาย เพื่อน ที่ปรึกษาการเรียน 

วศ n/a n/a 

วท n/a 0.4662 

นต n/a 0.0001 

นท 0.1262 0.0001 

บธ 0.1448 0.0004 

ศศ n/a 0.0086 

 

n/a = พบนักศึกษาท่ีมีบทบาทดังกลาวนอยกวา 3 คน 

 

อภิปรายผล  
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 จากผลการวิจัยพบวา บทบาทในเครือขายทางสังคมมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดังนี้ 1) การเปนบุคคลกวางขวาง มีความสัมพันธเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางเรียน โดยจากการทดสอบ

สมมติฐาน สรุปไดวาจํานวนเพ่ือนท่ีนักศึกษามี และจํานวนนักศึกษาคนอ่ืนท่ีมาปรึกษาปญหาดานการ

เรียนดวย มีความสัมพันธเชิงบวกตอเกรดเฉลี่ยสะสม  2) นักศึกษาท่ีสมาคมเฉพาะกลุม ไมไดมีผลการ

เรียนสูงกวานักศึกษาท่ีไมไดสมาคมเฉพาะกลุม ท้ังในเครือขายเพ่ือนและท่ีปรึกษาดานการเรียน 3) 

นักศึกษาท่ีเปนบุคคลโดดเดี่ยวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวานักศึกษาท่ีไมใชบุคคลโดดเดี่ยว 

โดยเฉพาะในเครือขายท่ีปรึกษาดานการเรียน นั่นคือ นักศึกษาท่ีไมไดไปปรึกษาดานการเรียนกับใครและ

ไมมีใครมาปรึกษาปญหาดานการเรียนดวย มีเกรดเฉลี่ยสะสมท่ีต่ํากวานักศึกษาท่ีมีการปรึกษาปญหาการ

เรียนกับผูอ่ืน  

 

 ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา บทบาทในเครือขายทางสังคมของนักศึกษามีความสัมพันธเชิงบวก

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ถึงแมวากระบวนการจับกลุมของนักศึกษาจะมีความซับซอนโดยธรรมชาติ 

และนักศึกษามักเลือกคบเพ่ือนท่ีมีลักษณะคลายกับตัวเอง  แตหากทางสถานศึกษามีนโยบายในการ

สงเสริมใหความสัมพันธระหวางนักศึกษาแนนแฟนข้ึน เชน การจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมมาก

ข้ึน ผูวิจัยเชื่อวานาท่ีจะทําใหนักศึกษาไดรูจักกันมากข้ึน เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและชวยเหลือกัน

ทางดานการเรียนมากข้ึน และนาจะชวยลดนักศึกษาท่ีเปนบุคคลโดดเดี่ยวใหมีจํานวนนอยลง  ซ่ึงผูวิจัย

คาดวาจะชวยใหนักศึกษาเหลานั้นมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน  
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แบบจําลองการอบแหงของการอบแหงดวยไมโครเวฟของมะระข้ีนกหั่น 

Modelling Microwave Drying of Bitter Gourd Slides 

 

ภาณุพงศ บุญเพียร0

1 และณรงค อ้ึงกิมบวน1

2 

Panupong Boonpian1 and Narong Uengkimbuan2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของกําลังไมโครเวฟและแบบจําลองของการอบแหงท่ี

เหมาะสมของการอบแหงมะระข้ีนกในแตละกําลังไมโครเวฟ (320W – 800W) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา

อัตราการอบแหงของทุกกําลังไมโครเวฟถูกแบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงอัตราการอบแหงเพ่ิมข้ึน ชวง

อัตราการอบแหงคงท่ี และชวงอัตราการอบแหงลดลง โดยอัตราการอบแหงในชวงคงท่ีมีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือ

กําลังของไมโครเวฟมีคามากข้ึน ท้ังนี้โมเดลทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสมตัดสินดวยคา R2 คาไคสแคว และ

คารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง ซ่ึงในการศึกษานี้พบวาแบบจําลองของ Midilli and 

Kucuk เปนแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดในการอธิบายพฤติกรรมการอบแหงโดยไมโครเวฟท่ีกําลัง 320W- 800W 

ดวยคา R2 ท่ีมากท่ีสุด มีคา χ2 และคา RMSE ท่ีนอย สําหรับคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นตามกฎของ

ฟกซมีคาระหวาง 9.432x10-8 ถึง 1.522x10-7 m2/min พลังงานกระตุนการอบแหงมีคา 2.762 W/g  

 

คําสําคัญ:  แบบจําลองการอบแหง  การอบแหงดวยไมโครเวฟ  มะระข้ีนก  

 

Abstract 

The objectives of this research were to study the effect of power of microwave 

and to find the appropriate drying model of bitter gourd slides for each the microwave 

power ( 3 2 0 W – 800W). The result of study showed the drying rate had 3 periods 

(increased period, constant period and falling period). The drying rate increased with 

increasing power of microwave. The appropriate mathematical models determined with 

R2 chi-square and root mean square error values. In this study found the Midilli and Kucuk 

                                                           
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  e-mail: panupong@buu.ac.th  
2 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  e-mail: narong@buu.ac.th 
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model was the most suitable for all the microwave conditions (320W – 800W) with the 

most R2 and the lower χ2 and RMSE. The effective moisture diffusivities were 9.432x10 -8 

to 1.522x10-7 m2/min and the activation energy of drying was 2.762 W/g.  

 

Keywords:  Drying model, Microwave drying, Bitter gourd.   

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

มะระข้ีนก (Momordica charantia L.) มีชื่อภาษาอังกฤษหลากหลายเชน bitter gourd, 

bitter melon, kugua, balsam pear หรือ karela เปนพืชเขตรอนนิยมปลูกในแถบแอฟาริกา เอเชีย 

และแถบแคริเบียน เปนพืชท่ีสามารถบริโภคไดและมีราคาไมแพงเติบโตไดดี เปนท่ีนิยมในการนํามา

รับประทานโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสารอาหารมากมาย เชน วิตามินเอและซี 

กรดอะมิโน (Amino acid) กรดโฟลิค (Folic acid) ท่ีชวยเสริมสรางกระบวนการผลิตเซลลใหม ซาโปนิน 

(Saponin) ท่ีชวยการไหลเวียนของเลือด สารแคโรทีนอยดท่ีมีคุณสมบัติทางยา ท่ีเปนสารตานอนุมูล

อิสระ สรางภูมิคุมกันของรางกาย ปองกันโรคภูมิแพ ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง ปองกันโรคในระบบหลอด

เลือด และหัวใจ มีสวนชวยในการลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเสนเลือด (Habichit et al., 2011)  

สําหรับมะระข้ีนกสดจะมีปริมาณน้ํามากกวารอยละ 90 ของน้ําหนักผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนสาเหตุท่ี

ทําใหเกิดการเนาเสีย เปนเหตุใหสารอาหารท่ีมีลดลง จึงจําเปนตองมีกระบวนการนําความชื้นออกจาก

ผลิตภัณฑเพ่ือยืดอายุและคงคุณคาของสารอาหารไว ท้ังนี้เทคโนโลยีการอบแหงท่ีใชมีหลากหลายเชน 

การตากแดด การใชตูอบลมรอน การสรางตูอบพลังงานแสงอาทิตย ฯลฯ ซ่ึงแตละเทคนิคจะมีขอดี

แตกตางกัน เชน ความประหยัด ความสามารถในการควบคุมการอบแหง การนําพลังงานทดแทนมาใช 

แตหากตองการใหการอบแหงมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

จําเปนตองใชเทคโนโลยีอ่ืน เชน การใชรังสีอินฟาเรด หรือการอบแหงดวยไมโครเวฟ ซ่ึงมีขอไดเปรียบ

เรื่องเวลาในการอบแหงท่ีนอยกวาวิธีดั่งเดิม ทําใหมีการศึกษาการอบแหงของผลิตภัณฑทางการเกษตร

โดยใชเทคโนโลยีไมโครเวฟอบแหงกันมาก เชน ผักชี (Sarimeseli, 2011)  แครอท (Pu et al., 2016)  

ถ่ัวลันเตา (Chahbani et al., 2018) แอปเปลหั่น (Cuccurullo et al., 2018)  

จากคุณคาของมะระข้ีนกท่ีกลาวมานั้น จึงมีการนํามะระข้ีนกแหงไปผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 

เชน ชามะระข้ีนก หรือการทําเปนแคปซูล โดยการผลิตชานั้นจะหั่นมะระเปนชิ้นบางและทําการอบแหง 

จึงมีการศึกษาการอบแหงดวยวิธีตาง ๆ เชน การอบแหงดวยลมรอน การใชสุญญากาศ การอบแหงแบบ
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เยือกแข็ง เพ่ือศึกษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ (Yan et al., 2019) แตเทคนิคดังกลาวอาจไม

สามารถนําไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได เนื่องจากใชเวลาในการอบแหงคอนขางนานสําหรับการ

อบแหงดวยลมรอน หรือใชตนทุนคอนขางสูงสําหรบัการทําแหงแบบเยือกแข็ง ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจ

ใชเทคโนโลยีไมโครเวฟเพ่ืออบแหงมะระข้ีนกท่ีใชเวลาการอบแหงคอนขางนอยและตนทุนไมสูงมากนัก 

โดยทําการศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงเพ่ือดูกลไกของการนําความชื้นออกจากผลิตภัณฑ และสราง

แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการทํานายการอบแหงเพ่ือนําไปใชควบคุมปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงของมะระข้ีนกหั่น 

2.  เพ่ือหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสมในการอบแหงมะระข้ีนกหั่น 

3.  เพ่ือหาคาพลังงานกระตุนและสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษานี้ใชมะระข้ีนกจากตลาดสด ในจังหวัดชลบุรี โดยพยายามควบคุมอายุการเก็บเก่ียวของ

ผลมะระข้ีนก คัดแยกมะระข้ีนกท่ีมีขนาดและสีท่ีใกลเคียงกัน นํามาลางน้ํา และหั่นใหไดความหนาประมาณ 

2.07 ± 0.49 มิลลิเมตร นําชิ้นมะระข้ีนกบางสวนไปหาความชื้นเริ่มตนตามมาตรฐาน AOAC (AOAC, 

2005; method 930.15) โดยมีคาความชื้นเริ่มตนประมาณรอยละ 91.83 ± 1.02 มาตรฐานเปยก (wet 

basis, w.b.) จากนั้นทําการอบแหงดวยเตาอบไมโครเวฟ รุน MS2447BW  บริษัท LG ขนาดความจุ 24 

ลิตร ความถ่ี 2,450 MHz  โดยปรับระดับกําลังของคลื่นไมโครเวฟท่ี 320W จากนั้นนําออกมาชั่งน้ําหนัก

มวลพรอมบันทึกคาทุก 2 นาที ดวยเครื่องชั่งมวล ยี่หอ Sartorius รุน TE3102S ท่ีมีความละเอียด 0.01 

กรัม ทําการทดลองซํ้าจนกระท่ังน้ําหนักของมะระข้ีนกมีคาคอนขางคงท่ีแลว จึงนําตัวอยางแหงไปหามวล

แหงดวยตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 103 oC เปนเวลา 72 ชั่วโมง เพ่ือหาปริมาณความชื้นมาตรฐานแหง (dry 

basis, d.b.) จากนั้นทดลองซํ้า และปรับกําลังไมโครเวฟเปน 480W 640W และ 800W ตามลําดับ  

 

การหาสัดสวนความช้ืน (Moisture ratio, MR) 

นําคาความชื้นมาตรฐานแหงไปคํานวณหาสัดสวนความชื้น ตามสมการท่ี (1) 

eq

i eq

M M
MR

M M

−
=

−
       (1) 
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เม่ือ  M และ Mi  เปนความชื้นท่ีเวลาใด ๆ และความชื้นเริ่มตนตามลําดับ, d.b. 
 

สําหรับคา Meq ในกรณีการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟนั้น คาความชื้นสมดุลมีคาเขาใกลศูนยมาก 

ซ่ึงสามารถจัดใหอยูในรูปอยางงายเปน 
i

M
MR

M
=  (Chahbani et al., 2018) 

 

การหาอัตราการอบแหง (Drying rate, DR) 

นําคาความชื้นท่ีเวลาใด ๆ มาหาคาอัตราการอบแหงในชวงเวลา ∆t ตามสมการท่ี (2)  

t ttM M
DR

t
+∆−

=
∆

       (2) 

เม่ือ  Mt  คือ ความชื้นท่ีเวลาใด ๆ (d.b.) และ t คือ เวลา (นาที) 
 

แบบจําลองทางคณติศาสตร (Mathematics model) 

นําคาสัดสวนความชื้น MR และเวลา t ในแตละเง่ือนไขของการทดลอง ไปหาหาคาพารามิเตอรของ

แบบจําลอง ใชการประมาณคาแบบไมเปนเชิงเสนดวยวิธีการแบบ Quasi-Newton เพ่ือหาแบบจําลองท่ี

เหมาะสมในการอธิบายจลนพลศาสตรการอบแหงแตละเง่ือนไข จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบตาง ๆ 

ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  แบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบตาง ๆ  

 

 Model Name Model Equation reference 

1 Lewis )exp( ktMR −=  Lewis (1921) 

2 Page )exp( nktMR −=  Page (1949) 

3 Henderson and Pabis exp( )MR a kt= −  Henderson and Pabis 

(1969) 

4 Logarithmic exp( )MR a kt c= − +  Togrul and Pehlivan 

(2002) 

5 Midilli and Kucuk btktaMR n +−= )exp(  Midilli, Kucuk, and Yapar 

(2002) 

6 Two-Term exp( ) exp( )MR a kt b gt= − + −  Henderson (1974) 

7 Diffusion approach exp( )
          (1 )exp( )
MR a kt

a kbt
= − +

− −
 Kassem (1998) 

8 Wang and Singh 21MR at bt= + +  Wang and Singh (1978) 

9 Hii exp( )
          b exp( )

n

n

MR a kt
gt

= − +

−  
Hii, Law and Cloke (2009) 

10 Modified Midilli and Kucuk exp( )n nMR a kt bt= − +  This study 
 

 

การพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลองใชคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ดวยวิธีของ Karl 

Pearson พิจารณารวมกับคาไคสแควร χ2  และคา Root Mean Square Error (RMSE) ดังสมการท่ี (3) 

(4) และ (5) ตามลําดับ เปนเกณฑการตัดสิน โดยแบบจําลองท่ีเหมาะสม คือ แบบจําลองท่ีใหคาสัมประสิทธิ์

การตัดสินใจ R2 สูงท่ีสุด และใหคา χ2 และ RMSE ต่ําท่ีสุด 
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เม่ือ MRexp,i คือ คาอัตราสวนความชื้นท่ีไดจากการทดลอง 

 MRpre,i คือ คาอัตราสวนความชื้นท่ีไดจากการทํานาย 

 N คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 

 z  คือ จํานวนคาคงท่ีในแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
 

สัมประสิทธิ์การแพรความช้ืน (Effective moisture diffusivity, Deff) 

การหาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff) ใชสมการการแพรตามกฎของท่ีสองของฟกซ ดังสมการ

ท่ี (6) โดยมีสมมติฐานวาความชื้นเริ่มตนกระจายตัวสมํ่าเสมอ มีอัตราการแพรคงตัว ไมสนใจการตานทาน

การเคลื่อนตัวจากภายนอก และการหดตัว  

2eff
M MD
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
       (6) 

ผลเฉลยตามสมการท่ี (7) ของสมการการแพรเม่ือพิจารณาวัสดุเปนแบบแผนบาง (Crank, 1975) 
2 2

2 2 2
0

(2 1)8 1 exp
(2 1) 4( )

eff

n

n D t
MR

n L
π

π

∞

=

  − + =       +    
∑    (7) 

เม่ือ Deff คือ สัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (m2/min) 

 t คือ เวลา (min) 

 L  คือ ความหนาครึ่งหนึ่งของตัวอยาง (mm) 
 

พิจารณาเทอมแรกของสมการท่ี (7) ท่ีมีผลคอนขางมากกวาเทอมอ่ืน ๆ จึงสามารถปรับใหอยูในรูป

ท่ีงายไดดังสมการท่ี (8) 
2

2 2
8 exp

4( )
effD t

MR
L

π
π

 − =        
      (8) 

และสามารถเขียนสมการท่ี (8) ใหอยูในสมการลอการิทึมไดเปนสมการท่ี (9) 
2

2 2
1/2

8ln( ) ln
4( )

effD t
MR

L
π

π
  = −        

     (9) 

 

พลังงานกระตุนของการอบแหง (Activation energy) 

พลังงานกระตุนของการอบแหงดวยไมโครเวฟสามารถคํานวณไดจากสมมติฐานแบบสมการของ 

Arrhenius คือ ความชื้นจะไหลผานสิ่งกีดขวางออกมาภายนอก โดยแสดงความสัมพันธระหวางคา

สัมประสิทธิ์การแพรความชื้นและกําลังของไมโครเวฟ ไดดังสมการท่ี (10) 
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0 exp a
eff

E mD D
P

 = − 
 

      (10) 

เม่ือ Do คือ สัมประสิทธิ์การแพรความชื้นเริ่มตน (m2/min) 

 m/P คือ มวลของตัวอยางตอกําลังไมโครเวฟ (g/W) 

 Ea คือ คาพลังงานกระตุน (W/g) 
 

และสามารถเขียนสมการท่ี (10) ใหอยูในสมการลอการิทึมไดเปนสมการท่ี (11) 

( )0ln(D ) ln a
eff

E mD
P

= −       (11) 
 

พลังงานท่ีใชในการอบแหงจําเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) 

พลังงานท่ีใชในการอบแหงจําเพาะนั้น ใชเครื่องวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา (Power analyzer) 

เก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟาในแตละกรณี เพ่ือเปรียบเทียบการใชพลังงานในการอบแหง ดังสมการท่ี 12 
total electric energy used (kW-h)SEC

total moisture removed during drying (kg)
=    (12) 

 

ผลการวิจัย  

จลนพลศาสตรการอบแหง 

รูปท่ี 1 แสดงใหเห็นเสนโคงการอบแหงของมะระข้ีนกดวยไมโครเวฟ โดยใชกําลังไมโครเวฟ 

320W 480W 640W และ 800W สามารถลดสัดสวนความชื้นจากเริ่มตนของตัวอยางท่ีมากกวา 10 ไป

ถึงนอยกวา 0.1 มาตรฐานแหงในเวลา 28, 18, 16 และ 14 นาที ท่ีกําลังไมโครเวฟ 320W 480W 640W 

และ 800W ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเพ่ิมกําลังไมโครเวฟข้ึนสัดสวนความชื้นจะลดลงเร็วข้ึน 
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รูปท่ี 1  การเปลี่ยนแปลงสัดสวนความชื้นตามระยะเวลาเม่ืออบแหงดวยกําลังไมโครเวฟตาง ๆ 

 

 

 
 

รูปท่ี 2  ความสัมพันธของอัตราการอบแหงกับปริมาณความชื้นมาตรฐานแหงท่ีกําลังไมโครเวฟตาง ๆ 

 

สําหรับอัตราการอบแหงดวยไมโครเวฟของมะระข้ีนก พบวาแบงเปน 3 ชวง คือ ชวงอัตราการ

อบแหงเพ่ิมข้ึน (สัดสวนความชื้นมากกวา 8) ชวงอัตราการอบแหงคงท่ี (สัดสวนความชื้นระหวาง 2.5 ถึง 

8) และชวงอัตราการอบแหงลดลง (นอยกวา 2.5) ดังรูปท่ี 2 โดยท่ีกําลังไมโครเวฟนอยจะเห็นการแบง

ชวงตาง ๆ ไดชัดเจนกวาท่ีกําลังไมโครเวฟสูง นอกจากนี้ยังพบวาอัตราการอบแหงชวงอัตราการอบแหง

คงท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามกําลังไมโครเวฟท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ือนําอัตราการอบแหงเฉลี่ยในชวงการอบแหงคงท่ี 
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(ประมาณ 2.5 ถึง 8 มาตรฐานแหง) มาเขียนกราฟหาความสัมพันธระหวางอัตราการอบแหงกับกําลัง

ไมโครเวฟตอมวล (P/m) จะไดดังรูปท่ี 3 

 

 

รูปท่ี 3  ความสัมพันธของอัตราการอบแหงในชวงการอบแหงคงท่ีกับกําลังไมโครเวฟตอมวล 

 

แบบจําลองทางคณติศาสตร  

การหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการอบแหงดวยไมโครเวฟของมะระข้ีนกท่ีกําลังไมโครเวฟ 

320W 480W 640W และ 800W นั้น พบวาแบบจําลองท่ีใหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีดี (R2 > 99.9) 

คือ แบบจําลองของ Page, Midilli and Kucuk และ Hii แตเม่ือพิจารณาเกณฑในการตัดสินใจตัวอ่ืน

ประกอบดวย พบวาแบบจําลองของ Midilli and Kucuk ใหคาท่ีดีท่ีสุด (R2 มาก คา χ2 และ RMSE 

นอย) โดยมีคาพารามิเตอร a, k, b และ b ดังตารางท่ี 2 ถึง 5 และเม่ือนําคาพารามิเตอรท่ีไดการประมาณ

คาแบบไมเปนเชิงเสนมาแทนคาในสมการของแบบจําลอง Midilli and Kucuk แลวนําไปเขียนกราฟเพ่ือ

เปรียบเทียบกับคาท่ีไดจากการทดลองและคาท่ีไดจากการแบบจําลอง ดังรูปท่ี 4  
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ตารางท่ี 2  คาพารามิเตอรของแบบจําลองแบบตาง ๆ ท่ีกําลังไมโครเวฟ 320 W 

 

Model Name Parameter R2 χ2  RMSE 

Lewis k= 0.07885 0.96400 0.01068 0.10005 

Page  k= 0.00850 0.99935 0.00010 0.00942 

 n= 1.84624       

Henderson and Pabis a= 1.15259 0.95145 0.00790 0.08315 

k= 0.08992       

Logarithmic a= 1.53285 0.98138 0.00250 0.04508 

k= 0.04603       

c= -0.44452       

Midilli and Kucuk 

(selected model) 

a= 0.99014 0.99948 0.00008 0.00794 

k= 0.00800       

n= 1.85874       

b= -0.00027       

Two-Term a= 0.57630 0.95145 0.00883 0.08137 

k= 0.08992       

b= 0.57630       

g= 0.08992       

Diffusion approach a= -432.0005 0.99431 0.00101 0.02858 

k= 0.18285       

b= 0.99719       

Wang and Singh a= -0.05511 0.98403 0.00293 0.05067 

b= 0.00067       

Hii a= 0.52364 0.99944 0.00010 0.00847 

k= 0.00751       

b= 0.46431       

g= 0.00751       

n= 1.88773       

This study a= 1.02452 0.99746 0.00036 0.01641 

k= -0.01676       

n= -0.01676       

b= 1.24505       
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ตารางท่ี 3  คาพารามิเตอรของแบบจําลองแบบตาง ๆ ท่ีกําลังไมโครเวฟ 480 W 

 

Model Name Parameter R2 χ2  RMSE 

Lewis k= 0.12257 0.96572 0.00924 0.09205 

Page  k= 0.02088 0.99903 0.00017 0.01204 

 n= 1.79092       

Henderson and 

Pabis 

a= 1.12026 0.95643 0.00779 0.08056 

k= 0.13533       

Logarithmic a= 1.36709 0.98005 0.00340 0.05048 

k= 0.08099       

c= -0.29422       

Midilli and Kucuka 

(selected model) 
a= 0.98563 0.99929 0.00014 0.00950 

k= 0.01941       

n= 1.80649       

b= -0.00053       

 

 

     

Two-Term a= 0.56013 0.95643 0.00974 0.08056 

k= 0.13533       

b= 0.56013       

g= 0.13533       

Diffusion approach a= -390.1603 0.99453 0.00115 0.02931 

k= 0.27452       

b= 0.99700       

Wang and Singh a= -0.08771 0.98775 0.00258 0.04641 

b= 0.00185       

Hii a= 0.49108 0.99919 0.00019 0.01051 

k= 0.01800       

b= 0.49155       

g= 0.01800       

n= 1.84835       

This study a= 1.02217 0.99626 0.00072 0.02185 

k= -0.03417    

n= -0.03417    

b= 1.14741    
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ตารางท่ี 4  คาพารามิเตอรของแบบจําลองแบบตาง ๆ ท่ีกําลังไมโครเวฟ 640 W 

 

Model Name Parameter R2 χ2  RMSE 

Lewis k= 0.07885 0.96400 0.01068 0.10005 

Page  k= 0.00850 0.99935 0.00010 0.00942 

 n= 1.84624       

Henderson and 

Pabis 

a= 1.15259 0.95145 0.00790 0.08315 

k= 0.08992       

Logarithmic a= 1.53285 0.98138 0.00250 0.04508 

k= 0.04603       

c= -0.44452       

Midilli and Kucuka 

(selected model) 
a= 0.99014 0.99948 0.00008 0.00794 

k= 0.00800       

n= 1.85874       

b= -0.00027       

Two-Term a= 0.57630 0.95145 0.00883 0.08137 

k= 0.08992       

b= 0.57630       

g= 0.08992       

Diffusion approach a= -432.0005 0.99431 0.00101 0.02858 

k= 0.18285       

b= 0.99719       

Wang and Singh a= -0.05511 0.98403 0.00293 0.05067 

b= 0.00067       

Hii a= 0.52364 0.99944 0.00010 0.00847 

k= 0.00751       

b= 0.46431       

g= 0.00751       

n= 1.88773       

This study a= 1.03389 0.99112 0.00179 0.03378 

k= -0.05486       

n= -0.05486       

b= 1.03773       

 

 



 

3313 

 

ตารางท่ี 5  คาพารามิเตอรของแบบจําลองแบบตาง ๆ ท่ีกําลังไมโครเวฟ 800 W 

 

Model Name Parameter R2 χ2  RMSE 

Lewis k= 0.07885 0.96400 0.01068 0.10005 

Page  k= 0.00850 0.99935 0.00010 0.00942 

 n= 1.84624       

Henderson and 

Pabis 

a= 1.15259 0.95145 0.00790 0.08315 

k= 0.08992       

Logarithmic a= 1.53285 0.98138 0.00250 0.04508 

k= 0.04603       

c= -0.44452       

Midilli and Kucuka 

(selected model) 
a= 0.99014 0.99948 0.00008 0.00794 

k= 0.00800       

n= 1.85874       

b= -0.00027       

Two-Term a= 0.57630 0.95145 0.00883 0.08137 

k= 0.08992       

b= 0.57630       

g= 0.08992       

Diffusion approach a= -432.0005 0.99431 0.00101 0.02858 

k= 0.18285       

b= 0.99719       

Wang and Singh a= -0.05511 0.98403 0.00293 0.05067 

b= 0.00067       

Hii a= 0.52364 0.99944 0.00010 0.00847 

k= 0.00751       

b= 0.46431       

g= 0.00751       

n= 1.88773       

This study a= 1.01472 0.99520 0.00199 0.02921 

k= -0.07412       

n= -0.07412       

b= 1.11356       
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รูปท่ี 4  การเปรียบเทียบคาท่ีไดจากการทดลองและแบบจําลองของ Midilli and Kucuk 

 

สัมประสิทธิ์การแพรความช้ืน (Deff) 

สัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff) ของการอบแหงดวยไมโครเวฟของมะระข้ีนกหาจากกราฟ

ความสัมพันธระหวางคา ln(MR) เทียบกับเวลาการอบแหง ในแตละกําลังไมโครเวฟ ดังในรูปท่ี 5 

   

  
 

รูปท่ี 5  ความสัมพันธของคา ln (MR) กับเวลาการอบแหง ท่ีกําลังไมโครเวฟตาง ๆ 
 

จากรูปท่ี 5 นําคาความชันในแตละกําลังไมโครเวฟไปหาคา (Deff) ตามสมการท่ี 9 จะไดคา

สัมประสิทธิ์การแพรความชื้นท่ีแตละกําลังของไมโครเวฟตาง ๆ ตามตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 6  คาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff) ของมะระข้ีนกท่ีกําลังไมโครเวฟตาง ๆ 

 

กําลังไมโครเวฟ (W) Deff (m2/min) R2 

320 9.432x10-8 0.9541 

480 1.272 x10-7 0.9056 

640 1.412 x10-7 0.9836 

800 1.522 x10-7 0.9845 
 

 

พลังงานกระตุนของการอบแหง  

นําคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นของแตละกําลังไมโครเวฟมาเขียนกราฟระหวางคา ln (Deff) 

กับมวลตอกําลังไมโครเวฟ โดยเทียบคาของสมการเชิงเสนท่ีได ดังรูปท่ี 6 กับสมการท่ี 11 โดยใชคาความ

ชันและจุดตัดแกน หาคาพลังงานกระตุนของการอบแหงและคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นเริ่มตน (D0) 

พบวามีคา 2.762 W/g และ 2.239x10-7 m2/min ตามลําดับ  

 
 

 
 

รูปท่ี 6  คา ln (Deff) เทียบกับมวลตอกําลังไมโครเวฟ 
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พลังงานท่ีใชในการอบแหงจําเพาะ (SEC) 

การวัดคาการใชไฟฟาท่ีใชในการอบแหงมะระข้ีนกแตละกรณี เปนคากําลังไฟฟาแบบ real 

power, apparent power และ reactive power ซ่ึงเม่ือนํามาคูณกับเวลาท่ีใชในการอบแหง จะไดคา

พลังงานไฟฟาท่ีใช ตามตารางท่ี 7 จากนั้นนําคา real energy และคา apparent energy ไปหาคา

พลังงานจําเพาะตามสมการท่ี 12 โดยจะไดคาพลังงานจําเพาะท่ีใชไดจริง (real SEC) และคาพลังงาน

จําเพาะท่ีใชท้ังหมด (apparent SEC) เพ่ือใชเปรียบเทียบความคุมคาการใชพลังงานในแตละกรณี 

 

ตารางท่ี 7  คาพลังงานไฟฟาท่ีใชในการอบแหงดวยกําลังไมโครเวฟตาง ๆ 

 

กําลังไมโครเวฟ

ท่ีใชอบแหง  

(W) 

Real Energy 

(kW-h) 

Apparent 

Energy 

(kVA-h) 

Reactive Energy 

(kVar-h) 

Real SEC 

kW-h/kg 

Apparent 

SEC 

kVA-h/kg 

320 0.446 0.505 0.342 5.012 5.675 

480 0.354 0.380 0.230 3.908 4.195 

640 0.331 0.353 0.160 3.276 3.494 

800 0.310 0.323 0.096 3.268 3.405 

 

อภิปรายผล 

จลนพลศาสตรการอบแหงดวยไมโครเวฟของมะระข้ีนกหั่น มีชวงอัตราการอบแหง 3 ชวง 

เนื่องจากในชวงตนของการอบแหงปริมาณความชื้นในวัสดุมีมากทําใหมีการดูดซับพลังงานไมโครเวฟไว

มากและเรงออกท่ีผิวของวัสดุ จากนั้นการถายเทความชื้นออกจากวัสดุจะเริ่มคงท่ีเนื่องจากการรับความ

รอนลดลง และในตอนทายเม่ือปริมาณของความชื้นนอยมากก็จะทําใหอัตราการอบแหงลดลง ซ่ึงหาก

เพ่ิมกําลังไมโครเวฟข้ึนจะทําใหอัตราการอบแหงเพ่ิมข้ึนและเวลาในการอบแหงลดลง และในชวงกําลัง

ไมโครเวฟท่ีต่ําจะแสดงชวงอัตราการอบแหงคงท่ีท่ีชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของ Sarimeseli A. 

(2011) ท่ีทําการอบแหงผักชีดวยไมโครเวฟท่ี 180W 360W 540W 720W และ 900W พบวาอัตราการ

อบแหงเพ่ิมข้ึนตามกําลังไมโครเวฟ และท่ี 180W กับ 360W มีชวงอัตราการอบแหงคงท่ีท่ีชัดเจน และ

หากเทียบกับการอบแหงมะระข้ีนกดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในงานวิจัยของ Vijayan S. et 

al. (2016) พบวาใชเวลาในการอบแหงมะระข้ีกนหั่นนาน 7 ถึง 10 ชั่วโมง  
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สําหรับแบบจําลองในการอบแหง พบวาแบบจําลอง Page, Midilli and Kucuk และ Hii ใหผล

การทํานายไดท่ีดี เม่ือพิจารณาแลวพบวาสมการทางคณิตศาสตรพบวาแบบจําลองเหลานี้ มีเทอมของเวลาท่ี

ไมเปนเชิงเสน และมีกําลังของเวลา t ท่ีมีพารามิเตอร n อยูดวยนั้น มีคาประมาณ 1.8 โดยท่ีแบบจําลอง 

Midilli and Kucuk ใหผลการทํานายไดดีท่ีสุดทุกกําลังคลื่นไมโครเวฟ เนื่องจากมีการเพ่ิมเทอมของเชิงเสน

เขาไปดวย ดวยแนวคิดนี้ทางคณะผูวิจัยจึงมีการทดลองปรับปรุงแบบจําลอง Midilli and Kucuk ในเทอม

ของเชิงเสนโดยใสพารามิเตอร n ไปดวย แตผลการทํานายการทดลองไมดีเทาของ Midilli and Kucuk นั่น

แสดงวาแบบจําลองการอบแหงดวยไมโครเวฟของมะระข้ีนกหั่นมีการผสมของเทอมแบบเชิงเสนเทานั้น 

คาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff) ของมะระข้ีนกหั่นท่ีอบแหงโดยไมโครเวฟ ตามกฎของท่ี

สองของฟกซมีคาระหวาง 9.432x10-8 ถึง 1.522x10-7 m2/min หรือ 1.572x10-9 ถึง 2.537x10-9 m2/s

ซ่ึงคอนขางมีคามากกวาการอบแหงใบผักชีดวยไมโครเวฟ (Sarimeseli A., 2011) ท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การ

แพรความชื้นในชวง 0.6309x10-9 ถึง 2.1951x10-9 m2/s เม่ือใชกําลังไมโครเวฟท่ี 180W ถึง 900W 

และมีคานอยกวาการอบแหงดวยไมโครเวฟของถ่ัวลันเตาท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นในชวง 

1.69x10-9 ถึง 5.36x10-9 m2/s ท่ีกําลังไมโครเวฟ 100W ถึง 450W (Chahbani A., 2018) ซ่ึงเกิดจาก

การดูดกลืนพลังงานของวัสดุท่ีแตกตาง สําหรับคาพลังงานกระตุน (Ea) ของการอบแหงดวยไมโครเวฟ

ของมะระข้ีนกหั่น และคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นเริ่มตน (D0)  พบวาคา Ea = 2.762 W/g และมีคา 

D0 = 2.239x10-7 m2/min หรือ 3.732x10-9 m2/s ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวาของการอบแหงถ่ัวลั่นเตา

ของ Chahbani (2018) ท่ีมีคา Ea = 1.38 W/g และคา D0 = 4.32x10-9 m2/s ตามลําดับ แสดงใหเห็น

วาการนําความชื้นออกจากมะระข้ีนกตองใชพลังงานกระตุนสูงกวาและมีการเคลื่อนท่ีของความชื้นออก

จากวัสดุไดนอยกวา 

พลังงานท่ีใชในการอบแหงในแตละกําลังของไมโครเวฟ เม่ือนํามาคิดเปนคาพลังงานจําเพาะ

พบวาท่ีกําลังไมโครเวฟ 320W มีคาพลังงานจําเพาะท่ีใชสูงท่ีสุด และท่ีกําลังไมโครเวฟ 800W มีคา

พลังงานจําเพาะตํ่าท่ีสุด แสดงใหเห็นวาท่ีระดับกําลังไมโครเวฟตํ่ามีการสิ้นเปลืองพลังงานมากกวา

เนื่องจากเวลาท่ีใชในการอบแหงยาวนานกวา นอกจากนี้ ท่ีระดับกําลังไมโครเวฟ 320W พบวามี

การพลังงานไปกับคารีแอกทีฟมาก ทําใหสูญเสียพลังงานไปโดยเปลาประโยชน ซ่ึงคารีแอกทีฟท่ีมากนั้น

เกิดข้ึนเนื่องจากการใชกําลังไมโครเวฟท่ีไมเต็มท่ี จึงทําใหพลังงานไปสะสมอยูในขดลวดของหมอแปลงท่ี

ใชเพ่ิมความตางศักยมากจนเกินไป 
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ขอเสนอแนะ 

จากการทดลองการอบแหงมะระข้ีนกหั่นดวยไมโครเวฟ พบวามีอัตราการอบแหงท่ีสูง ลดเวลา

การอบแหงไดเปนอยางดี ท้ังนี้การตรวจสอบคุณภาพของมะระข้ีนก เชน สี การหดตัว และโครงสรางทาง

กายภาพ ข้ึนอยูกับความจําเปนในการนําไปใชประโยชน เชน หากตองการนํามะระข้ีนกไปทําเปนชา

มะระ การตรวจสอบความพรุนและการละลายของสารอาหารอาจมีความจําเปนมากกวาการทดสอบสีท่ี

เปลี่ยนไป นอกจากนี้คุณคาสารอาหารของมะระข้ีนกท่ีมีมากมายนั้น หากมีการตรวจสอบปริมาณ

สารอาหารท่ีคงเหลือหลังการอบแหงเพ่ิมข้ึน จะทําใหทราบถึงความเหมาะสมของกระบวนการอบแหง

เม่ือเทียบกับการอบแหงแบบอ่ืน  
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การปรับปรุงกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรดวยวิธีการวางแบบตัด

อัตโนมัติ กรณีศึกษา: บริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

The Process Improvement of the Carbon Fiber Design and Placement  

by using Automatic Marking Case Study:  

An Auto Part Company in Amata Nakorn Industrial Estate 
 

สันตชัย รัตนนนท01, อักษร สุพตะ1

2 และทัศภูมิ นิยมจิตร2

3 

Sanchai Rattananon1, Akssorn Supata2 amd Tatsapoom Niyomjit3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดของเสีย และตนทุนการผลิตในกระบวนการออกแบบ
และจัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอรสําหรับกรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เนื่องจากการออกแบบและจัดวางแบบตัดชิ้นงานบนผาคารบอนไฟเบอรแตละ
ครั้งมีท่ีวางเหลือ และเม่ือออกคําสั่งใหตัดผาคารบอนฯ แลวจะเหลือเศษผาคารบอนฯ ท่ีไมสามารถ
นําไปใชงานตอไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากข้ันตอนการจัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร 
หรือการหารูปแบบมารคเกอร (Marker) จะอาศัยตัวบุคคลเปนหลัก โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม
การวางแบบตัด เปลี่ยนมุมมอง และกําหนดคุณสมบัติตางๆ ดวยตนเอง ทําใหเกิดความไมแนนอน และ
สงผลกระทบตอระยะเวลาการทํางาน ปริมาณวัตถุดิบท่ีใช และตนทุนของวัตถุดิบดวย ดังนั้นบทความ
วิจัยฉบับนี้จึงไดนําเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรดวย
วิธีการวางแบบตัดอัตโนมัติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป OTITEX รวมถึงการคํานวณประสิทธิภาพการวาง
แบบตัดผาคารบอนไฟเบอร ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยปรากฏวาวิธีการท่ีนําเสนอสามารถลดความสูญเสีย
ระยะเวลาการทํางานของกระบวนการออกแบบและวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร คิดเปนรอยละ 
46.87 ตอ 1 ชิ้นงาน และลดปริมาณการสูญเสียผาคารบอนไฟเบอรจากการวางแบบตัด (Marker) 
รวมถึงตนทุนในการจัดซ้ือวัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 20 ตอเดือน 

 
คําสําคัญ: คารบอนไฟเบอร การวางแบบตัดอัตโนมัติ ลดการสูญเสีย ตนทุนวัตถุดิบ 

 

                                                           
1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 E-mail: sanchai_rat@utcc.ac.th 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 E-mail: aksron1997@gmail.com 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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Abstract 

The aim of this research is to reduce the waste and cost of the design product 

and placement on carbon fiber. The case study is an auto part company at Amata Nakorn 

Industrial Estate. We found that the placement sample on carbon fiber can make the 

waste a lot which could not reuse again. Because the marker procedure usually works by 

humans to control marking, changing position and setting feature by themselves. It makes 

uncertainty which can affect to the working period, the waste and cost of raw material. 

In this paper, we propose to improve the process of the design product and placement 

by using automatic marking method and OTITEX programing including the efficiency 

calculation. We also present the results that can reduce the working period 46.87%, the 

waste and cost of raw material around 20%. 

 

Keywords: Carbon Fiber, Automatic Marking, Waste Reduction, Raw Material Cost 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

เนื่องจากอุตสาหกรรมยายนตมีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีมูลคา

ถึงรอยละ 5.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในปจจุบัน และมีแนวโนมเติบโตเพ่ิมข้ึนใน

อนาคต นอกจากนี้นโยบายรัฐบาลตองการมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยานยนตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมาตรการดานภาษีเก่ียวกับการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) โดยมี

งานวิจัยของบริษัทผลิตรถยนตหลายแหงกลาววาถาสามารถลดน้ําหนักของรถยนตลงไดรอยละ 15 ก็จะ

ชวยลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไดถึงรอยละ 5 ซ่ึงเปนแรงผลักดันใหชิ้นสวน

รถยนตท่ีทําจากคารบอนไฟเบอรไดรับความนิยมมากข้ึน เนื่องจากคารบอนไฟเบอรมีน้ําหนักเบากวา

เหล็กรอยละ 80 และเบากวาอลูมิเนียมรอยละ 30 แตอยางไรก็ตามการผลิตชิ้นสวนรถยนตจากคารบอน

ไฟเบอรมีราคาคอนขางสูง และใชระยะเวลานาน ทําใหหลายบริษัทท่ีผลิตชิ้นสวนรถยนตจากคารบอนไฟ

เบอรในประเทศไทยหันมาใหความสําคัญในการลดตนทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ดังนั้นบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตสัญชาติไทยแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เริ่มกอตั้งในป พ.ศ.

2549 ดําเนินธุรกิจดานการผลิตชิ้นสวนรถยนตใหแก บริษัท AUDI, MCLAREN, BMW, DUCATI และ 

LAMBROGHINI เปนตน โดยมีนโยบายมุงเนนคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ ท้ังนี้
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แผนกวิศวกรรมฝายผลิต (Product Engineer) พบวาการออกแบบและจัดวางแบบตัดชิ้นงานบนผา

คารบอนไฟเบอรแตละครั้งมีท่ีวางเหลือ และเม่ือออกคําสั่งใหตัดผาคารบอนฯ แลวจะเหลือเศษผา

คารบอนฯ ท่ีไมสามารถนําไปใชงานตอไดเปนจํานวนมาก โดยคิดเปนตนทุนของเสียจากการตัดผา

คารบอนฯ เฉลี่ยรอยละ 40 ของปริมาณวัตถุดิบท่ีใชท้ังหมดตอเดือน ซ่ึงสาเหตุหลักมากจากข้ันตอนการ

จัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร หรือการหารูปแบบมารคเกอร (Marker) จะอาศัยตัวบุคคลเปนหลัก 

โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการวางแบบตัด เปลี่ยนมุมมอง และกําหนดคุณสมบัติตางๆ ดวย

ตนเอง ทําใหเกิดความไมแนนอน และสงผลกระทบตอระยะเวลาการทํางาน ปริมาณวัตถุดิบท่ีใช และ

ตนทุนของวัตถุดิบดวย ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดของเสีย และตนทุนการผลิตใน

กระบวนการออกแบบและจัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร โดยนําเสนอการปรับปรุงกระบวนการ

ออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรดวยวิธีการวางแบบตัดอัตโนมัติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

OTITEX และมีการประยุกตใชแนวทางตาม The Evolutionary Boundary Nesting Algorithm รวมถึง

การคํานวณประสิทธิภาพการวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยปรากฏวาวิธีการท่ี

นําเสนอสามารถลดความสูญเสียระยะเวลาการทํางานของกระบวนการออกแบบและวางแบบตัดผา

คารบอนไฟเบอร และลดปริมาณการสูญเสียผาคารบอนไฟเบอรจากการวางแบบตัด (Marker) รวมถึง

ตนทุนในการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

องคประกอบของบทความวิจัยฉบับนี้จะประกอบดวย เนื้อหาท่ีเก่ียวของ ไดแก ขอมูลเก่ียวกับ

คารบอนไฟเบอร แนวคิดการลดตนทุนการผลิต และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรดวยวิธีการวางแบบตัดอัตโนมัติของบริษัทผลิต

ชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร วิธีดําเนินการ และผลการศึกษาวิจัย สุดทายจะ

เปนบทสรุปและขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับคารบอนไฟเบอร 

วรนุช ดีละมัน [1] กลาววา คารบอนไฟเบอร (Carbon Fiber) เปนผลิตภัณฑใหมจากคารบอน

ท่ีไดรับการพัฒนาจากกองทัพสหรัฐ เพ่ือผลิตชิ้นสวนท่ีใชในการสรางเครื่องบินข้ึนใหม ซ่ึงวัสดุท่ีใชจะตอง

มีน้ําหนักเบา และมีความแข็งแรงทนทานสูง คารบอนไฟเบอรประกอบดวยเสนใยคารบอนขนาด

เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.005 – 0.1 มิลลิเมตร รวมกัน โดยท่ัวไปเสนใยคารบอนท่ีผลิตไดนั้นจะถูก

ควั่นเปนเสนดาย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ท่ีมาขอมูล : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

ภาพท่ี 1 เสนใยคารบอน และผลิตภัณฑคารบอนไฟเบอรรูปแบบตางๆ 

 

นอกจากนี้คารบอนไฟเบอรยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ อีก ไดแก มีความแข็งแรงตอแรงดึงในทิศทางตั้ง

ฉาก ทนตอการขัดถู ทนตอการกระแทก ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี และเปนฉนวนกันความรอนท่ีดี 

จากคุณสมบัติท่ีกลาวมาทําใหคารบอนไฟเบอรถูกนํามาประยุกตใชงานดานตางๆ มากมาย อาทิเชน การ

นําคารบอนไฟเบอรมาใชในรูปของคอมโพซิทส (Composite) เพ่ือผลิตชิ้นสวนเครื่องบินโดยสารโบอิง 

B787 (Boeing B787) มากถึงรอยละ 50 และสรางตัวถังรถแขงฟอรมูลาวัน (Formula 1) รวมถึงถัง

บรรจุกาซไฮโดรเจน และวัสดุตกแตงตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

  
 

ท่ีมาขอมูล : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

ภาพท่ี 2 เครื่องบินโดยสาร Boeing B787 และรถแขง Formula1 ท่ีใชชิ้นสวนผลิตจากคารบอนไฟเบอร 

 

2. แนวคิดการลดตนทุนการผลิต 
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ในสภาวะท่ีตลาดการผลิตสินคามีการแขงขันสูงและรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องของราคา และ

คุณภาพท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดนั้น สงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตตองมีการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุด โดยท่ีคุณภาพและคุณคาในการใช

งานยังคงเปนท่ียอมรับของลูกคา ดังนั้นองคประกอบของตนทุนการผลิต ประกอบดวยคาใชจาย 3 สวน 

ไดแก 1) คาใชจายดานวัสดุ (Material Cost) เปนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับวัสดุท่ีใชผลิตสินคา รวมถึง

อุปกรณและเครื่องมือ 2) คาใชจายดานแรงงาน (Labor Cost) เปนคาใชจายจางแรงงานในการทํางาน

และทําการผลิตสินคา และ 3) คาโสหุย (Overhead) เปนคาใชจายนอกเหนือจากคาวัสดุ และแรงงาน 

เชน คาสาธารณูปโภค คาเชาโรงงาน และคาบํารุงรักษาเครื่องจักร สําหรับแนวทางในการลดตนทุนการ

ผลิตท่ีนิยมใชกันมาก คือ การลดความสูญเสีย 7 ลักษณะ (The 7 Wastes) ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
 

ท่ีมาขอมูล : https://www.softbankthai.com/Article/Detail/30518/ContactUs?ref=m 

ภาพท่ี 3 การลดความสูญเสีย 7 ลักษณะ (The 7 Wastes) 

 

ความหมายของการลดความสูญเสีย 7 ลักษณะ ไดแก 1) การลดความสูญเสียจากการผลิตท่ีมาก

เกินไป (Overproduction) 2) การลดความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 3) การลดความ

สูญเสียจากการรอคอย (Waiting) 4) การลดความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion) 5) การลดความ

สูญเสียจากการขนสง (Transportation) 6) การลดความสูญเสียจากการทํางานซํ้า (Rework) และ 7) 

การลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Over Processing) เปนตน ท้ังนี้กระบวนผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม มักจะพบวามีความสูญเสียตางๆ แฝงอยูไมมากก็นอย โดยเฉพาะความสูญเสียใน 7 ลักษณะ 

ท่ีกลาวขางตน ซ่ึงเปนเหตุใหประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินงานต่ําท่ีควรจะเปน 

อาทิเชน มีการใชเวลาในการผลิตนาน มีข้ันตอนการทํางานท่ีไมจําเปน และความสูญเสียจากการผลิต

https://www.softbankthai.com/Article/Detail/30518/ContactUs?ref=m
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มาก ดังนั้นการลดความสูญเสีย 7 ลักษณะ ในโรงงานอุตสาหกรรม [2] เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะห

หาจุดบกพรองในกระบวนการผลิต ซ่ึงจะสงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดตนทุนในการผลิต

โดยรวมนั่นเอง 
 

3. แนวคิดการนํากระบวนออกแบบและวางแบบตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุมหมมา

ประยุกตใช 

วราภรณ หมูเฮง [3] ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการออกแบบการวางแผนการวางแบบตัดใน

อุตสาหกรรมเครื่องนุมหม เพ่ือใหเปนไปอยางมีระบบและหลักการท่ีถูกตอง รวมท้ังสามารถใหทราบถึง

ผลลัพธท่ีไดจากระบบท่ีไดกําหนดไวดวย จุดมุงหมายของการวางแผนการวางแบบตัด เพ่ือใหเกิดการใช

พ้ืนท่ีของผาใหมากท่ีสุด หรือใหเกิดการสูญเสียผานอยท่ีสุด โดยหนึ่งในขอจํากัดท่ีสงผลตอการวาง

แผนการวางแบบตัด ไดแก การหารูปแบบมารคเกอร (Marker) กลาวคือ การวางแบบตัดลงบนผืนผา ซ่ึง

รูปรางแบบตัดท่ีไมสมํ่าเสมอจะยุงยากกวาการวางแบบตัดท่ีมีรูปรางสมํ่าเสมอ เพ่ือจะใหเกิดการสูญเสีย

ผานอยท่ีสุด โดยปกติการหารูปแบบมารคเกอรจะใชผูท่ีมีประสบการณเปนหลักในการดําเนินงาน สงผล

ใหแตละโรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุมหมมีการวางแผนการวางแบบตัดท่ีแตกตางกัน สําหรับการ

แกปญหานี้จึงออแบบตรรกะของระบบเพ่ือชวยในการวางแผนการวางแบบตัดแบงออกเปน 2 สวน คือ 

การประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนตรง (linear Programming) ของชิ้นสวนท่ีมีปริมาณการใชผามาก และ

การประยุกตใชหลักการหารรวมของชิ้นสวนท่ีมีปริมาณการใชผานอย โดยมีการวัดผลลัพธของระบบท่ี

กําหนดไวจากความยาวของการใชผา จํานวนมารคเกอร และจํานวนชิ้นสวนท่ีเกินจากคําสั่งผลิต 

ระพีพรรณ จันสุราช [4] ไดอธิบายถึงการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในอุตสาหกรรมผลิต

เสื้อผานั้นมีความสําคัญมาก เพ่ือชวยทําใหการทําแบบงาย สะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอนในการสรางแบบ

ตัด และไดขนาดแบบตัดท่ีถูกตองและแมนยํา โดยปกติเริ่มตั้งแตการสรางแบบ ไปจนถึงการวางแบบตัด 

อาทิเชน การปรับขนาดแบบตัด หมายถึงการเพ่ิมหรือลดขยายแบบตัด (Grading) จากขนาดมาตรฐาน

เดิมท่ีมีอยูแลว เพ่ือใหเปนไปตามขนาดท่ีลูกคาตองการ และการวางแบบตัด คือข้ันตอนตอจากการสราง

แบบ โดยนําแบบท่ีสรางมาวางไวในพ้ืนท่ีผาท่ีกําหนดไวในคอมพิวเตอร เพ่ือใหประหยัดพ้ืนท่ีผาใหมาก

ท่ีสุด ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการผลิตไดมาก และทําใหประหยัดเวลาในกรณีท่ีมีแบบหลายขนาด เปนตน 

นอกจากนี้ยังไดนําเสนอการทําแบบตัดจําลองบนหุนคนเสมือนจริงดวยโปรแกรมทําแบบตัดสามมิติ (3D) 

หรือท่ีเรียกวา โปรแกรมสําเร็จรูป OPTITEX [5] มาประยุกตใช คือโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการออกแบบ

แพทเทิรน และการวางมารคเกอร โดยการทํางานแบงออกเปน 2 สวน ไดแก โปรแกรม OPTIGRADE 

เปนการปอนขอมูลเขาโปรแกรม มี 2 รูปแบบ คือ การลอกแบบท่ีสรางจากภายนอกเขาโปรแกรม หรือ
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การสรางแบบในโปรแกรมโดยตรง รวมถึงวิธีการทําเกรดดิ้ง (Grading) สวนโปรแกรม OPTIMARK เปน

การทํางานเก่ียวกับการวางแบบตัดอัตโนมัติ และคํานวณวัตถุดิบ โดยจะตองมีการกําหนดอัลกอริธึม 

(Algorithm) และตรรกะการคิดคํานวณ รวมถึงเง่ือนไขตางๆ จากผูวางแบบตัดประกอบดวย 

การศึกษาและวิเคราะหกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรของบริษัทผลิต

ช้ินสวนยานยนตท่ีเปนกรณีศึกษา 

กระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอร จนกระท่ังสั่งผลิตชิ้นงานของบริษัทฯ 

สามารถแบงออกเปนข้ันตอนตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ท่ีมาขอมูล :บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรของบริษัทฯ (กอนปรับปรุง) 

 

สําหรับภาพท่ี 4 สามารถอธิบายถึงข้ันตอนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรของ

บริษัทฯ โดยเริ่มจากวิศวกรฝายผลิตจะทําเอกสารแผนงานผลิตชิ้นงาน (Project Sheet) ตามความ

ตองการของลูกคา อาทิเชน ลักษณะของชิ้นงาน จํานวนชิ้นงาน ชนิดและชั้นของผาท่ีตองการ และจัดสง

ตอใหวิศวกรฝายออกแบบ เพ่ือดําเนินการออกแบบชิ้นงาน (Product Design) ดวยโปรแกรม CATIA 

และจัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร (Marker) ผานโปรแกรมสําเร็จรูป AUTOCAD รวมถึงการคํานวณ
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พ้ืนท่ีของผา พ้ืนท่ีของชิ้นงาน และพ้ืนท่ีท่ีไมไดใชงาน เพ่ือสรุปการออกแบบท้ังหมด (Netting) และ

นําเขาสูกระบวนการผลิตชิ้นงานดวยเครื่อง CNC Prepreg ตอไป 

จากการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการดังกลาว โดยอาศัยหลักการการลดความสูญเสียจาก

กระบวนการผลิต (Over Processing) ของแนวคิด The 7 Wastes และแผนภูมิกางปลา (Fish Bone 

Diagram) เพ่ือหาสาเหตุหลักท่ีสําคัญในการสูญเสียวัตถุดิบจํานวนมาก ปรากฏวาข้ันตอนการจัดวางแบบ

ตัดผาคารบอนไฟเบอร หรือการหารูปแบบมารคเกอร (Marker) จะอาศัยผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ

เปนหลักในการเลือกวางชิ้นงานท่ีออกแบบไวลงในชองสี่เหลี่ยมท่ีเปรียบเสมือนผาคารบอนไฟเบอรใหเต็ม

พ้ืนท่ี ดังแสดงในภาพท่ี 5 ซ่ึงมีความยุงยากและซับซอน โดยเฉพาะขนาดพ้ืนท่ีของผาแตละชนิดไมเทากัน 

รวมถึงรูปทรงของชิ้นงานท่ีแตกตางกัน และไมสมํ่าเสมอ ดังนั้นระยะเวลาการทํางาน พ้ืนท่ีของผา

คารบอนไฟเบอรแตละชนิดท่ีใชและไมไดใชงานจะข้ึนอยูกับความชํานาญของผูเชี่ยวชาญแตละคน ซ่ึงจะ

สงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบ และตนทุนการผลิตโดยรวมนั่นเอง 

 

 
 

ท่ีมาขอมูล: บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ภาพท่ี 5 รูปแบบการจัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร 

 

วิธีดําเนินการ และผลการศึกษาวิจัย 

1. วิธีดําเนินการ 

วิธีดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตท่ีเปนกรณีศึกษา โดยศึกษา

ข้ันตอนการทํางาน และหลักเกณฑการตัดสินใจในการทํางาน รวมถึงเก็บรวบรวมประเด็นปญหาท่ี
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เก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือคนหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 4 ข้ันตอนการออกแบบและจัดวางผา

คารบอนไฟเบอรของบริษัทฯ 

1.2 วิเคราะหและออกแบบปรับปรุงข้ันตอนการทํางานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการออกแบบและ

จัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร โดยเริ่มจากการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และนําเสนอแนวทางการ

แกไขปญหา ซ่ึงข้ันตอนการจัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร หรือการหารูปแบบมารคเกอร (Marker) 

เปนปจจัยท่ีสงผลตอตนทุนวัตถุดิบ และตนทุนการผลิตโดยรวม 

1.3 ทดสอบการใชงานกระบวนการท่ีไดรับการปรับปรุงใหม โดยการนําไปใชในบริษัทผลิต

ชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะท่ีเปนกรณีศึกษา 

1.4 สรุปและประเมินผลการศึกษาวิจัย พรอมขอเสนอแนะ 

หมายเหตุ การรายงานผลการวิจัยมีขอจํากัดบางประการ ซ่ึงไมสามารถครอบคลุมผลการวางแบบตัดผา

คารบอนไฟเบอรไดทุกชนิด เพ่ือเปนการปองกันขอมูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเปนกรณีศึกษา 
 

2. การวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรดวย

วิธีการวางแบบตัดอัตโนมัติ 

จากท่ีมีการวิเคราะหขอมูลปญหาท่ีเกิดข้ึนขางตนในข้ันตอนการวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร 

(Marker) นั้น จึงไดนําเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอร

ดวยวิธีการวางแบบตัดอัตโนมัติ โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป OPTITEX เชนเดียวกับท่ีใชกันแพรหลายใน

อุตสาหกรรมเครื่องนุมหม ซ่ึงเปนการลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Over Processing) โดย

สามารถแบงออกเปนข้ันตอนตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรของบริษัทฯ (หลังปรับปรุง) 

 

ท้ังนี้การวางแบบตัดลงบนผืนผาคารบอนไฟเบอร (Marker) โดยใหเกิดการใชพ้ืนท่ีของผามาก

ท่ีสุด จะใชแนวทางตาม The Evolutionary Boundary Nesting Algorithm [6] รวมถึงการกําหนด

เง่ือนไขตางๆ อาทิเชน ขนาดและจํานวนของชิ้นงาน ขนาด ชนิดและชั้นของผา เปนตน ซ่ึงจะทําให

ฟงกชันการวางแบบตัดอัตโนมัติมีประสิทธิภาพ โดยเฉาพะรูปรางของชิ้นงานท่ีไมสมํ่าเสมอ ท้ังนี้หลักการ

ของลอการิทึมจะนําเอาจุดยอดของแบบตัดอยางนอยหนึ่งจุดจะตองแตะขอบเขตของผืนผา และแบบตัด

สามารถเคลื่อนยายตามความยาวขอบเขตของผืนผาและหมุนได โดยท่ีมี 2 ตัวแปรท่ีจะตองพิจารณา คือ 

ตําแหนงของขอบเขตผืนผา และการหมุนของแบบตัดดวยตัวเองเพ่ือหาตําแหนงท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงจะ

ทําไปเรื่อยๆ ในการวางแบบตัดแตละชิ้นจนกระท่ังแผนผืนผาไมสามารถวางแบบตัดลงไปไดแลว และ

ตรวจสอบความถูกตองโดยพนักงานท่ีรับผิดชอบ ดังแสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 ตัวอยางรูปแบบการจัดวางแบบตัดผาชนิด CARBON PREPREG 1 แบบอัตโนมัติดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป OTTITEX 

 

นอกจากนี้โปรแกรมฯ ยังสามารถคํานวณตนทุน และวัตถุดิบท่ีใชหลังจากมีการวางแบบตัดบน

แผนผืนผาเสร็จไดทันที สวนการวัดวาแบบตัดท่ีวางลงบนแผนผืนผานั้นมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน 

จะวัดจากสัดสวนพ้ืนท่ีท้ังหมดของทุกแบบตัดท่ีวางบนผืนผาตอพ้ืนท่ีท้ังหมดของผืนผา ถาสัดสวนมีคา

ใกล 1 แสดงวาการวางแบบตัดบนผืนผานั้นมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปไดดังนี้ 

ประสิทธิภาพการวางแบบตัด = พ้ืนท่ีท้ังหมดของทุกแบบตัดท่ีวางบนผืนผา / พ้ืนท่ีท้ังหมดของผืนผา 

จากการเก็บขอมูลรูปแบบการจัดวางแบบตัดผาชนิด CARBON PREPREG 1 ปรากฏวา

ประสิทธิภาพการวางแบบตัดบนผาชนิด CARBON PREPREG 1 กอนปรับปรุงกระบวนการ โดยวัดผล

จากการวางแบบตัดบนผาของพนักงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยประมาณ 0.60 แตหลังจากนํารูปแบบ

การวางแบบตัดอัตโนมัติมาใชงาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดเฉลี่ยประมาณ 0.72 หรือลดการสูญเสีย

ผาคารบอนไฟเบอรลงเฉลี่ยประมาณ 12% ตอ 1 ชิ้นงาน 
 

3. ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดความอนุเคราะหจากบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร ทําการทดสอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนดไว รวมถึงการเก็บขอมูลท่ีไดในชวง

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยจะเปนการลดความสูญเสียจากกระบวนการ
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ผลิต (Over Processing) ท้ังระยะเวลาการทํางาน วัตถุดิบท่ีใช และตนทุนของวัตถุดิบท่ีจัดซ้ือ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใชในแตละข้ันตอนในกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอร

ท้ังกอนปรับปรุง และหลังปรับปรุง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบข้ันตอน และระยะเวลาเฉลี่ยในกระบวนการออกแบบและจัดวางผา

คารบอนไฟเบอรท้ังกอนและหลังการปรับปรุง 

 

ขั้นตอนการออกแบบและจัดวางผา

คารบอนไฟเบอร (กอนปรับปรุง) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 

(นาที/ชิน้งาน) 

ขั้นตอนการออกแบบและจัดวางผา

คารบอนไฟเบอรดวยวิธีการวาง

แบบตัดอัตโนมัติ (หลังปรับปรุง) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 

(นาที/ชิน้งาน) 

ตรวจสอบขอมูลในเอกสารแผนงาน 10 ตรวจสอบขอมูลในเอกสารแผนงาน 10 

ออกแบบ ช้ินงานด วย โปรแกรม 

CATIA 

30 ออกแบบ ช้ินงานด วย โปรแกรม 

CATIA 

30 

จั ด ว า ง แ บ บ ตั ด ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม 

AUTOCAD 

60 ปอนขอมูลท่ีใชในการวางแบบตัดผา

คารบอนฯ ดวยโปรแกรม OTITEX 

15 

คํ านวณพ้ืน ท่ีผ าคารบอนฯ ท่ี ใช

ท้ังหมด 

30 

สรุปผลการออกแบบ (Netting) 30 สรุปผลการออกแบบ (Netting) 30 

รวมท้ังหมด 160 รวมท้ังหมด 85 

 

ท่ีมาขอมูล :บริษัทผลติช้ินสวนยานยนตแหงหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาระยะเวลาการทํางานเฉลี่ยท้ังหมดของการออกแบบและจัดวางผา

คารบอนไฟเบอรดวยวิธีการวางแบบตัดอัตโนมัติลดลงเหลอื 85 นาทีตอ 1 ชิ้นงาน จากรูปแบบเดิม 160 

นาทีตอ 1 ชิ้นงาน ท้ังนี้บริษัทฯ มีการดําเนินงานในข้ันตอนเหลานี้ประมาณ 20 ชิ้นงานตอ 1 เดือน ซ่ึงจะ

สงผลชวยใหลดระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยลงประมาณ 1,500 นาทีตอเดือน คิดเปนรอยละ 46.87 

3.2 ปริมาณจํานวนท่ีใช และมูลคาเฉลี่ยตามชนิดของผาคารบอนไฟเบอรสูงสุดใน 5 อันดับแรก

ตอเดือน ดังแสดงในภาพท่ี 8 และ 9 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 8 แผนภูมิแสดงปริมาณจํานวนเฉลี่ยการใชผาคารบอนไฟเบอรท่ีมีมูลคาสูงสุด 5 อันดับแรกตอ

เดือน ท้ังกอน และหลังปรับปรุง 

 

 

 
ภาพท่ี 9 แผนภูมิแสดงมูลคาผาคารบอนไฟเบอรท่ีใชงานสูงสุด 5 อันดับแรกตอเดือนท้ังกอน  

และหลังปรับปรุง 
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จากผลการศึกษาวิจัยท่ีไดจากการทดสอบดังแสดงในภาพท่ี 8 และ 9 แสดงใหเห็นวาท้ังปริมาณ

การใชผาคารบอนไฟเบอร และตนทุนการจัดซ้ือผาคารบอนไฟเบอรแตละชนิดโดยเฉลี่ยตอเดือนลดลง 

หลังจากท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรดวยวิธีการวางแบบตัด

อัตโนมัติ ไดแก ผาชนิด CARBON PREPREG 1 มีการใชปริมาณผาคารบอนไฟเบอรเฉลี่ยประมาณ 

696.32 หนวย/เดือน จากกอนดําเนินการปรับปรุงเฉลี่ยประมาณ 870.40 หนวย/เดือน คิดเปนรอยละ 

20 สวนตนทุนท่ีใชในการซ้ือวัตถุดิบเฉลี่ยประมาณ 1,400,595.45 บาท/เดือน จากกอนดําเนินการ

ปรับปรุงเฉลี่ยประมาณ 1,120,476.36 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 20 เชนเดียวกัน และผาชนิด 

CARBON PREPREG 2 มีการใชปริมาณผาคารบอนไฟเบอรเฉลี่ยลดลงจาก 812.92 หนวย/เดือน เปน 

650.33 หนวย/เดือน และตนทุนท่ีใชในการซ้ือวัตถุดิบเฉลี่ยลดลงจาก 757,397.56 บาท/เดือน เปน 

605,912.46 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 20 เปนตน ซ่ึงเม่ือคํานวณตนทุนโดยรวมของชนิดผา CARBON 

PREPREG ท่ีมีการใชงาน 5 อันดับสูงสุดตอเดือน สามารถลดลงตนทุนโดยรวมเฉลี่ยไดประมาณ 

783,447.50 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 20 

 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือลดของเสีย และตนทุนการผลิตในกระบวนการออกแบบ

และจัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอรสําหรับกรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร โดยใชแนวทางตามการลดความสูญเสีย 7 ลักษณะ (The 7 Wastes) โดยเฉพาะ

แนวคิดการลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Over Processing) ซ่ึงจากการศึกษาและวิเคราะห

ขอมูลในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการดังกลาวของบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร ปรากฏวาข้ันตอนการจัดวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร หรือการหารูปแบบ

มารคเกอร (Marker) จะอาศัยตัวบุคคลเปนหลัก ซ่ึงทําใหการดําเนินงานในสวนนี้มีความไมแนนอนท้ัง

ระยะเวลาการทํางาน ปริมาณผาคารบอนไฟเบอรและตนทุนท่ีใชในแตละครั้ง จึงไดมีการนําเสนอการ

ปรับปรุงกระบวนการออกแบบและจัดวางผาคารบอนไฟเบอรดวยวิธีการวางแบบตัดอัตโนมัติโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป OTITEX และมีการประยุกตใชแนวทางตาม The Evolutionary Boundary 

Nesting Algorithm จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาวิธีการท่ีนําเสนอสามารถลดความสูญเสีย

ระยะเวลาการทํางานของกระบวนการออกแบบและวางแบบตัดผาคารบอนไฟเบอร คิดเปนรอยละ 

46.87 ตอ 1 ชิ้นงาน และลดปริมาณการสูญเสียผาคารบอนไฟเบอรจากการวางแบบตัด (Marker) 

รวมถึงตนทุนในการจัดซ้ือวัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 20 ตอเดือน ซ่ึงสงผลตอการลดตนทุนการผลิตโดยรวม
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นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการลดตนทุนการผลิตในสวนอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ท่ีเปน

กรณีศึกษา โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชตามนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด 4.0 

(Thailand 4.0) อาทิเชน การลดความสูญเสียจากการผลิตท่ีมากเกินไป (Overproduction) การลด

ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) และการลดความสูญเสียจากการทํางานซํ้า (Rework) 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผูทําวิจัยขอโอกาสนี้ขอบพระคุณอยางสูงบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
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การประยุกตอัลกอริทึมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหอารมณความรูสึก 

ของขอคิดเห็นสําหรับรานคาปลีกออนไลน 
An Application of Machine Learning Algorithms for Sentiment Analysis  

of Comments in Online Retail Shops 
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1, ศุภฤกษ มานิตพรสุทธ12 และสุภนันท ตันวรรณรักษ2 3 

Ruxpol Thongma1, Suparerk Manitpornsut2 and Supanunt Tunwannarux3  

 

บทคัดยอ 

  

การซ้ือขายสินคาออนไลนไดรับความนิยมมากข้ึนในประเทศไทย สําหรับรานคาขนาดเล็กและ

ขนาดกลางผูซ้ือตองอาศัยขอคิดเห็นท่ีผูซ้ือกอนหนานี้ไดฝากไวในระบบมาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

นอกเหนือไปจากตัวสินคาและราคา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดนําการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการ

เรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาการวิเคราะหอารมณความรูสึกของขอคิดเห็น

ภาษาไทยจากระบบรานคาออนไลน อัลกอริทึมท่ีใชคือ Logistic Regression, SVM และ Random 

Forest ผลการศึกษาพบวา อัลกอริทึม SVM ใหผลลัพธคาความถูกตองมากกวา 88% สวน Logistic 

Regression และ Random Forest ใหผลลัพธคาความถูกตองมากกวา 85% 

 

คําสําคัญ:  การวิเคราะหอารมณความรูสึก, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การเรียนรูดวยเครื่อง 

คอมพิวเตอร 
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Abstract 

 In recent years, online shopping has been popular in Thailand. For small-sized 

and medium-sized online shops, comments from existing customers, apart from the 

product itself and price, play an important role as a decision support to attract new 

customers. In this research, we, therefore, introduce the natural language processing and 

machine learning algorithms as tools for the sentiment analysis development. Logistic 

Regression, SVM and Random Forest are implemented and tested. The experimental 

studies show that SVM can produce the highest accuracy, greater than 88% while Logistic 

Regression and Random Forest can achieve more than 85% of accuracy. 

 

Keywords: Sentiment Analysis, Natural Language Processing, Machine Learning 

 

1. บทนํา 

การขายสินคาผานชองทางออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยมีการเติบโตข้ึนอยาง

ตอเนื่องตลอด 10 ปท่ีผานมา [1] รานคาออนไลนมีตัวเลือกท่ีหลากหลายในการขายสินคาผานชองทาง

ออนไลน เชน  

- การพัฒนาเว็บไซตท่ีสามารถขายสินคาหรือบริการไดโดยตรง เว็บไซตอาจรวมไปถึงโปรแกรม

ประยุกตบนอุปกรณพกพาเชน บนโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเลต เปนตน วิธีการนี้มีขอดีคือ ธุรกิจสามารถ

ออกแบบและพัฒนาระบบใหตรงตามความตองการของตัวเองไดอยางเต็มท่ี สวนขอเสียคือ ธุรกิจ

จําเปนตองใชทรัพยากรจํานวนมากในการดึงดูดกลุมเปาหมายใหเขาถึงเว็บไซตหรือโปรแกรมประยุกตบน

อุปกรณพกพา 

- การใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือประชาสัมพันธ และ/หรือขายสินคาและบริการ สื่อสังคมออไลน

ท่ีไดรับความนิยมในประเทศไทย เชน Facebook, Instagram และ Line เปนตน ขอดีของการใชสื่อ

สังคมออนไลนเหลานี้คือ การประชาสัมพันธเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายทําไดงายกวาการใชเว็บไซต

เนื่องจากระบบเหลานี้ทําใหงายตอการสงตอขอความ อนุญาตใหผูซ้ือเขียนขอความติชม และบางระบบ

ยังอนุญาตใหชําระเงินไดโดยตรงดวย สวนขอเสียคือ ผูใชงานจะตองศึกษาการใชงานระบบอยาง

รอบคอบ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนอาจเชื่อมตอกับขอมูลสวนตัว เปนความเสี่ยงในการเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล 
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- การใชแพลตฟอรมท่ีรองรับการซ้ือขายสินคาผานชองทางออนไลนโดยเฉพาะ แพลตฟอรมจะ

เอ้ือตอท้ังธุรกิจทุกขนาดตั้งแตขนาดใหญจนถึงขนาดเล็ก แพลตฟอรมในระดับนานาชาติ เชน Alibaba 

[1] และ eBay [2] เปนตน สวนในประเทศไทย เชน Shopee [3] และ Lazada [4] เปนตน ขอดีของการ

ใชแพลตฟอรมเหลานี้คือ แพลตฟอรมมักดึงดูดใหกลุมเปาหมายเขามาใชแพลตฟอรมในรูปแบบตาง ๆ 

เชน ชดเชยคาสง ลดราคา สะสมแตม และอ่ืน ๆ ทําใหสินคาของรานคาปลีกเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย

ข้ึน นอกจากนั้น แพลตฟอรมเหลานี้ยังมีเครื่องมือตาง ๆ ชวยในการทําธุรกิจ ไมวาจะเปนเรื่องคลังสินคา 

การชําระเงิน การบริหารจัดการบัญชีลูกคา เปนตน สวนขอท่ีพึงใหความสนใจสําหรับรานคาปลึกคือ 

หากมีสินคาเหมือนหรือใกลเคียงกัน อาจมีการแขงขันกันในดานราคาและบริการ เปนตน 

ในธุรกิจขนาดใหญ ชื่อเสียงขององคกรหรือยี่หอ ทําใหสามารถดึงดูดลูกคาไดงาย ในขณะท่ี

สินคาจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอาจตองอาศัยราคาและขอความติชมของลูกคากอนหนานี้มา

ชวยประกอบการตัดสินใจของลูกคารายใหม 

ไมวาธุรกิจจะขนาดใดก็ตาม ขอความติชมของลูกคาสามารถนํามาใชในการปรับปรุงสินคาและ

บริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคาหรือใชปรับปรุงกระบวนการทํางานของธุรกิจได 

สิ่งเหลานี้ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของขอความติชมของลูกคา ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอ

การประยุกตใชอัลกอริทึมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรในการวิเคราะหอารมณความรูสึกของขอคิดเห็น

ของลูกคาในระบบรานคาออนไลนโดยแบงเนื้อหาของงานวิจัยออกเปนหัวขอตาง ๆ ดังนี้ ในหัวขอถัดไป

ไดอภิปรายพอสังเขปถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เชน แนวทางการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ในหัวขอท่ี 3 ไดกลาวถึงการประยุกตใชอัลกอริทึมการเรียนรูดวย

คอมพิวเตอร และแสดงผลลัพธของการทดสอบในหัวขอท่ี 4 สวนหัวขอสุดทายไดสรุปผลการทดสอบและ

อภิปรายผล นอกจากนั้นยังไดอภิปรายถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือนําไปสูการใชงานจริงใน

อนาคต 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 การเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

 การเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอร หรือ Machine Learning ไดรับความสนใจท้ังในแงการวิจัย 

และการประยุกตในเชิงธุรกิจ ท้ังนี้อันเนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ท่ีทําใหพลัง

ในการคํานวณมีมากข้ึน ในขณะท่ีหนวยความจําและแหลงเก็บขอมูลมีท่ีราคาลดลง 
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 การเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอรสามารถพัฒนาโดยใชภาษาโปรแกรมระดับสูง เชน Java และ 

Python เปนตน โดยภาษาโปรแกรมเหลานี้มักมีเครื่องมือเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถพัฒนาการเรียนรูดวย

คอมพิวเตอรไดงายข้ึน เชน DL4J [2] เปน Java APIs และ scikit-learn [3] เปน Python APIs เปนตน 

 นอกจากนั้นยังมีบริการคลาวดท่ีมีบริการการเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอร เชน Google 

Cloud Machine Learning [4] และ Azure Machine Learning [5] เปนตน ทําใหการพัฒนาการเรียน

ดวยเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานตาง ๆ ทําไดอยางรวดเร็ว และสามารถขยายระบบเพ่ือรองรับขอมูล

ขนาดใหญได 

2.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

 ในทุกภาษาท่ีมนุษยใชสื่อสารมีความสลับซับซอน มีนักวิจัยจํานวนมากไดพัฒนาแนวทางในการ

ประมวลผลภาษาท่ีเราใชอยางท่ัวไป หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา ภาษาธรรมชาติ ดังเห็นอยางชันเจนใน

รายชื่อผลงานวิจัยจาก [6] และ [7]  

 การประมวลผลภาษาธรรมชาติมีกลไกพ้ืนฐานในการประมวลผลดังนี้ 

- การตัดคํา (Tokenization) คือ การคัดแยกอักขระออกเปนคําท่ีสื่อความหมาย เชน 

ขอความตนฉบับ: “ภาษาท่ีมนุษยใชสื่อสารมีความซับซอน”  

ผลลัพธของการตัดคํา : “ภาษา”, “ ท่ี”, “มนุษย”, “ใช”, “สื่อสาร”, “ มี”,  

“ความซับซอน” 

- การแยกหนาท่ีของคํา (Part of Speech Tagging) คือ การนําคําท่ีไดจากการตัดคํามา

แยกแยะเพ่ือหาหนาท่ีของคําในประโยค เชน  

ขอความตนฉบับ: “ฉันไปโรงเรยีน” 

ผลลัพธของการแยกหนาท่ีของคํา: “ฉัน-PRP”, “ไป-VB”, “โรงเรยีน-NN” 

การใชรหัสหนาท่ีของคํา เปนไปตามชุดขอมูลท่ีใชในการสราง PoS Tagger ในกรณีตัวอยางนี้ใช

รหัสหนาท่ีของคําตาม Penn Treebank [8] โดยท่ีรหัสหนาท่ีของคํา PRP คือ Personal Pronoun, VB 

คือ Verb Base Form และ NN คือ Noun (Singular or Mass) อยางไรก็ตาม หนาท่ีของคําตาม Penn 

Treebank อาจมีความแตกตางจากหลักภาษาไทย เชน คํากริยาในภาษาไทยไมมีการเปลี่ยนรูปเพ่ือแสดง

กาลเวลาเหมือนอยางในภาษาอังกฤษ เปนตน 

 การประมวลผลภาษาธรรมชาติยังอาจใชกลไกท่ีซับซอนข้ึน และอาจใชการเรียนรูดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรมารวมเพ่ือทํางานเฉพาะเจาะจง หรือเพ่ือใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึน เชน 



 

3340 

 

- การรูจําวัตถุท่ีบงช่ือได (Named Entity Recognition) คือ กลไกในการรูจําชื่อบุคคล 

สถานท่ี วันและเวลา เปนตน 

- การวิเคราะหอารมณความรูสึก (Sentiment Analysis) คือ การวิเคราะหขอความโดยให

ผลลัพธการวิเคราะหเปนอารมณความรูสึกเชิงบวก หรือเชิงลบ เชน 

“สินคาคุณภาพดีมาก แนะนําใหซ้ือเลย คุมคาจริงๆ” เปนอารมณความรูสึกเชิงบวก 

“เสียดายท่ีซ้ือของเจานี้ สินคาเจาอ่ืนถูกกวา คาสงก็แพงมากดวย” เปนอารมณ

ความรูสึกเชิงลบ 

- การคัดแยกขอความ (Text Classification) คือ การคัดแยกขอความออกเปนชุด หรือ

คลาส (Class) ตามท่ีกําหนดไว โดยอาศัยเทคนิคการเรียนรูแบบมีการสอน (Supervised Learning) 

- การจัดกลุมขอความ (Text Clustering) คือ การจัดขอความออกเปนกลุม โดยอาศัย

คุณลักษณะของขอความมาเปนตัวจัดกลุม โดยไมอาศัยการสอน (Unsupervised Learning) 

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นท่ีตองการอัลกอริทึมชั้นสูงในการประมวลผลภาษาธรรม เชน การสกัด

หัวขอจากบทความ (Topic Extraction), การแปล (Translation) และการสรุปบทความ (Document 

Summarization) เปนตน 

 

3. ข้ันตอนการศึกษา 

ในการวิเคราะหอารมณความรูสึกในการใหความเห็นตอสินคาและรานคา ในโดเมนของรานขาย

สินคาอุปโภคและบริโภคผานระบบออนไลนนั้น เปนการจําแนกขอความสองประเภทออกจากกัน 

(Binary Classification) โดยแยกเปนอารมณความรูสึกเชิงบวก และเชิงลบ สามารถใชการเรียนรูแบบมี

การสอน (Supervised Learning) ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ไดนําเสนอ 3 วิธีการคือ Logistic Regression, 

Support Vector Machine และ Random Forest ซ่ึงท้ัง 3 วิธีนี้เปนอัลกอริทึมท่ีสามารถใชในการ

แบงกลุมขอมูล (Classification) โดยมีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้ 

 

3.1 เครื่องมือการพัฒนา 

 เนื่องจากขอความท่ีเปนความเห็นตอสินคาและรานคาเปนภาษาไทย ดังนั้น การพัฒนาการ

วิเคราะหอารมณความรูสึกไดใชเครื่องมือดังนี้ 

- Anaconda Navigator เพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของ Python 3.7.4  

- PyThaiNLP เปน Python Library ท่ีรองรับการตัดคําภาษาไทย 
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3.2 ข้ันตอนการวิเคราะห  

 การสรางแบบจําลอง 

การวิเคราะหอารมณความรูสึกไดพัฒนาบน Jupyter Notebook ในรูปท่ี 1 แสดงข้ันตอนของ

การวิเคราะหดังนี้ 

- แบงขอมูลท้ังหมดออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเพ่ือใชสรางแบบจําลองเปนจํานวน 75% 

และสวนท่ีเหลืออีก 25% สําหรับการทดสอบ 

 
รูปท่ี 1 ข้ันตอนพัฒนาการวิเคราะหอารมณความรูสึก 
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- สรางเวกเตอรฟเจอร โดยนําขอมูลออกมาสกัดฟเจอร ไดแก การตัดคําแลวนํามาสราง 

Sparse Matrix ของ N-Gram(1, 2) และนํา Sparse Matrix ท่ีไดมาผานกระบวนการ L2 Normalization 

- ใช APIs เพ่ือเตรียมเวกเตอรฟเจอรสําหรับการทํา Cross Validation แบบอัตโนมัติ 

- นําเวกเตอรฟเจอรมาเรียนรูดวยอัลกอริทึม Logistic Regression, SVM และ Random 

Forest 

- ไดผลลัพธเปนแบบจําลอง และทําการประเมินผลแบบจําลอง 
 

ตัวอยางการเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

ในการศึกษานี้ สรางแบบจําลองโดยใชอัลกอริทึม Logistic Regression, SVM และ Random 

Forest แสดงไดดังรูปท่ี 2 – 4 ตามลําดับ 

 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอยางสรางแบบจําลองดวยอัลกอริทึม Logistic Regression 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางสรางแบบจําลองดวยอัลกอริทึม SVM 
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รูปท่ี 4 ตัวอยางสรางแบบจําลองดวยอัลกอริทึม Random Forest 

 

การประเมินแบบจําลอง 

ผลของการสรางแบบจําลองสามารถแสดงไดในรูปของ Confusion Matrix ดังรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปท่ี 5 Confusion Matrix 

 

โดย TP คือ True Positive และ TN คือ True Negative หมายถึงจํานวนของผลลัพธ ท่ี

แบบจําลองใหคาถูกตองเม่ืออารมณความรูสึกของขอความเปนเชิงบวกและเชิงลบตามลําดับ ในขณะท่ี 

FP คือ จํานวนของผลลัพธท่ีแบบจําลองใหคาเปนเชิงบวก ในขณะท่ีคาจริงเปนเชิงลบ สวน FN คือ 

จํานวนของผลลัพธท่ีแบบจําลองใหคาเปนเชิงลบ แตคาจริงเปนเชิงบวก 
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เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแตละอัลกอริทึมได การประเมินแบบจําลองจึงได

นําคาตาง ๆ ใน Confusion Matrix มาคํานวณคาตอไปนี้ 
 

ความถูกตอง (Accuracy):  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
 

คาความแมนยํา (Precision): 

𝑇𝑇𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇
 

คาความระลึก (Recall): 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇
 

คาความถวงดุล (F-Measure): 

𝐹𝐹 =  
2 × 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑇𝑇𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅

 

 

4. ผลการศึกษา 

ขอมูล 

ขอมูลท่ีใชในการสรางแบบจําลองและการทดสอบเปนขอความภาษาไทย ซ่ึงไดจากรานคา

ออนไลนใน Shopee.com [9] จํานวน 1,000 ขอความ โดยแบงเปนขอความเชิงบวกและเชิงลบอยางละ 

500 ขอความ ตารางท่ี 1 แสดงตัวอยางของขอความท่ีใช โดยชนิด 0 แทนขอความเชิงบวกและ 1 แทน

ขอความเชิงลบ 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางขอมูล 

ขอคิดเห็น ชนิด 

Packing ปดไมสนิท 1 

Size ไมมาตรฐาน 1 

กนถุงรั่วคะ 1 

กรอบ เผ็ดกําลังดี ดูใหมและสะอาด 0 

กรอบอรอยมาคะ 0 
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ผลการทดสอบ 

ตาราง ท่ี  2 – 4 แสดงผลการทดสอบโดยใช  5-Fold Cross Validation, 10-Fold Cross 

Validation และ Train-Test Split (75:25) 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบโดยใช 5-Fold Cross Validation 

Algorithm 
Accuracy 

(%) 

Precision 

(%) 

Recall 

(%) 

F – Measure 

(%) 

Logistic Regression 85.33 82.55 90.13 86.07 

SVM 88.67 85.50 93.60 89.24 

Random Forest 85.87 80.28 95.47 87.15 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบโดยใช 10-Fold Cross Validation 

Algorithm 
Accuracy 

(%) 

Precision 

(%) 

Recall 

(%) 

F – Measure 

(%) 

Logistic Regression 85.86 83.18 90.63 86.57 

SVM 89.46 86.76 93.56 89.88 

Random Forest 86.67 81.67 95.18 87.79 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบโดยใช Train-Test 

Algorithm 
Accuracy 

(%) 

Precision 

(%) 

Recall 

(%) 

F – Measure 

(%) 

Logistic Regression 86.40 86.44 86.40 86.40 

SVM 91.20 91.30 91.20 91.19 

Random Forest 87.60 88.01 87.60 87.57 
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 จากผลการทดสอบท้ัง 3 รูปแบบ เห็นไดวา SVM ใหผลลัพธดีท่ีสุดท้ังคาความถูกตอง คาความ

แมนยํา คาการระลึก และคาความถวงดุล ในขณะท่ี Random Forest และ Logistic Regression ให

ผลลัพธในลําดับรองลงมา  

ผลการทดสอบโดยใช 5-Fold Cross Validation, 10-Fold Cross Validation และ Train-

Test ของ SVM สามารถไดคาความถูกตอง 88.67%, 89.46%, และ 91.20% ตามลําดับ 

 

5. สรุปผลการวิจัยและแนวทางการวิจัยในอนาคต 

จากผลการทดสอบเห็นไดวา SVM ใหคาความถูกตองสูงท่ีสุดจากอัลกอริทึมท่ีเลือกมาทดสอบ 

โดยมีคาความถูกตองมากกวา 88% ในขณะท่ีอัลกอริทึม Logistic Regression และ Random Forest 

ใหผลลัพธท่ีมีคาความถูกตอง 85% ข้ึนไป  

อยางไรก็ตาม ยังมีอัลกอริทึมอีกจํานวนมากท่ีสามารถนํามาใชในการวิเคราะหอารมณความรูสึก

เชน Artificial Neural Network หรืออัลกอริทึมท่ีไดรับความสนใจในปจจุบันอยางมาก เชน Deep 

Learning เปนตน  

สิ่งท่ีสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดอีก คือ นอกจากการคัดแยกขอความออกเปนเชิงบวกและเชิงลบ

แลว สิ่งท่ีเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในธุรกิจ คือ การจําแนกขอความออกเปนหัวขอท่ีธุรกิจ

สนใจ เชน ธุรกิจรานอาหาร อาจสนใจในเรื่องคุณภาพอาหาร รสชาติ ราคา บรรยากาศของราน บริการ

ของพนักงาน เปนตน หากสามารถใชการเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือจําแนกขอคิดเห็นของลูกคา

ใหเปนกลุมดังกลาว ธุรกิจสามารถตอบสนองตอขอคิดเห็นของลูกคาไดรวดเร็วข้ึน 

ท้ังสองประเด็นท่ีกลาวมานี้ เปนแนวทางท่ีทีมผูวิจัยไดวางไวสําหรับเปนการวิจัยตอไปในอนาคต 
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การพัฒนา Chat bot สําหรับการจองตารางอบรมออนไลน 
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บทคัดยอ 

 โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ เปนโปรแกรมท่ีมีความเฉพาะทาง จําเปนท่ีผูใชงานตองอบรม
การใชงาน ซ่ึงปจจุบันการจองตารางอบรมมีหลายข้ันตอน เสียเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนา Chat bot สําหรับการจองตารางอบรมออนไลนสําหรับโปรแกรม Solid Edge และ NX ของ 
SIEMENS ภายใต Botnoi Platform การออกแบบ User Interface ของ Chat bot โดยใชเครื่องมือ 
rich menu ใน Line official account manager เ พ่ือรองรับการจองตารางอบรมออนไลน การ
ออกแบบแบงเปน 4 กระบวนการ ไดแก การตรวจสอบตารางอบรม การกรอกขอมูลผูใช การจองตาราง
อบรม และ รายละเอียดบริษัท ผลจากการศึกษา พบวา เม่ือผูใชตองการตรวจสอบตารางอบรม แบงเปน 
2 โปรแกรม คือ Solid Edge และ NX เม่ือเลือกโปรแกรมท่ีตองการแลว สามารถตรวจสอบรายละเอียด
การอบรมแบงเปน 2 ระดับคือ basic และ advance ผาน Flex Message กระบวนการกรอกขอมูลผูใช 
ไดแก ชื่อ นามสกุล เบอรโทรศัพท และบริษัท เพ่ือเปนการยืนยันตัวตน สําหรับการจองตารางอบรม ผูใช
ตองเลือกวันท่ีท่ีตองการอบรมและระดับการอบรมของแตละโปรแกรมผาน Flex Message สามารถ
ชําระเงินดวย QR Code มี API เชื่อมกับระบบ payment gateway และไดรับใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ 
สวนรายละเอียดบริษัท เพ่ือตรวจสอบขอมูลของบริษัท และแสดงแผนท่ีสถานท่ีในการอบรม สําหรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากผูใช จํานวน 20 คน พบวา มีความพึงพอใจในตารางเรียน
เขาใจงายสูงสุด ดวยคาเฉลี่ย 4.7 สรุปภาพรวมความพึงพอใจในการใชงาน Chatbot ในการจองตาราง
อบรมออนไลนมีคาเฉลี่ย 4.11 จากระดับคะแนน 5.00 โดยสรุปผูใชมีความพึงพอใจระดับดี เนื่องจากใช
งานงาย สะดวก รวดเร็ว ชวยลดข้ันตอนการจองตารางอบรม ลดระยะเวลาในกระบวนการดําเนินงาน 
ทําใหการจองตารางอบรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

                                                           
1หลักสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
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คําสําคัญ: การจองตารางอบรม Chatbot Botnoi Flex message 

 

Abstract  

Due to the 3D design software is very specific then the users require the software 

training. Currently, the training reservation system is very complicate and time-consuming. 

This research aims to develop Chat Bot for online training schedule reservation. In this 

study, to design user interface using Line Messaging API connect with Bot and Line 

Application. The bot response under Botnoi Platform design workflow in 4 steps 1. 

Training schedule 2. User information 3. Training reservation and 4. About company. The 

results can demonstrate that the user can check the training schedule from chatbot. The 

bot checked the NLP that already trained then bot intent to map with the object. The 

flex message is to response the user using JavaScript Object Notation (Json).  The data 

collection from users and display the result using Dialogue as tool. Moreover, each 

process is to do the data integration. The other steps do the process the same as the 

training schedule that is NLP -> intent -> mapping -> object -> output. The payment 

system is to develop the QR code and print the bill that require API to connect with 

payment gateway. Based on the appraisal of performance and satisfaction of the Chat 

Bot for online training schedule reservation, it was found that users’ satisfaction is 4 . 1 1 

from total 5. In summary, the overall performance and satisfaction of the users are good. 

Due to Chat bot ease to use not only decrease steps in reservation but also decrease 

time to process that more efficiently system. 

 

Keywords:  online training schedule reservations, Chatbot, Botnoi, Flex Message 

 

1. บทนํา 

ปจจุบัน โปรแกรมหรือซอฟตแวรท่ีมีความเฉพาะทาง เชน โปรแกรมท่ีรองรับการทํางานดาน

การเขียนแบบ สําหรับการบริการหลังการขาย ผูใชจะไดรับการอบรมการใชงาน เม่ือพนักงานท่ีเขาอบรม

แลวลาออก และตองถายทอดความรูใหพนักงานคนใหมในระยะเวลา 1 เดือนไมสามารถสอนไดท้ังหมด 

ทําใหพนักงานใหมตองเขารับการอบรมการใชงานโปรแกรมเพ่ิมเติม ปญหาก็คือ ขอมูลการอบรมจะถูก
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จัดเก็บโดยผูจัดการฝายเทคนิค ในกรณีท่ีลูกคาตองการขอขอมูลการอบรมลูกคาจะติดตอมาทางฝายขาย 

จากนั้นฝายขายจะประสานงานกับทางผูจัดการฝายเทคนิคเพ่ือขอขอมูลการอบรม สงผลใหลูกคา

เสียเวลาในการรอการดําเนินการ สวนตารางเรียนของแตละเดือนจะถูกจัดเก็บโดยฝายแอดมิน เม่ือลูกคา

แจงฝายขายวาตองการจองอบรมใดอบรมหนึ่ง ฝายขายจะไมสามารถตอบลูกคาไดในทันทีวา ตารางเรียน

อบรมท่ีลูกคาตองการจองเปนวันใด ฝายขายจําเปนตองประสานงานกับทางแอดมินเพ่ือขอตารางเรียน 

แลวจึงแจงลูกคาอีกครั้ง และเม่ือขอมูลการอบรมถูกจัดเก็บโดยผูจัดการฝายเทคนิค ตารางเรียนของแต

ละเดือนถูกจัดเก็บโดยฝายแอดมิน บุคคลท่ีติดตอกับลูกคาคือฝายขาย จึงทําใหเกิดกระบวนการทํางานท่ี

ซํ้าซอน สงผลใหลูกคาอาจเกิดความไมพอใจ เนื่องจากระยะเวลาท่ีใชในการท่ีจะไดขอมูลแตละครั้งใช

เวลานานพอสมควร กระบวนการขาดประสิทธิภาพในการบริการในสวนของการจองตารางอบรม

โปรแกรม  

Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําลอง บทสนทนาของมนุษย ท่ีสามารถสื่อสารผาน

ข อ ค ว ามหรื อ เ สี ย ง ไ ด แ บบ  Real Time โ ด ย ใ ช เ ทค โ น โ ล ยี  Artificial Intelligent (AI) หรื อ 

ปญญาประดิษฐ ในการโตตอบกับคูสนทนา ซ่ึงตัวโปรแกรมนี้จะถูกฝงตัวอยูบน Server หรือ 

Application หรือโปรแกรม chat ตางๆ แชทบอท เพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความตองการของ

ผูใชหรือลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตเครื่องมือและการออกแบบการทํางานของแชทบอทท่ี

เหมาะสม กระบวนการดําเนินงานท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ การลดเวลาในกระบวนการ การลดกิจกรรมท่ี

ไมเพ่ิมมูลคา และความรวดเร็วในการตอบสนองตอผูใชหรือลูกคา ก็เสมือนกับเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในกระบวนการจองตารางอบรมโปรแกรม โดยจําเปนตองมีการเลือกเครื่องมือตาง ๆ รวมไปถึงการ

ออกแบบการทํางานของแชทบอทใหเหมาะสมกับการใชงาน จึงจะทําใหการดําเนินการตาง ๆ บรรลุผล

สําเร็จได การทําเชนนี้ชวยใหธุรกิจประหยัดเงินไดเปนอยางมาก [1,2] 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือพัฒนา Chat bot สําหรับการจองตารางอบรมออนไลนสําหรับ

โปรแกรม Solid Edge และ NX ของ SIEMENS ภายใต Botnoi Platform เพ่ือชวยลดระยะเวลา และ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ท้ังนี้ แชทบอทสามารถรองรับความตองการของผูใชหรือลูกคาในการจองตารางอบรม

ออนไลน 
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2.  วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการพัฒนาแชทบอทสําหรับการจองตารางอบรมออนไลน มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  

2.1 การศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล 

ศึกษาปญหาในกระบวนการจองตารางอบรมโปรแกรม มีข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการใน

ปจจุบัน เพ่ือใหรูถึงปจจัยหลัก ท่ีทําใหกระบวนการในปจจุบันเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ สาเหตุมา

จากการท่ีขอมูลถูกเก็บแยกกัน สงผลใหการทํางาน และข้ันตอนในกระบวนการเกิดความลาชา และเกิด

การทํางานท่ีซํ้าซอน รวมไปถึงการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการตางๆ เพ่ือนํามาใชในการ

พัฒนาแชทบอทท่ีรองรับการทํางานในกระบวนการจองตารางอบรมโปรแกรมไดอยางเหมาะสม  

2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบใช sequence diagram ในการแสดงลําดับข้ันตอนการ 

ทํางานของระบบ ประกอบดวย 1. ผูใช สามารถตรวจสอบตารางอบรม การกรอกขอมูลสวนตัวผูใช การ

จองตารางอบรม และรายละเอียดขอมูลบริษัท 2. Chatbot (line API) ออกแบบตามกระบวนการทํางาน 

รูปแบบในการทํางาน การตอบสนองในแตละกระบวนการ รวมไปถึงคุณสมบัติของแตละกระบวนการ

ทํางาน 3. Botnoi platform โดยผูใชสามารถใชงานแชทบอทตามกระบวนการตางๆ ท่ีตองการไดดวย

ตนเอง กระบวนการท่ีใหขอมูลกับผูใช และการเก็บคาพารามิเตอรตางๆ จากการนําเขาขอมูลของผูใช 

และ การจายเงิน ผาน payment gateway 

2.3 การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบแชทบอท ไดออกแบบการทํางานของแชทบอทเปน 4 กระบวนการ เครื่องมือท่ี

ใชในการออกแบบและพัฒนาแชทบอทใชเครื่องมือท่ีอยูในแพลตฟอรมของ Botnoi เนนไปท่ีเครื่องมือท่ี

ชื่อวา Flex Message เนื่องจากเปนการออกแบบการแสดงผลในการตอบสนองของแชทบอทดวยตนเอง 

โดยกําหนดรูปแบบของ Message ท่ีบอทตอบกลับมายังผู ใชไดโดยใช Json (JavaScript Object 

Notation) สวนในกระบวนการท่ีตองเก็บขอมูลและแสดงขอมูลท่ีไดจากการเก็บคาพารามิเตอรโดยการ

ปอนขอมูลจากผูใชนั้นจะใชเครื่องมือท่ีชื่อวา Dialogue ท่ีพัฒนาการทํางานในแตละกระบวนการของแช

ทบอทท่ีเชื่อมโยงกันของขอมูลในกระบวนการ 

2.4 การทดสอบและประเมินผล 

การประเมินประสิทธิภาพการใชงาน โดยการใชงานแชทบอทในการจองตารางอบรมโปรแกรม 

ต้ังแตการตรวจสอบตาราง การกรอกขอมูลสวนตัว การจองตารางอบรม ไปจนถึงรายละเอียดขอมูล

บริษัท เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินการในกระบวนการตางๆ นั้นทํางานตามกระบวนการท่ีไดทําการ



 

3352 

 

ออกแบบไว การแสดงผลของ Flex Message ของแตละกระบวนการ รวมไปถึงการเก็บคาพารามิเตอร

ของบอท และการนําคาพารามิเตอรท่ีเก็บจากผูใชมาแสดงผลใน Flex Message โดยทดสอบการทํางาน

ของกระบวนการตางๆ ของแชทบอท และการประเมินความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใช 

 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการพัฒนาและออกแบบแชทบอทสําหรับการจองตารางอบรมออนไลน ในการใชงานแช

ทบอทในการทํางานในกระบวนการตาง ๆ ไดผลการทํางานเปนดังนี้ 

3.1 ผลการศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล 

ปจจุบันปญหาการจองตารางอบรม คือ การขาดประสิทธิภาพในการบริการในสวนของการจอง

ตารางอบรมโปรแกรม สาเหตุเนื่องจากหลายปจจัย แสดงในภาพท่ี 1 (ซายมือ : As-Is) และ หลังการ

พัฒนาแชทบอท (ขวามือ : To-Be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ปจจุบัน (As-Is)            ปรับปรุง (To-Be) 
 

ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบกระบวนการในการจองตารางอบรมโปรแกรม 

 

จากภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการในการจองตารางอบรมโปรแกรม ใน

กระบวนการปจจุบัน การจองตารางอบรมของลูกคาในแตละครั้งลาชา เพราะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวาง

ฝายขายกับผูจัดการฝายเทคนิค ฝายขายกับทางแอดมิน ฝายขายกับทางลูกคา เปนกระบวนการท่ีซํ้าซอน 

เม่ือออกแบบพัฒนาแชทบอท การทํางานในองคกรมีการจัดการดีข้ึน และขอมูลท่ีสื่อสารสอดคลองกันทุก
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แผนก และลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลท่ีลูกคาตองทราบไดดวยตนเอง ทําใหเกิดประสิทธิภาพใน

กระบวนการมากข้ึน 

3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบใช sequence diagram ในการแสดงลําดับข้ันตอนการ

ทํางานของ Chat bot สําหรับการจองตารางอบรมออนไลน แสดงในภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 sequence diagram ของ Chat bot สําหรับการจองตารางอบรมออนไลน 
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จากภาพท่ี 2 แสดงลําดับข้ันตอนการทํางานของระบบ เริ่มจากผูใช add Chatbot with Line 

Application การกรอกขอมูลสวนตัวเพ่ือเก็บเปนพารามิเตอร ท่ี Botnoi platform เ ม่ือตองการ

ตรวจสอบตารางอบรม ก็เลือกไปยัง Botnoi platform ซ่ึงลําดับข้ันตอนการทํางานเปนไปข้ันตอนท่ีถูก

ออบแบบไว โดยผูใชสามารถใชงานแชทบอทตามกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง จนสามารถจองตาราง

อบรมไดเรียบรอยแลว ระบบก็สง QR code มาเพ่ือจายเงิน ผาน payment gateway 
 

3.3 ผลการพัฒนา Chat bot สําหรับการจองตารางอบรมออนไลน 

3.3.1    ผลการตรวจสอบตารางอบรม  

ผลการออกแบบ User Interface หนาหลัก แสดงในภาพท่ี 3 (ซายมือ) และตารางอบรม

ออนไลน แสดงในภาพท่ี 3 (ขวามือ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนาหลัก                                           ตารางอบรมออนไลน 

 

ภาพท่ี 3   รูปแบบ User Interface หนาหลัก และ การตรวจสอบตารางอบรม 
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จากภาพท่ี 3 (ซายมือ) แสดงหนาหลัก Welcome to Training Room แบงเปน 4 เมนู ไดแก 

ตารางเรียน ขอมูลผูใช จองหลักสูตรเรียน และขอมูลบริษัท เม่ือผูใชเขามาใชงาน ตองกดไปท่ีเมนู เม่ือ

ผูใชเลือกตารางเรียน ระบบก็จะแสดงในภาพท่ี 3 (ซายมือ) เนื่องจากระบบนี้พัฒนาสําหรับการอบรม 2 

หลักสูตร ไดแก Solid Edge และ Siemens NX และเม่ือผูใชเลือก Solid Edge จากนั้น Chatbot 

สามารถแสดงตารางอบรมท่ีตองการ มีรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ิมเติม คือ Solid Edge Basic และ 

Solid Edge Advance ผูใชสามารถเลือก หัวขอ วัน เวลา ไดตามสะดวก นับเปนการสิ้นสุดการทํางาน

ในสวนของการตรวจสอบตารางอบรม แตถาผูใชตองการดูรายละเอียดของหลักสูตร ผูใชสามารถกดปุม

เพ่ือดูรายละเอียดหลักสูตร ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของแตละวิชา แสดงในภาพท่ี 4  

 

 
 

ภาพท่ี 4   แสดงรายละเอียดของแตละวิชา 
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3.3.2 ผลการจัดเก็บขอมูลสวนตัวของผูใช  

ผลการออกแบบ User Interface รายละเอียดขอมูลสวนตัวของผูใช แสดงในภาพท่ี 5 

 
 

 

 

ภาพท่ี 5   รายละเอียดขอมูลสวนตัวของผูใช 

 

จากภาพท่ี 5 กระบวนการเก็บขอมูลสวนตัว เปน Flex Message ท่ีแสดงขอมูลสวนตัวของผูใช 

ในกรณีท่ีไมมีขอมูลหรือขอมูลผิด ผูใชสามารถทําการแกไขขอมูลได โดยการเลือกแกไขไดตามข้ันตอนท่ี

แสดงดังภาพท่ี 5 ซ่ึงระบบจะมีการตรวจสอบขอมูลท่ีผูใชปอนเขาไปทุกครั้ง เม่ือยืนยันขอมูลจะมีการ

แสดงผลขอมูลกลับมายังผูใช 
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3.3.3    ผลการจองตารางอบรม  

ผลการออกแบบ User Interface การจองตารางอบรม แสดงในภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6   การจองตารางอบรม 

 

จากภาพท่ี 6 เม่ือผูใชเลือกทําการจองตารางอบรม ระบบจะดึงขอมูลสวนตัวผูใชมาแสดง เพ่ือ

เปนการตรวจสอบความถูกตองกอนเขาสูกระบวนการถัดไป หลังจากนั้นผูใชจะทําการจองตารางอบรม 

โดยบอทจะมีการ Response กลับมาตามข้ันตอนของกระบวนการตามลําดับ เริ่มจาก เลือกซอฟตแวรท่ี

ตองการอบรม > เลือกระดับในการอบรม > เลือกวันท่ีตองการอบรม > เลือกคาบริการในการอบรม > 

ชําระเงิน ไปจนถึงข้ันตอนสุดทายของกระบวนการ คือ แสดงผลใบเสร็จรับเงินกลับมา หลังจากท่ีผูใชทํา

การชําระคาบริการแลว สามารถตรวจสอบการแสดงผลของกระบวนการจองตารางอบรม แสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7   ข้ันตอนการจองตารางอบรมถึงการชําระเงินและไดใบเสร็จ 

 

3.3.4    ผลการตรวจสอบขอมูลบริษัท 

ผลการออกแบบ User Interface รายละเอียดขอมูลบริษัท แสดงในภาพท่ี 8 
 

หนาแสดงผลหลัก   การแสดงผลในการ Response 

ภาพท่ี 8   รายละเอียดขอมูลบริษัท 
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จากภาพท่ี 8 เปนการแสดงผลการทํางานในกระบวนการตรวจสอบขอมูลบริษัท ใน Flex 

Message ท่ีบอท Response จะแสดงขอมูลท่ัวไปของบริษัท และนอกจากนี้ผูใชยังสามารถตรวจสอบ

สถานท่ีในการอบรมได 2 วิธี คือเปนการดูรูปสถานท่ีตั้ง และการเชื่อมตอเขาสู Google Maps เพ่ือใชใน

การนําทางมายังสถานท่ีอบรมไดแบบอัตโนมัติ 
 

3.4 ผลการทดสอบและประเมินผล 

ผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจในของลูกคาตอการการใชบริการการจองตาราง

อบรมการใชงานโปรแกรมโดยใชแชทบอทนั้น จํานวน 20 คน จาก 5 บริษัท  ทําใหเห็นวาการนําแช

ทบอทเขามาใชงานในองคกรหรือบริษัท เพ่ือเปนตัวกลางในการสื่อสารกับลูกคาแทนการใชคนสามารถ

ทําไดจริง แตอาจจะตองมีการปรับตัวในกระบวนการดําเนินการนี้ในชวงแรก นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึง

ความสามารถของแชทบอทในการท่ีจะนํามาใชในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในดาน

อ่ืน ๆ ผลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใช แบงหัวขอในการประเมินเปน 7 หัวขอ สามารถ

สรุปผลคาเฉลี่ยท่ีไดเทากับ 4.11 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน  

 

4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ในการพัฒนาแชทบอทสําหรับการจองตารางอบรมออนไลน สามารถทํางานในกระบวนการจอง

ตารางอบรมโปรแกรมได โดยผูใชสามารถทําการจองตารางอบรมไดดวยตนเอง และเปนการลด

ระยะเวลาในการดําเนินงานของลูกคาในสวนนี้ นอกจากนี้ยังเปนการลดความลาชาในกระบวนการ

ทํางานของพนักงานในบริษัทระหวางแผนก สงผลใหกระบวนการจองตารางอบรมโปรแกรมมี

ประสิทธิภาพท่ีมากยิ่งข้ึน จากการศึกษาเครื่องมือในการออกแบบแชทบอทใหตอบสนองตามความ

ตองการนั้น สามารถทําไดโดยเครื่องมือ Flex Message นั้นสามารถออกแบบรูปแบบลักษณะเพ่ือให

รองรับการทํางานในแตละกระบวนการได 

 จากการดําเนินงานตั้งแตการสรางแชทบอท การออกแบบการทํางานของบอทโดยใชเครื่องมือ

ตาง ๆ เขามาชวยในการออกแบบ ไปจนถึงการทดลองใชงานจริงของลูกคาในการจองตารางอบรม

โปรแกรม ซ่ึงทําใหไดผลการประเมินออกมา ทําใหทราบวา ในการออกแบบแชทบอทเพ่ือเปนตัวกลางท่ี

ใชในการสื่อสารกับผูใชงานนั้น สิ่งท่ีตองคํานึงคือ ลักษณะหนาตาของแชทบอทในการทํางาน จําเปนท่ี

จะตองรองรับการใชงานของลูกคาตามกลุมเปาหมาย ตองมีความเขาใจไดงาย รายละเอียดขอมูล หรือ

สวนประกอบตาง ๆ ท่ีจําเปนตองมีครบ และสามารถใชงานไดงาย นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการ
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ตรวจสอบ การรับคาขอมูล เพ่ือนําไปสูการออกแบบแชทบอทท่ีครอบคลุมถึงการปองกันการผิดพลาดท่ี

อาจเกิดข้ึนของขอมูลอีกดวย 

 โดยจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา แชทบอทสําหรับการจองตารางอบรมโปรแกรม มีขอจํากัด คือ  

แชทบอทท่ีมีการสงขอความแบบ Flex Message รวมไปถึง Rich Menu นั้นยังไมรองรับการใชงานใน

ระบบปฏิบัติการวินโดวบนเครื่อง PC การพัฒนาตอในอนาคตจําเปนท่ีจะตองใชความสามารถของ NLP 

และ Features ตาง ๆ เขามาชวย เพ่ือใหสามารถรองรับการใชงานในชองทางท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

 

เอกสารอางอิง  

แชทบอท (ตอนท่ี 1) — แอพลิเคชั่น AI ท่ีใชงานอยางกวางขวาง (2562) [ระบบออนไลน] แหลงท่ีมา: 

https://medium.com/botnoi-classroom/แชทบอท-แอพลิเคชั่น-ai-ท่ีใชงานอยาง 

กวางขวาง-ตอนท่ี-1-เหตุผล-255ed0fec08 (สืบคนวันท่ี 24 ธันวาคม 2562) 

Line Developers Documents (2562) [ระบบออนไลน] แหลงท่ีมา: 

https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/ 

กระเปาเงินดิจิทัล ใชมือถือซ้ือขาวของประจําวัน เทรนดใหญท่ีรอบูมในไทย (2560) [ระบบออนไลน]  

แหลงท่ีมา:https://medium.com/linedevth/แชทบอท-แอพลิเคชั่น-ai-ท่ีใชงานอยาง 

กวางขวาง-ตอนท่ี-2-เจาะลึก-66ef91ebf118 (สืบคนวันท่ี 24 ธันวาคม 2562) 

แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ 

แผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (จิรันดร บูฮวดใช, 2560) 

อิทธิพลของการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกคาสัมพันธผานสื่อ Chatbot ตอระดับการมีสวนรวมของลูกคา  

(ธนภัทร บุศราทิศ, 2559) 

 

https://medium.com/botnoi-classroom/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-ai-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/
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การพัฒนาระบบการสืบยอนกลับในระดับรายสินคาดวยบารโคดสินคา 2 มิติ กรณีศึกษา

บริษัทคาสงสินคายาในประเทศไทย 

Developing Individual Product Traceability System with Two 

Diamond Barcode: Case Study Pharmaceutical Wholesaler in Thailand 

 

เฉลิมชนม ไวศยดํารง0

1  และวัฒนชัย พฤกษกานนท1 2 

Chalermchon Visayadamrong1 and Wattanachai Prukkanon2 

     

บทคัดยอ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยยังคงกําหนดใหผูท่ีเก่ียวของในหวงโซ

อุปทานสินคายาจะตองจัดทําระบบสืบยอนกลับในระดับเลขชุดการผลิตสินคา (Lot Number) แตใน

ตางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศสหภาพยุโรปไดออกขอบังคับท่ีเขมงวด (Unique 

Device Identifiers , Medical Device) โดยกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาสินคาอุปกรณการแพทย

ท้ังหมดตองการระบุเลขลําดับประจําสินคา (Product Serialization Number) ใหกับทุกรายสินคา 

รวมท้ังผูเก่ียวของตองมีระบบสืบยอนกลับสินคาในระดับรายสินคา เพ่ือปองกันยาปลอมและการลักลอบ

ขายยาท่ีเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการเรียกคืนสินคาดวยเลขชุดการผลิตสินคานั้นมีประสิทธิภาพไมดี

เพียงพอ ซ่ึงขอกําหนดเหลานี้เปนกุญแจสําคัญในการยกระดับความปลอดภัยใหกับประชาขน แตการ

ปฏิบัติตามขอกําหนดก็ยุงยากและมีคาใชจายสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาแนวทาง

ในการพัฒนาระบบสือยอนกลับสินคาในระดับรายสินคาในธุรกิจคาสงสินคายาในประเทศไทย เพ่ือเปน

แนวทางใหผูเก่ียวของนําไปพัฒนาระบบของตนเอง เม่ือประเทศไทยมีการประกาศบังคับเชนเดียวกัน  

 

คําสําคัญ ระบบสบืยอนกลับ, รหัสบงชี้อัตลักษณเครื่องมือ, อุปกรณการแพทย, GS1 Datamatrix 
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Abstract 

Thailand's Food and Drug Administration still to force whole stakeholders 

involved in the pharmaceutical supply chain to remain those Traceability systems at 

level of production Lot Number. But in developing countries, especially the United 

States and the European Council, has introduced strict regulations, Unique Device 

Identifiers and Medical Device regulation in order, requiring all manufacturers and 

importers who repack the medical equipment products to product serialization numbers 

for all packages, including enable to traceability in product level to prevent counterfeit 

drugs. Because a product recall by lot number is inefficient. These requirements, despite 

being key to protecting patient greater safety, have a complicated and expensive 

procedure. Therefore, this research aims to develop a traceability system at the product 

level in the pharmaceutical goods trading business in Thailand. To guide other 

stakeholders, implement their system when Thailand has the same mandatory 

declaration. 

 

Keywords: Traceability System, GS1 Datamatrix, Unique Device Identifiers, Medical 

Device 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอุปกรณการแพทยรวมท้ังสินคายา โดยในงานวิจัยนี้จะเรียกรวมวาเปน

สินคายา ในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชนประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (EU) ไดมีขอกําหนดให

ผูผลิตและนําเขาสินคายาตองมีการกําหนดเลขลําดับประจํา (Product Serialization Number) ท่ีไมซํ้า

กันในทุกรายสินคา พรอมท้ังแสดงขอมูลสินคา เลขชุดการผลิต และวันหมดอายุบนทุกบรรจุภัณฑท่ีคน

และเครื่องจักรอานแบบอัตโนมัติ แตกฏหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสินคายาของประเทศไทยยังไม

มีการปรับตัวและยังคงกําหนดใหผูเก่ียวของตองมีระบบสืบยอนกลับในระดับเลขชุดการผลิตเทานั้น รวม

ท้ังไมมีขอบังคับในการระบุเลขลําดับประจําสินคา การเรียนคืนสินคายาดวยเลขชุดการผลิตนั้นไมมี

ประสิทธิภาพในการจัดการสินคายาปลอมและการลักลอบขายยาไมมีคุณภาพ ตัวอยางเชน กรณีสินคายา
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ท่ีตองการควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บถูกขโมย จะไมสามารถเรียกคืนเฉพาะสินคาท่ีถูกขโมยไดจากเลขชุดการ

ผลิตสินคาท่ีถูกขโมยได แตถาสินคามีเลขลําดับรายสินคาและมีระบบการจดบันทึกในระดับรายสินคาจะ

ทําใหสามารถเรียกคืนสินคาเฉพาะเลขลําดับสินคาท่ีสูญหายไดโดยไมกระทบสินคาในเลขชุดผลิตเดียวกัน

ท่ีไมถูกขโมย ดั้งนั้นในภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสินคายาในประเทศไทยจําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงท้ัง

กระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหพรอมรองรับการเปลี่ยนขอบังคับในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเลขลําดับประจําสินคา (Product Serialization 

Management System) ดวยบารโคด 2 มิติ เพ่ือการสืบยอนกลับสินคาในระดับสินคา ในธุรกิจคาสง

สินคายาและอุปกรณการแพทยในประเทศไทย 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

1)  รหัสบงช้ี อัตลักษณเครื่องมือทางการแพทย ( Unique device identifiers [UDI] )    

องคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration [FDA]) เปน

ประเทศแรกท่ีออกขอบังคับ Unique Device Identification System (FDA,2013) ตั้งแตป พ.ศ. 2566 

ท่ีกําหนดใหอุปกรณการแพทย รวมท้ังสินคายาท่ีจัดจําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกาตองมีการกําหนด

เลขลําดับประจําสินคาในแตละรายชิ้น (Product Identification [Serialization]) บนฉลากบรรจุภัณฑ

จากโรงงานผลิตและผูนําสินคามาบรรจุหีบหอใหมท้ังหมดตองดําเนินการภายป พ.ศ. 2561  รวมท้ังการ

นําส งขอมูลเขาระบบฐานขอมูลกลาง FDA's Global Unique Device Identification Database 

(GUDID)  (FDA,2013) และจะตองสามารถสืบยอนกลับทางอิเล็กทรอนิกสไดในระดับหนวยยอย 

(Product tracing down to package level) ไดภายในป พ.ศ. 2566   ขอมูล UDI บนหีบหอสินคา

ตองสามารถอานไดท้ังคน (human readable) และอุปกรณอานแบบอัตโนมัติ (Machine Readable) 

(FDA,2013)  โดยมีองคประกอบ 2 สวน (GS1Thailand,2017) ดังนี้  

1.1)  รหัสบงช้ีเครื่องมือทางการแพทย (Device Identifier [DI]) เปนขอมูลคงท่ี เชน 

ชื่อสินคา รุนโมเดล โรงงานผูผลิต เปนตน   

1.2)  รหัสบงช้ีขอมูลการผลิต (Production Identifier [PI]) เปนขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลง

เฉพาะรายสินคา ประกอบดวย 1) เลขชุดการผลิต (Lot number)  2) วันหมดอายุ (Expiration Date) 

และ 3) เลขลําดับประจําสินคา (Serial number)   
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สหภ าพยุ โ ร ป  (European Commission [EU]) ไ ด อ อก ร ะ เบี ย บ  EU Medical Device 

Regulations (EU,2017) ประกาศเม่ือป พ.ศ. 2560 เปนกฎหมายวาดวยอุปกรณการแพทยของสหภาพ

ยุโรป ซ่ึงมีการกําหนดคลายคลึงกับขอกําหนด UDI รวมท้ังยังกําหนดใหนําขอมูลเขาระบบ EU 

database on medical devices (EUDAMED) (EU,2011) ภายในป 2020 รวมท้ังในประเทศในทวีป

เอเชีย เชน จีน และญี่ปุนก็มีขอกําหนดเชนเดียวกัน 

 

 
 

รูปท่ี 1 การใชงานเลขบงชี้ดวยมาตรฐาน GS1 ในหวงโซอุปทานสินคายา (GS1,2013) 

 

2)  GS1 standards for UDI (GS1 Thailand,2017)  GS1 เปนองคกรอิสระท่ีไมหาผลกําไร

และเปนผูออกมาตรฐานและควบคุมการกําหนดรหัสสากล ใหสามารถใชในการสื่อสารรวมกันในหวงโซ

อุปทานอยางมีประสิทธิภาพไดท้ังในภาคธุรกิจและบริการ หลักการสรางรหัสขอมูลสากลไมใหซํ้ากัน ใช

วิธีการสรางรหัสนําหนาขอมูลดวย รหัสประเทศ และรหัสสมาชิก ตัวอยางเชน เลขสินคาคาปลีกสากล 

(Global Trade Item Number [GTIN] ) ประกอบดวยตัวเลข 14 ตัว ตัวเลข 3 อันดับแรกเปนเลข

ประเทศ เชน 885 หมายถึงประเทศไทย  และ 890 หมายถึงประเทศอินเดีย ตัวเลขหาอันดับถัดมาเปน

เลขสมาชิกท่ี GS1 ในแตละประเทศออกใหกับธุรกิจท่ีมาข้ึนทะเบียนสมาชิก สวนทีเหลือเปนเลขสินคาท่ี

สมาชิกกําหนดไดโดยอิสระและนําข้ึนทะเบียนในระบบฐานขอมูลสินคาสากลของ GS1 (GS1,2018) 

หลักการนี้จะนํามาใชในสรางรหัสบงชื้ขอมูลตางในรูปท่ี 1 ในลักษณะเชนเดียวกัน   
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       GS1 ยังเปนผูกําหนดมาตรฐานในการอานขอมูลแบบอัตโนมัติในรูปแบบบารโคด และปาย 

Radio Frequency Identification (RFID) ท่ีสามารถอานปายไดโดยไมตองสัมพันธจํานวนมากพรอมกัน

ได รวมท้ังระบบแลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส ทําใหธุรกิจท่ีเปนสมาชิกของ GS1 ในหวงโซอุปทานสินคายา 

ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปท่ี 1   

  3)  GS1 Application Identifiers (AIs) เปนเลขในเครื่องหมายวงเล็บท่ีใชระบุขนิดขอมูล

ท่ีตามหลัง ใชในการระบุขอมูลหลายคาพรอมกันในบารโคด และปาย RFID เลข GS1 AIs (GS1, 2019) 

ท่ีพบในสลากสินคายา UDI แสดงในรูปท่ี 2 และสลากขนสงสินคา แสดงในรูปท่ี 4 โดยมีความหมายดังนี้  

- AI (00) Serial Shipping Container Code (SSCC) รหัสการขนสง 

- AI (01) Global Trade Item Number (GTIN) รหัสสินคา 

- AI (10) Batch/lot number รหัสการผลิต ความยาว 1-20 ตัวอักษร 

- AI (17) Expiry date วันท่ีหมดอายุในรูปแบบ ป เดือน วัน (YYMMDD format)  

- AI (21) Serial number รหัสลําดับ ความยาว 1-20 ตัวอักษร 
   

รูปท่ี 3 แสดงการประยุกต GS1 AI ในรหัสบารโคดสินคายาในบรรจุภัณฑสินคายาขนาดตาง 

ๆซ่ึงเปนตัวอยางจากโครงการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยในประเทศไทย (GS1 

Thailan,2563)  รหัสบารโคด 2 มิติชนิด GS1 Datamatrix (GS1,2018) ถูกแนะนําใหใชในบรรจุภัณฑ

คาปลีกและขนสงไดทุกขนาด เพราะมีรหัสมีขนาดเล็กและบรรจุขอมูลไดสูงสุด 2,335 ตัวอักษร สวนรหัส

บารโคด 1 มิติชนิด GS1 EAN 128 ถูกแนะนําใหใชในบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงเพราะรหัสมีขนาดใหญ

กวาแตในกรณีตองการแสดงขอมูลจํานวนมากก็สามารถใชรหัสบารโคดมากกวาหนึ่งดวงไดเชนในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 2  ตัวอยางบารโคดสินคา 2 มิติในสินคายา (GS1 Thailand, 2563) 

4)  เลชบงช้ีในหวงโซอุปทานสินคายาดวยมารตฐาน GS1 (GS1, 2018) มีรายละเอียดดังนี้ 

   -  รหัสสถานท่ี (Global Location Number, GLN) ใชในการบงชี้สถานท่ีหรือหนวยงาน 

เชน โรงงานผลิตยา คลังสินคา แผนกในโรงพยาบาล หองผาตัด เปนตน 

  -  รหัสการขนสงหรือโลจิสติกส (Serial Shipping Container Code, SSCC) ใชในการ

บงชี้บรรจุภัณฑท่ีใชในการขนสง เชน กลอง พาเลท ตูคอนเทอนเนอร เปนตน 

  -  รหัสสินทรัพยนํากลับ (Global Returnable Asset Identifier, GRAI) ใชในการบงชี้

ทรัพยสินถาวรท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน พาเลท ลังพลาสติก ท่ีสงใหลูกคาและนํากลับ 

  -  รหัสทรัพยสินหรือเครื่องมือ (Global Individual Asset Identifier, GIAI) ใชในการบงชี้

ทรัพยสินหรือเครื่องมือถาวร เชน รถบรรทุก เครื่องมือหรืออุปกรณการแพทย เปนตน 

       -  รหัสผูใหบริการและผูรับบริการ (Global Service Relation Number, GSRN) ใชใน

การบงชี้รายบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน แพทย พยาบาล ผูปวย เปนตน 

รหัสบารโคด 2 มิติชนิด GS1 DataMatrix บนสินคายาเปนกุญแจสําคัญในการยกระดับความ

ปลอดภัยใหกับผูปวย และในการจัดเก็บขอมูลบริการทางการแพทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูใหบริการ

จะอานรหัสบารโคดของทุกอุปกรณการแพทยและยาท่ีใชกับผูปวยในทุกข้ันตอนเพ่ือจดบันทึกดังรูปท่ี 3 

ซ่ึงแตกตางจากรหัสสินคา 1 มิติในปจจุบันท่ีใชระบุไดเพียงรหัสสินคาและมีชนาดท่ีใหญ แตบารโคด 2 

มิติสามารถระบุขอมูลอ่ืนเชน เลขการผลิต วันหมดอายุ และเลขประจําภัณจุภัณฑโดยท่ียังมีขนาดเล็ก 
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รูปท่ี 3 ตัวอยางการประยุกตรหัส GS1 ในบริการทางการแพทย (GS1,2017) (GS1 Thailand,2563) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1)  ศึกษารูปแบบและวิธีการดําเนินการธุรกิจกรณีศึกษา  

2)  ศึกษารูปแบบขอมูลบนบรรจุภัณฑคาปลีกและบรรจุภัณฑขนสงของสินคายา 

3) ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเลขลําดับประจําสินคา (Product Serialization 

Management System) เพ่ือการสืบยอนกลับสินคาในระดับรายบรรจุภัณฑ     

4) สรุปผลการพัฒนาระบบสืบยอนกลับสินคาในระดับรายสินคา และการทดสอบใชงาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

1)  ผลการศึกษารูปแบบและวิธีการดําเนินธุรกิจกรณีศึกษา  ผลจากการเขาศึกษารูปแบบและ

การดําเนินธุรกิจกรณีศึกษา พบวาเปนธุรกิจการคาสงสินคายา ท่ีมีสถานท่ีตั้งในกรุงเทพฯ มีรายละเอียด

การดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

     -  มีสินคาท่ีจัดจําหนายท้ังสิ้น 326 รายการ โดยมีแหลงท่ีมาของสินคาจากผูผลิตผลิตใน

ประเทศ 3 แหลงและ 5 แหลงจากประเทศอินเดีย   

     -  มีลูกคาในระบบฐานขอมูลบัญชี 2,228 ราย โดยมีลูกคาหมุนเวียนสั่งซ้ือสินคาเฉลี่ย 965 

รายตอเดือน แบงกลุมลูกคาได 4 กลุม ไดแก ธุรกิจคาสง โรงพยาบาล คลินิก และรานยา  

     -  มีการรับเขาสินคายาจากตางประเทศเฉลี่ย 2 ตูคอนเทนเนอรตอเดือน และรับสินคาจาก

ผูผลิตในประเทศ เฉลี่ย 1 เท่ียวรถบรรทุก 4 ลอตอสัปดาห 

     -  มีการดําเนินการ 5 วันตอสัปดาห ในแตละวันทําการมีเบิกจายสินคา เพ่ือจัดสงสินคาใหกับลูกคา

เฉลี่ย 116 ใบสั่งซ้ือตอวัน มีรูปแบบการจัดสงสินคา 2 แบบ คือ จัดสงแบบรอนใชระยะเวลา 2 วัน และ

จัดสงแบบแชเย็นใชระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทจัดสงดวยตนเอง
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ท้ังรูปแบบรถบรรทุก 4 ลอและรถมอเตอรไซด จัดสงตางจังหวัดดวยบริษัทขนสงภายนอกเฉลี่ยวันละ 1 

เท่ียวขนสง   

2)  ผลการศึกษาขอมูลบนบรรจุภัณฑคาปลีกและบรรจุภัณฑขนสงของสินคายา สรุปดังนี้ 

2.1)  บรรจุภัณฑคาปลีกของสินคายา พบวาสินคาท่ีผลิตในประเทศและนําเขาจาก

ตางประเทศมีการกําหนดรหัสบารโคดสินคาดวยมาตรฐาน GS1 EAN 13 ดังรูปท่ี 4 (ก) (ข) และมีการ

แสดงขอมูลรหัสสินคา เลขชุดการผลิต และวันหมดอายุ เปนตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ มีเฉพาะสินคาจาก

ผูผลิตตางประเทศท่ีมีรหัสบารโคด 2 มิติมาตรฐาน GS1 DataMatrix ในการระบุเลขลําดับประจําสินคา 

แสดงตัวอยางขอมูลภายในรหัสบารโคด  2 มิติท่ีอานดวยเครื่องอานบารโคดในรูปท่ี 4 (ข) ซ่ึงเปนรูปแบบ

ขอมูลแบบตําแหนงคงท่ี จํานวน 50 ตัวเลข โดยความหมายแตละลําดับแสดงในรูปท่ี 4 (ค) 

         2.2)  บรรจุภณัฑขนสงของสินคายา สินคาผลิตในประเทศและน้ําเขาจากตางประเทศ

มีการแสดงฉลากท่ีแสดงขอความของรหัสสินคา (GTIN) เลขชุดการผลิต และวันหมดอายุ ท้ังคู แตใน

บรรจุภัณฑขนสงท่ีมาจากผูผลิตตางประเทศทุกรายมีรหัสบารโคด GS1 EAN-128 ท้ังหมดดังแสดง

ตัวอยางในรูปท่ี 5 แมจะพบผูผลิตในประเทศ 1 รายมีการติดฉลากบารโคด 2 มิติชนิด QR Code บน

บรรจุภัณฑขนสง เม่ืออานขอมูลรหัสบารโคดพบวาเปนขอมูลรายละเอียดสินคา แตอยูในรูปแบบเฉพาะ

ของตนเอง 

 

 
 

(ก) สินคาผลิตในประเทศ 

 
 

     (ข) สินคานําเขาจากตางประเทศ 

 

 

 

(ค)  รูปแบบขอมูลภายในรหัสบารโคด 2 มิติจากสินคานําเขา และลําดับความหมายขอมูล 

รูปท่ี 4 แสดงเปรียบบรรจุภัณฑอันดับสองของสินคาผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ 
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2.3) จํานวนสินคาตอบรรจุภัณฑขนสง จากการศึกษาพบวาจํานวนสินคาตอบรรจุ

ภัณฑขนสงพบวามีจํานวนตั้งแต 12, 20, 25, 64, 108, 144 และมากสุด 256 สินคาตอบรรจุภัณฑขนสง  

 

  

(01) 08901302087428  : GTIN 

(17) 190800         : Exp. Date (YYMMDD) 

(10) PCBBV0197     : Lot Number 

(00) 08913020015653755 : SSCC 

 

รูปท่ี 5 ตัวอยางบรรจุภัณฑขนสงสินคานําเขาจากตางประเทศท่ีมีรหัสบารโคด GS1 EAN 128 

3)  ผลการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเลขลําดับประจําสินคา (Product 

Serialization Management System) เพ่ือการสืบยอนกลับสินคาในระดับรายบรรจุภัณฑ 

จากการศึกษาพบวาระบบบัญชีมีการควบคุมการเบิกจายสินคาดวยเลขชุดการผลิตสินคาเปน

สําคัญ  โดยมีข้ันตอนท่ีเก่ียวของดังแสงดในรูปท่ี 8 ยกเวนข้ันตอนในกรอบสีเทา 

 

     
 

รูปท่ี 6 แสดงใบสรุปรายเบิกสินคา ใบหยิบสินคา และสลากเพ่ือการจัดสง 

 

3.1) ข้ันตอนการรับสินคาเขาคลังสินคา จากการศึกษาพบวาในเอกสารจัดสงสินคาท้ัง

จากผูผลิตในประเทศและตางประเทศมีเลขชุดการผลิตพรอมจํานวนท่ีจัดสงทุกรายการสินคา พนักงาน

ตรวจรับจะตรวจเลขชุดการผลิตของทุกบรรจุภัณฑขนสงวาครบหรือไม ไมพบการเปดบรรจุภัณฑเพ่ือ

ตรวจนับเลขลําดับประจําสินคาในกรณีสินคานําเขาท่ีมีรหัสบารโคด 2 มิติชนิด GS1 DataMatrix   
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3.2) ข้ันตอนการบรรจุสินคาเพ่ือจัดสงใหกับลูกคา พนักงานจะเลือกใบสั่งซ้ือท่ีจะ

จัดสง เพ่ือพิมพใบเบิกสินคาและใบหยิบสินคารายชิ้นแยกตามเลขชุดการผลิตและลูกคา  พนักงานบรรจุ

สินคาและทําการชั่งทุกบรรจุภัณฑท่ีจะจัดสงพรอมติดสลากเพ่ือการจัดสง ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 6 

บรรจุภัณฑจัดสงมี 2 ลักษณะ คือ บรรจุสินคารวมกันในบรรจุภัณฑขนสง ในกรณีจํานวนสินคาจัดสงนอย 

และใชบรรจุภัณฑขนสงเดิมจากผูผลิต ในกรณีมีจํานวนสั่งซ้ือตอรายการสินคาจํานวนมาก  

4)  สรุปผลการพัฒนาระบบสืบยอนกลับสินคาในระดับรายสินคา และทดสอบการใชงาน   

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบในงานวิจัยนี้จะเนนการทํางานแบบคูขนานกับระบบงานเดิม 

โดยแสดงผังการออกแบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บเลขลําดับประจํา

สินคาท่ีพัฒนาเพ่ิมเติม (Product Serialization Management System) และระบบฐานขอมูลระบบ

จัดสงเดิม (Legacy System) ดังแสดงในรูปท่ี 7  โดยมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบบัญชีและข้ันตอนท่ี

ออกแบบเพ่ิมเติมในการปฏิบัติเพ่ิมข้ึนดังแสดงในรูปท่ี 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - รหัสเอกสารอางอิงระบบบัญชี เปนรหัสเอกสารควบคุมจากระบบบัญชี ในกรณีการรับเขา

สินคาเขาคลังจะเปนรหัสใบรับสินคา (Received ID) และในกรณีจัดสงสินคาใหกับลูกคาจะใชรหัสใบสั่ง

ซ้ือสินคา (Invoice ID) 

 - เลขบรรจุภัณฑขนสงจากผูผลิต (Logistic Unit ID) เปนรหัสอางอิงบรรจุภัณฑขนสง

มาตรฐาน GS1 128 จากผูผลิต และใชในการตรวจนับเขาในข้ันตอนการรับสินคาเขาคลังท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 - รหัสลูกคา (Customer ID)  ท่ีอางอิงจากระบบบัญชี 

 - รหัสผูผลิต (Supplier ID)  ท่ีอางอิงจากระบบบัญชี 

 - รหัสบรรจุภัณฑจัดสง (Shipment Unit ID) เปนรหัสบรรจุภัณฑท่ีจัดสงใหลูกคา รหัสนี้

จะถูกสรางในข้ันตอนชั่งน้ําหนักบรรจุภัณฑจัดสง และพิมพบนสลากจัดสงทุกบรรจุภัณฑท่ีสงใหลูกคา 

รวมท้ังในกรณีจัดสงดวยบรรจุภัณฑขนสงจากผูผลิตผลิตใหกับลูกคาโดยตรง ในกรณีจัดสงใหลูกคา

จํานวนมาก  

 - รหัสสินคา (Product ID)  ท่ีออกจากระบบบัญชี และสัมพันธกับรหัส GTIN ของสินคา  

 - เลชชุดการผลิตสินคา (Lot ID) เปนเลขบงชีลําดับการผลิตจากผูผลิตสินคา และถูกระบุ

ในบรรจุภัณฑเพ่ือการขาย การขนสง รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดสง และการขายสินคา 

            - เลขลําดับประจําสินคา (Serial ID) เปนเลขลําดับท่ีกําหนดจากผูผลิตสินคา และระบุใน

รหัสบารโคด 2 มิติชนิด GS1 DataMatrix บนบรรจุภัณฑสินคา  
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รูปท่ี 7 แสดงผังการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหมกับระบบบัญชีเดิม 

 

4.1) ข้ันตอนการบันทึกเลขบรรจุภัณฑขนสง (SSCC) พนักงานรับสินคาจะอานรหัส

บารโคดใบสงสินคาหัวเอกสาร ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะดึงขอมูลรหัสสินคา เลขชุดการผลิต และจํานวน

รับเขาจากฐานขอมูลระบบบัญชีมาตั้งเปนคาตรวจนับ  หลังจากนั้นพนักงานอานรหัสบารโคดบนบรรจุ

ภัณฑขนสงทุกชิ้น เพ่ือบันทึกขอมูลรหัสสินคา เลขชุดการผลิต และวันหมดอายุของสินคาในแตละบรรจุ

ภัณฑท่ีตรวจรับท้ังหมด  ในกรณีสินคามีรหัสบารโคด 2 มิติ (GS1 DataMatrix) พนักงานจะเปดบรรจุ

ภัณฑเพ่ือบันทึก เลขลําดับประจําสินคาเริ่มตนและเลขลําดับประจําสินคาสุดทายในกรณีเลขลําดับมีการ

จัดเรียงอยางถูกตอง ในกรณีพบวาเลขลําดับประจําสินคาเปนแบบสุม พนักงานจะตองทําการอานรหัส

บารโคดสินคา 2 มิติในบรรจุภัณฑท้ังหมด ข้ันตอนนี้สามารถทําทันที หรือทําภายหลังก็ได ดังแสดงในรูป

ท่ี 8  
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รูปท่ี 8 แสดงข้ันตอนการอานรหัสบารโคดท่ีเพ่ิมข้ึนในข้ันตอนรับสินคาและจัดสงสินคาใหลูกคา 

 

4.2) ข้ันตอนการบันทึกเลขลําดับประจําสินคาจัดสงใหกับลูกคา พนักงานบรรจุ

สินคาจะอานรหัสบารโคดใบสั่งซ้ือจากหัวเอกสาร ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะดึงขอมูลรหัสสินคา เลขชุดการ

ผลิต และจํานวนสั่งซ้ือจากระบบบัญชี ในกรณีบรรจุสินคารวมกันในบรรจุภณัฑใหม พนักงานจะอาน

รหัสบารโคด 2 มิติของสินคาทุกชิ้นท่ีบรรจุรวมกันเพ่ือการจัดสง และในกรณีจัดสงท้ังบรรจุภัณฑขนสง

จากผูผลิต พนักงานจะอานรหัสบารโคดบรรจุภัณฑขนสง (SSCC) เพ่ือดึงขอมูลเลขลําดับประจําสินคาท่ี

บันทึกไวในข้ันตอนตรวจรับมาบันทึก ถาไมพบขอมูลระบบจะรองใหพนักงานทําการอานรหัสบารโคด 2 

มิติสินคาในบรรจุภัณฑท้ังหมดดังแสดงในรูปท่ี 8 ดานขวามือ 

 



 

3373 

 

4.3) สรุปผลการทดสอบการใชงาน รูปท่ี 9 แสดงตัวอยางโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใช

ในทดสอบการบันทึกเลขประจําบรรจุภัณฑและเลขลําดับประจําสินคาในข้ันตอนการรับและการจัดสง

สินคา โดยผลการทดสอบระบบโดยรวมพบวาสามารถใชไดกับรหัสบารโคดของสินคาท่ีมาจากผูผลิตท่ี

แตกตางกันไดและไมพบขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูล เนื่องจากทุกข้ันตอนใชรหัสบารโคดในการ

บันทึกขอมูล  ซ่ึงแตกตางจากระบบเดิมท่ีใชคนในการกรอกขอมูลท้ังหมด มีรายละเอียดทดสอบเวลาใน

การทํางานของข้ันตอนท่ีเพ่ิมข้ึนและไมมีในระบบเดิมดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 9 แสดงตัวอยางฟอรมในการนําเขาขอมูลลําดับประจําสินคาในข้ันตอนการรับรายบรรจุภัณฑขนสง  

 

- ผลการทดสอบการเวลาในข้ันตอนตรวจรับสินคาดวยรหัสบารโคด 1 มิติ ชนิด GS1 

EAN 128 บนบรรจุภัณฑขนสงจํานวน 100 บรรจุภัณฑ ใชเวลาเฉลี่ยรวมข้ันตอนการเคลื่อนยายสินคา 

16 นาที ไมพบความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล  โดยระบบเดิมท่ีใชคนตรวจสอบจํานวนและเลขการ

ผลิตถูกใชเวลาเฉลี่ยเพียง 5 นาที และเวลาในข้ันตอนบันทึกเลขลําดับประจําสินคาภายในบรรจุภัณฑ

ขนสงดวยรหัสบารโคด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix จํานวน 30 บรรจุภัณฑ แตละบรรจุภัณฑมีสินคา

ภายใน 256 บรรจุภัณฑ โดยใชเวลาเฉลี่ยนในการนําสินคาออกจากบรรจุภัณฑ เพ่ืออานรหัสบารโคด 

และบรรจุคืนใชเวลาเฉลี่ย 15 นาทีตอบรรจุภัณฑ  ไมพบความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล 

- ผลการทดสอบเวลาในการบันทึกอานเลขลําดับประจําสินคา ในข้ันตอนการจัดสง

สินคาดวยรหัสบารโคด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix จํานวน 100 บรรจุภัณฑ ใชเวลาในการอานรหัส

บารโคดเฉลี่ย 2 วินาทีตอบรรจุภัณฑ ไมพบความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาขอบังคับท่ีเก่ียวของในการกําหนดเลขประจํารายสินคาในประเทศตาง พบวามี

เพียงการกําหนดกรอบปฏิบัติเทานั้น โดยไมมีการบังคับรูปแบบของขอมูลและเทคโนโลยีท่ีใชงาน แต

ในทางปฏิบัติพบวาผูผลิตสินคายาท้ังในและตางประเทศทุกรายมีการใชรหัสสินคาบารโคด ชนิด GS1 

EAN 13 ท้ังหมดดังรูปท่ี 4  แต  ผูผลิตสินคาในประเทศไมมีฉลากบารโคด ชนิด GS1 EAN 128 บนบรรจุ

ภัณฑขนสงเชนเดียวกับสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ  ทําใหผูตรวจรับสินคาตองจัดพิมพฉลากบารโคด 

เพ่ือติดบนแตละบรรจุภัณฑเอง เพ่ือใชงานในข้ันตอนการเบิกและจัดสงสินคาตอไป ซ่ึงเปนกระบวนการท่ี

ซํ้าซอนและลาชา ถาผูผลิตทุกรายมีรูปแบบขอมูลและรหัสบารโคดเพ่ือการขนสงรูปแบบเดียวกันท้ังหมด  

ผูรับสินคาก็จะสามารถใชประยุกตใชในระบบของตนเองไดโดยไมตองสรางฉลากบารโคดของตนเองใหม  

ระบบท่ีพัฒนามีความสามารถในการสืบยอนกลับในระดับเลขลําดับประจําสินคาได ซ่ึงระบบเกา

ไมสามารถทําได แตก็มีจุดออนท่ีสามารถใชงานไดเฉพาะสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศท่ีมีการกําหนด

เลขลําดับประจําสินคาดวยรหัสบารโคด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix เทานั้น ไมสามารถใชกับสินคายา

ท่ีผลิตในประเทศไทยท่ียังไมมีการกําหนดเลขประจําสินคาได ถาในอนาคตผูผลิตสินคายาในประเทศมี

กําหนดเลขลําดับสินคาดวยรหัสบารโคดมาตรฐาน GS1 เชนเดียวกันก็จะสามารถใชงานในระบบท่ี

พัฒนาข้ึนไดทันที  รวมท้ังพบความลาชาในข้ันตอนการบันทึกเลขลําดับประจําสินคาภายในแตละบรรจุ

ภัณฑขนสงท่ีรับเขาคลังสินคาท่ีมีจํานวนมาก ซ่ึงอาจเปลี่ยนกระบวนการนําเขาขอมูลดวยการรองขอ

ขอมูลเลขลําดับประจําสินคาในแตละบรรจุภัณฑขนสงท่ีจัดสงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลจากผูผลิต

หรือผูจัดสง แทนการอานรหัสบารโคดของแตละสินคา  

 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาพบการกําหนดเลขลําดับประจําสินคาดวยรหัสบารโคดสินคา 2 มิตินั้นเปน

กุญแจสําคัญในการพัฒนาระบบการสืบยอนกลับในระดับรายสินคา ดังนั้นผูผลิตสินคายาในประเทศ

จําเปนจะตองมีการปรับตัวเปนกลุมแรกในกําหนดเลขลําดับประสินคา รวมท้ังตองมีการใชฉลากบารโคด 

GS1 ในรูปแบบเดียวกันกับท่ีผูผลิตสินคาจากประเทศใช มิเชนนั้นผูเก่ียวของในหวงโซอุปทานสินคายา

ของประเทศไทยจะไมสามารถพัฒนาระบบสืบยอนกลับในระดับรายสินคาไดเชนเดียวกับท่ีมีใชงานใน

ตางประเทศ รวมท้ังควรมีการพิจารณาใชเทคโนโลยี RFID เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบันทึกขอมูล 
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กระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนตในการบริหารจัดการเอกสาร 

Robotic Process Automation for Document Management 
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2 
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บทคัดยอ 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค เ พ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสาร ดวย

กระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนต (Robotic Process Automation : RPA) ในการจัดการ

เอกสารรับเขาภายในฝายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 

สําหรับข้ันตอนการทํางานในโปรแกรม UiPath มี Activities หลักท่ีใช 4 Activities ดังนี้ Kill Process 

Activities, Path Activities, Try Catch Activities และ Flow Decision Activities เริ่มจากคัดแยก

ไฟลเอกสารตามหนวยงานท่ีสงมาโดยการใช Google Cloud Vision OCR ในโปรแกรม UiPath สงไฟล

ท่ีถูกคัดแยกแลวไปยังอีเมลท่ีกําหนด และจัดเก็บไฟลเอกสารท่ีถูกคัดแยกแลวโดยจําแนกตามชื่อ

หนวยงานท่ีสงเขามา ผลจากการศึกษา พบวา เอกสารท่ีสงมาจากหนวยงานภายใน บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการคาปลีก จํากัด (มหาชน) ในป 2562 มีท้ังหมดจํานวน 131 ไฟล เปนไฟล PDF ท่ีสแกนจาก

ตนฉบับ  ใช Google Cloud Vision OCR ในโปรแกรม UiPath ในการแปลงไฟล PDF ของเอกสาร

กระดาษ ใหกลายเปนเปนขอความ มาทําการคัดแยกออกตามหนวยงานท่ีสงเอกสารเขามาโดยใช

โปรแกรม UiPath ในการดําเนินการ พบวาโปรแกรมสามารถแบงประเภทของเอกสาร และสงอีเมลไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 100 จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึง

พอใจของระบบการบริหารจัดการเอกสารดวยกระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนต พบวา ผูใชงานมี

ความพึงพอใจในการลดดการใชทรัพยากรกระดาษมากท่ีสุด ดวยคะแนน 4.30 คะแนน กลาวโดยสรุป 

การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวม 4.04 คะแนน อยูในระดับดี นอกจากนี้

                                                           
1หลักสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

อีเมล: kochkorn.miki@gmail.com 
2หลักสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

อีเมล: suwannee_ads@utcc.ac.th 
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3377 

 

ยังสามารถอํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนของการทํางานดานเอกสาร และชวยลดเวลาในการ

พิจารณาเอกสารอีกดวย 

 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการเอกสาร กระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนต การรูจําอักขระดวยแสง   

 

Abstract 

 In this study aims to develop the robotic process automation (RPA)  for document 

management case study in PTT Oil and Retail Business Public Company Limited.  There 

are 4 main activities in UiPath (RPA tool) are kill process activities, path activities, try catch 

activities and flow decision activities. Start to do the files are sorted by department sent 

to Google Cloud Vision OCR in UiPath then sent directly to each department via email 

separately.   The data in this study, there are 131 document files sent to PTT Oil and 

Retail Business Public Company Limited in 2019. The results can demonstrate that Google 

Cloud Vision OCR in UiPath converted PDF file to text file and sorted by department sent 

to each department via email 100%  accuracy.  The appraisal of performance and 

satisfaction of the robotic process automation (RPA)  for reduce the resources to store 

documents is 4.30 from total 5. In summary, the overall performance and satisfaction of 

the users are good with the score 4.04 from total 5. The new document management is 

very convenience, reduce process and easy for making decision. 

 

Keywords: document management, RPA, UiPath, Google Cloud Vision OCR     

 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน ในการทํางานก็ตองนํา

เทคโนโลยีเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน ซ่ึงแมแตในบริษัทใหญๆ ก็เลือกท่ีจะนําระบบ

สารสนเทศมาใชในสํานักงานมากข้ึน รวมท้ังระบบการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Document Management System) เพ่ือใหการทํางานในองคกร มีความสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดเวลาในการพิจารณาเอกสาร ลดจํานวนกระดาษ และลดคาใชจายท่ีในการ

https://www.pttor.com/about.aspx
https://www.pttor.com/about.aspx
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ปฏิบัติการ และยังชวยลดปริมาณขยะ อันกอใหเกิดภาวะโลกรอนดวย นอกจากนี้ยังชวยใหการทํางาน

เอกสารมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน สามารถบรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศนและพันธกิจในองคกร (Kittiphot 

Phetkampaeng, 2019)  

กระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนต (Robotic Process Automation : RPA)  คือ ระบบ

ซอฟตแวรอัตโนมัติท่ีมีความสามารถในการจัดการขอมูลจํานวนมากและงานประเภทท่ีตองทําซํ้า ๆ ซ่ึง

ระบบ RPA จะเขาไปจัดทําและเปลี่ยนแปลงขอมูลข้ันพ้ืนฐาน เชน เอกสารพวกใบวางบิล ใบกํากับสินคา 

รวมไปถึงกระบวนการรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา และการตรวจสอบการบันทึกตางๆ เปนตน นอกจากการ

ปรับใชกระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติแลว ผูบริหารองคกรสามารถวิเคราะห ออกแบบ และวางแผน

ลวงหนา หรือจางปรึกษาบริษัทผูเชี่ยวชาญ เพ่ือชวยจัดการนําซอฟตแวรดังกลาวมาประยุกตใชกับงานได

อยางเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพงานท่ีมีอยู  ในขณะเดียวกันก็แบงเบาภาระงานท่ีเคยใชแรงงานมนุษย

ในการปฏิบัติการเปนหลัก เพ่ือใหมนุษยทํางานท่ีสําคัญกวาเดิม บริษัทท่ีควรนําระบบอัตโนมัติ RPA เขา

มาประยุกตใชภายในองคกร คือ บริษัทท่ีกําลังเผชิญกับปญหาของระบบงานหลังบานท่ีมีปริมาณธุรกรรม

มากมายมหาศาลในรูปแบบเดิม มีตนทุนจากการจางแรงงานจากภายนอกอีกหลายรอยคน (ณัฐวุฒิ  พงศ

สิริ, 2561) 

การเปลี่ยนผานองคกรธุรกิจไปสูยุคดิจิทัล คือ การนํากระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติ 

(Robotic Process Automation หรือ RPA) มาปรับใชในงานท่ีทําเปนประจํา เชน งานเอกสารตางๆ ท่ี

องคกรสามารถเซ็ตระบบอัตโนมัติเลียนแบบการทํางานของมนุษย ซ่ึงนอกจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน แลวยังชวยลดเวลาและภาระตนทุนตางๆ ได ซ่ึงระบบ RPA คือ ระบบซอฟตแวรอัตโนมัติท่ี

จะเขาไปจัดทําและเปลี่ยนแปลงขอมูลข้ันพ้ืนฐาน ในการจัดการขอมูลจํานวนมากและงานประเภทท่ีตอง

ทําซํ้าๆ เชน เอกสารพวกใบวางบิล ใบกํากับสินคา รวมไปถึงกระบวนการรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา และการ

ตรวจสอบการบันทึกตางๆ เปนตน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), 2019) 

Antworks พัฒนาแพลตฟอรมอัตโนมัติ กับเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) เพ่ือได

การทํางานอัตโนมัติในขนาดองคกรใหญหลายๆ องคกร ท่ีทํางานบนพ้ืนฐานของงานท่ีพัฒนาการสงขอมูล

ท่ีมีประสิทธิภาพและกระบวนการอัตโนมัติท่ีนํา RPA ไปสูอีกระดับสําหรับธุรกิจท่ีตองการใชประโยชน

จากการทํางานรวมกันระหวางงานดิจิทัลและมนุษยและใชไดท่ัวองคกร (AntWorks, 2020) 

 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค พัฒนาระบบในจัดการเอกสารดวยกระบวนการ

ทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนต (Robotic Process Automation : RPA) ในการจัดการเอกสารรับเขา

ภายในฝายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) โดยการใช
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โปรแกรม UiPath ในการดําเนินการ ทําใหผูจัดการฝายสามารถพิจารณาเอกสารไดทุกสถานท่ี และลด

เวลาท่ีใชในการคัดแยกเอกสาร 

 

2. วิธีดําเนินการ 

  ในการพัฒนาการแยกประเภทเอกสารดวยกระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนต มีข้ันตอน

ในการดําเนินการ 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาระบบงานปจจุบัน และรวบรวมขอมูลไฟลเอกสารรับเขาจากหนวยงานภายใน บริษัท 

ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) ท้ังหมดในป 2562 

2.2 การวิเคราะหและออกแบบ ข้ันตอนการทํางาน เพ่ือใหทํางานตาม flowchart ใน UiPath 

เพ่ือใหสามารถการบริหารจัดการเอกสารไดมีประสิทธิภาพ 

2.3 การทดลองกระบวนการทํางานตามท่ีออกแบบในขอ 2.2 เริ่มจากการคัดแยกไฟลเอกสาร

ตามหนวยงานท่ีสงมา จากนั้นทําการแปลงขอมูลจากไฟล pdf ใหเปนขอความโดยการใช Google 

Cloud Vision OCR ในโปรแกรม UiPath และตรวจสอบความถูกตองกอนจะดําเนินการตอไป 

2.4 การทดลองสงไฟลท่ีถูกคัดแยกแลวไปยังอีเมลท่ีกําหนด 

2.5 การจัดเก็บไฟลเอกสารท่ีถูกคัดแยกแลว โดยจําแนกตามชื่อหนวยงานท่ีสงเขามา 

2.6 การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพ 

 

3. ผลการดําเนินการ 

3.1 ผลการรวบรวมไฟลเอกสารรับเขาจากหนวยงานภายใน บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน) ท้ังหมดในป 2562 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 จํานวน 131 ไฟล เปน

ไฟล PDF ท่ีสแกนจากตนฉบับท้ังหมด 

3.2 ผลการวิเคราะหและออกแบบ ไดข้ันตอนการจัดการเอกสารดวยกระบวนการทํางาน

อัตโนมัติโดยหุนยนต ดวยโปรแกรม UiPath มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้ Kill Process Activities, 

Path Activities, Try Catch Activities และ Flow Decision Activities แสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กิจกรรมหลักในการจัดการเอกสารดวยกระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนต 
 

จากภาพท่ี 1 กิจกรรม flowchart และ kill process ในกระบวนการการจัดการเอกสาร ดวย

กระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุนยนต มี activity ยอยๆ ดังนี้ 

3.2.1 Kill Process: ปดโปรแกรม Adobe Acobat DC เพ่ือใหโปรแกรมทํางานไมซอนกัน 

3.2.2 Path: การต้ังคาขอมูลท่ีจะนํามาเก็บ ในท่ีนี้การนําเขาไฟลไปจัดเก็บใน Path: 

C:\Users\WIN10 PRO\Desktop\work โดยเก็บในรูปแบบ Array แสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 การกําหนดโฟลเดอรท่ีจะให BOT เขาไปอานไฟล 
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3.2.3 Try catch เปนการตรวจสอบ Error เพ่ือกําหนดทิศทาง (flow decision) ใน

ระหวางการทํางานของโปรแกรม ถาไมมีขอผิดพลาดจากการทํางานในสวนของ Try catch เม่ือ

กระบวนการท้ังหมดสําเร็จเสร็จสิ้น ก็จะผาน catch โดยท่ีไมตองทําในสวนของ catch แสดงในภาพท่ี 3 

 

 
                        

ภาพท่ี 3 การตรวจสอบ Error ดวยการใช Try Catch 

         

3.2.4 การจัดการไฟลเอกสารตามหนวยงานท่ีสงมาโดยการใช Google Cloud Vision 

OCR ในโปรแกรม UiPath แสดงในภาพท่ี 4 
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                ภาพท่ี 4 การจัดการไฟลเอกสารดวย Google Cloud Vision OCR 

 

จากภาพท่ี 4 การอานไฟล PDF ท่ีสแกนจากตนฉบับ มาผาน Google Cloud Vision 

OCR ใหผลลัพธออกมาเปนขอความ และทํา CV เพ่ือการกําหนดตําแหนงของขอความท่ีตองการ รูปแบบ

ของรูปภาพ ทํางานรวมกับ OCR จากนั้นทํา For Each Activities, Attach Window Activities และ 

Sequence Activities เปนการแสดงจํานวนของไฟลท่ีให Bot เขาไปอาน จะแสดงออกมาในโปรแกรม

เทานั้น และใช Write Line เพ่ือจัดกลุมของ Output ท่ีออกมา เปนการสงไฟลไปยังอีเมลท่ีกําหนด 

แสดงในภาพท่ี 5 

 



 

3383 

 

 
        

 ภาพท่ี 5 การสงไฟลไปยังอีเมลท่ีกําหนด 

 

จากภาพท่ี 5 จาก sequence มีการ assign เ พ่ือ send outlook mail message 

สงไปยัง (To) มีชื่อเรื่อง (subject) และเนื้อหา (body) เม่ือผลลัพธมาแลว ก็จะนําเอาผลลัพธนั้นมา

ตรวจสอบเง่ือนไข โดยใช Activity : IF  เพ่ือนํามาแยกใหตรง และดําเนินการสงอีเมลตามหนวยงาน หรือ

ฝายท่ีเก่ียวของ จากนั้นจึงจัดเก็บไฟลเอกสารท่ีถูกจัดการแลวโดยจําแนกตามชื่อหนวยงานท่ีสงเขามา 

 

3.3 ผลการทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพ 

เม่ือนําระบบไปทดสอบโดยเจาหนาท่ี จํานวน 10 คน โดยแสดงหนาทดสอบ ในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 หนาทดสอบการทํางานของระบบ 

  

จากภาพท่ี 6 เปนการทดสอบระบบ โดยเริ่มจากการคลิกท่ี Debug File จากนั้นเลือกท่ี Run 

Bot จะเริ่มทํางานโดยการเปดไฟลเอกสารท่ีอยูในโฟลเดอรท่ีกําหนดไว เม่ือ Bot อานไฟลเสร็จแลวจะทํา

การปดไฟล Bot จะทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกระท่ังครบทุกไฟล แสดงในภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพท่ี 7 การอานไฟลของ Bot 
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จากภาพท่ี 7 เม่ือ Bot เขาไปอานไฟลจนครบทุกไฟลแลว จึงทําการสงไฟลไปยังอีเมลท่ีได

กําหนดไว เชน ฝายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม หรือ ฝายวิศวกรรมสถานี

บริการ หรือ ฝายบริหารความเสี่ยงลูกคา แสดงในภาพท่ี 8  

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 8 ขอมูลถูกสงไปยัง email ฝายตางๆ ในหนวยงานตามท่ีกําหนดใน RPA 

 

จากภาพท่ี 8 ขอมูลถูกสงไปยังฝายตางๆ ในหนวยงานแลว สวนไฟลเอกสารท่ีถูกจัดการ

เรียบรอยถูกเก็บเปนแฟมขอมูลไวในโฟลเดอร แสดงในภาพท่ี 9 



 

3386 

 

 
 

ภาพที 9 ไฟลเอกสารท่ีถูกแยกและสงไปยังอีเมล 

 

จากภาพท่ี 9 Bot สามารถจัดการโฟลเดอรของเอกสารตามชื่อของหนวยงานท่ีเปนตนเรื่อง และ

ทําการสงไฟลไปยังอีเมลท่ีกําหนดไว และสงแยกเปนโฟลเดอรตามท่ีไดกําหนดไว 

 

4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสดวย RPA ใชกับงานสารบรรณ ฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) สรุปผลการดําเนินการได ดังนี้  

1. สามารถอํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนของการทํางานดานเอกสาร 

2. ชวยในการสํารองขอมูล ปองกันเอกสารสูญหาย หรือเสียหายได 

3. ชวยลดพ้ืนท่ีและปริมาณในการจัดเก็บเอกสาร 

4. ชวยลดเวลาในการเกษียณหนังสือ 

โดยสรุปผลการทดสอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสดวย RPA พบวา จากการจัดการ

ประเภทเอกสารรับเขาของฝายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน) ในป 2562 จํานวน 131 ไฟล พบวา RPA สามารถอานไฟลและจัดการประเภทเอกสารไดอยาง

ถูกตองรอยละ 100 และสามารถจัดการไฟล ใหสงไปยังอีเมลท่ีตั้งคาไวไดอยางถูกตอง 

จากการสุมหนวยงานเพ่ือเปรียบเทียบระบบการทํางานแบบเดิมท่ีไมไดนํา RPA เขามาชวยกับ

ระบบการทํางานใหมท่ีมีการนํา RPA เขามาใชในการจัดการเอกสารท้ังหมด 20 ไฟล จาก 5 ฝาย พบวา

ระบบการทํางานแบบเดิมใชเวลา 9 นาที ระบบใหมท่ีใช RPA ใชเวลา 5 นาที สามารถลดเวลาไดรอยละ 

44.4 
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ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินการในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสดวย RPA คือ การติดตั้ง

โปรแกรม เนื่องจากบริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทขนาดใหญจึงไม

สามารถดาวนโหลดโปรแกรมลงในคอมพิวเตอรขององคกรได และเอกสารบางฉบับเปนเอกสารลับ

ภายใน ซ่ึงผูท่ีสามารถทราบได คือผูท่ีอยูในหนวยงานดังกลาวท่ีสงมา และผูท่ีอยูในหนวยงานปลายทาง

เทานั้น 
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การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ Direct Credit บนระบบ SAP 

กับธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 

Application of Direct Credit Payment System with Bangkok Bank  

Case Study in ABC Co, Ltd. 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบันของบริษัท ABC จํากัด ใชโปรแกรมการทํารายการจายเงินดวยการสงคําสั่งใหทาง

ธนาคารจัดทําเช็คสั่งจายใหกับเจาหนี้ เพราะเนื่องจากเปนวิธีท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานทางบริษัทกับทาง

ธนาคารไมยุงยากและใชเวลาพัฒนาโปรแกรมไมนานมาก จึงดําเนินธุรกิจตอได แตปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นคือ 

คาใชจายท่ีสูงท่ีเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานบริษัท เม่ือเทียบกับรูปแบบการบริการโอนเงินแบบ

อ่ืนของธนาคาร งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ 

Direct Credit บนระบบ SAP กับธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด เพ่ือทําใหบริษัท

สามารถดําเนินการชําระเงินใหกับเจาหนี้การคาไดสะดวกและเร็วมากยิ่งข้ึนและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันมากข้ึน 

 ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบของไฟลขอความขอมูลท่ีจําเปนท่ีตองสงใหกับทางธนาคาร ตามท่ีธนาคาร

รองขอและออกแบบโปรแกรมสําหรับรองรับการทําจายบนระบบ SAP โดยรูปแบบไฟลนั้น เปนรูปแบบ

ไฟล XML ซ่ึงธนาคารกรุงเทพนั้น ไดทําตามประกาศของทางธนาคารแหงประเทศไทย ดวยเรื่อง

มาตรฐานกลางขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ISO 20022 (รูปแบบ PAIN.001.001.03 

(สําหรับเรื่อง Direct Credit) เพ่ือผลักดันใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล อันจะเปนประโยชนในการลด

ตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการชําระเงิน (ประกาศ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556 ท่ี ธปท.ฝนช.(11) ว. 

                                                           
1 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

อีเมล: pirawitsuk@gmail.com 
2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

อีเมล: suwannee_ads@utcc.ac.th 
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184/2556) ทางบริษัทจึงเลือกใชรูปแบบไฟลนี้ในการดําเนินการชําระเงินรูปแบบ Direct Credit กับ

บริษัท และเลือกใชการเขารหัสไฟลหรือ Encryption File กอนการสงไฟลขอความใหกับทางธนาคาร 

โดยรูปแบบระหวางเซิรฟเวอรของบริษัท กับ เซิรฟเวอรของธนาคาร (Host to Host) เพ่ือความปลอดภัย

ในการสง เนื่องจากเปนขอมูลสําคัญๆของทางบริษัทท่ีเก่ียวของกับจํานวนเงินของเจาหนี้การคา 

 ผูวิจัยเห็นวาจะเปลี่ยนรูปแบบการชําระเงินจากเดิมคือ การทําจายรูปแบบ Outsource Check 

หรือ การสงขอมูลการชําระเงินใหกับทางธนาคารเพ่ือออกเช็ค เปน การทําจายรูปแบบ Direct Credit 

หรือ การสงขอมูลการชําระเงินใหกับทางธนาคารเพ่ือตัดเขาบัญชีของเจาหนี้โดยตรง จะเปนประโยชตอ

บริษัทในหลายประการ 

 

คําสําคัญ: การนําเงินเขาบัญชีโดยอัตโนมัติ, ธนาคารกรุงเทพ, เอสเอพี, การเขารหัสไฟลขอความ  

 

Abstract 

 ABC Company uses outsource check payment program format for paying vendor 

in the present because it is a method that is not complicated process, and does not take 

much time to develop the program, therefore company can continue to run the business. 

The problem is the high cost that caused by the mistakes of the company employees 

when it compares other format of bank transfer service. The objective of this research is 

to develop a program for direct credit payment on the SAP system with Bangkok Bank in 

case study ABC Company Limited.  This program make the company to do payment 

transaction to vendor more conveniently and quickly, and it help to be more capability 

in competition. 

 The researcher has studied the format of text file, and the data needed to send 

to the bank as requested, and designed a program to support payments on SAP system. 

That file format is XML file format which Bangkok Bank has complied with Bank of 

Thailand announcement about the subject of a central standard, electronic payment 

messages or ISO 20022 (PAIN.001.001.03 format for Direct Credit payment) for moving to 

international standards.  It will be useful in reducing costs and increasing payment 

efficiency.  The company choose to use this file format for Direct Credit payment, and 
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choose to use encryption file way to send the text file to the bank by the sending way 

between the company's server and the bank's server (Host to Host) for safety because it 

is very important data of company related to the amount of vendor. 

 The researcher think that the payment form of company is changed currently 

from Outsource Check payment which is the payment data sending to the bank for issue 

a check to Direct Credit payment which payment data sending to the bank for debit 

directly to the creditor's account. It will benefit to the company more. 

 

Keywords: Direct Credit Payment, SAP, Bangkok Bank, Encryption   

 

1. บทนํา 

 กระบวนการจัดทําใบสั่งซ้ือสินคา รับสินคา ตั้งหนี้คาสินคาและทําจายเงิน (Procure to Pay 

Process) เปนกิจกรรมสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนภายในบริษัท และดําเนินการทํารายการบนระบบ SAP ซ่ึงสวน

ของการทําจายก็เปนอีกสวนหนึ่งท่ีสําคัญเชนกัน เพราะเปนเรื่องของการจายเงินออกจากบริษัท ตองมี

การบริหารจัดการท่ีดี ในปจจุบันของบริษัท ABC จํากัด ใชโปรแกรมการทํารายการจายเงินดวยการสง

คําสั่งใหทางธนาคารจัดทําเช็คสั่งจายใหกับเจาหนี้ เพราะเนื่องจากเปนวิธีท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานทาง

บริษัทกับทางธนาคารไมยุงยากและใชเวลาพัฒนาโปรแกรมไมนานมาก จึงดําเนินธุรกิจตอได[1] 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ คาใชจายท่ีสูงท่ีเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานบริษัท เม่ือเทียบกับ

รูปแบบการบริการโอนเงินแบบอ่ืนของธนาคาร ถึงแมโปรแกรมการสงคําสั่งใหธนาคารจัดทําเช็คสั่งจาย 

(Outsource Check) นั้นจะมีขอดีคือข้ันตอนการดําเนินการกับทางธนาคารใชเวลาไมมาก ก็สามารถใช

โปรแกรมไดเลย แตขอเสียคือ คาใชจายคอนขางสูงจากความผิดพลาด และการพิมพเช็คนั้นไม

สะดวกสบายกับเจาหนี้ท่ีตองมารับเช็คดวยตัวเอง[2]  

 ดังนั้นทางบริษัทจึงไดเพ่ิมชองทางการทําจาย โดยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบ 

SAP รองรับการทําจายรูปแบบ Direct Credit โดยเลือกบริการของธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) 

โปรแกรมจะชวยลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากมีการตรวจสอบขอมูลท่ีมากข้ึน ซ่ึงเหมาะสมกับการทํา

รายการจายจํานวนมาก เพราะเช็คไมเหมาะสมกับการทํารายการจํานวนมาก เนื่องจากไมปลอดภัยจาก

การท่ีไมมีการตรวจสอบขอมูลท่ีมากข้ึน 
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2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 2.1 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ 

2.1.1โปรแกรมซอฟแวรสําเร็จรูป SAP (Systems, Applications and Products 

in Data Processing) 

บริษัท SAP AG ถูกกอตั้งในป 1972 ประเทศเยอรมันนี ซ่ึงเปนบริษัทท่ีเปนผูนําในดาน

ซอฟแวรการบริหารจัดการทางุรกิจ ในป 1992 บริษัทไดเปดตัวผลิตภัณฑ SAP R/3 ซ่ึงดําเนินงาน

ลักษณะ Client/Server บริษัทไดทําการตลาดครอบคลุมท่ัวโลก และครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม เชน 

การศึกษา, โรงพยาบาล, และหนวยงานภาครัฐ เปนตน (Roger Hayen, (2009). SAP R/3 Enterprise 

Software. p.5)  

SAP R/3 คือโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการบริหารจัดการทรัพยากร เนื่องระบบมี

การบูรณาการ (Integration) และครอบคลุมแงมุมหลักของการกระบวนการของหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain Processing)  

         

 
 

รูปภาพท่ี 2.1 Application Modules Identify Functional Business-Area Processing 

ท่ีมา: Cleo Isco (2017). How Does SAP Work?. https://erproof.com/how-does-sap-work/ 

SAP ประกอบดวยหลาย Modules จากภาพ 1: Application Modules Identify 

Functional Business-Area Processing ซ่ึงแตละโมดูลมีดังนี้ 

1. Financial accounting (FI) คือ ดานการบัญชีและการเงิน 
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            2. Controlling (CO) คือ ดานบัญชีตนทุนและการวิเคราะหขอมูล 

3. Fixed Assets Management (AM) คือ ดานการจัดการสินทรัพยถาวร 

            4. Sale & Distribution (SD) คือ ดานการขาย การใหบริการ และการกระจายสินคา 

               5. Material Management (MM) คือ ดานคลังสินคาและการสั่งซ้ือ 

               6. Production Planning (PP) คือ ดานการวางแผนงานการผลิต 

               7. Quality Management (QM) คือ ดานการจัดการคุณภาพ 

              8. Plant Maintenance (PM) คือ ดานการซอมแซมและบํารุงรักษาโรงงาน 

               9. Human Resource (HR) คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 

               10. Workflow (WF) คือ ดานการไหลของกระบวนการทํางาน 

               11. Industry Solutions (IS) คือ เปนระบบงานธุรกิจเฉพาะไมใชโมดูลมาตรฐาน 
 

2.1.2 มาตรฐาน ISO 20022 (มาตรฐานขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส) 

รูปแบบ PAIN.001.001.03 (สําหรับเรื่อง Direct Credit) 

         มาตรฐานกลางขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสนี้  กําหนดรูปแบบและ

โครงสรางของรายการขอมูลในขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนไฟลขอมูลแบบ XML 

(Extensible Markup Language) สําหรับการสงขอมูลการชําระเงินระหวางสถาบันการเงินกับสถาบัน

การเงินสําหรับบริการชําระเงินรายยอยครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment) ซ่ึงไดแก การโอนเงินราย

ยอยครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment – Credit Transfer) และการหักบัญชีรายยอยครั้งละหลาย

รายการ (Bulk Payment – Debit Transfer) การโอนเงินรายยอยครั้ งละหลายรายการ (Bulk 

Payment - Credit Transfer) 

  ในกรณีของการโอนเงินรายยอยครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment - Credit 

Transfer) ลูกหนี้จะสรางขอความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Customer Credit Transfer Initiation: 

pain.001) สงไปยังตัวแทนลูกหนี้ เพ่ือสั่งโอนเงินจากบัญชีของลูกหนี้ไปยังบัญชีของเจาหนี้ หลังจากท่ี

ไดรับขอความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตัวแทนลูกหนี้ก็จะสรางขอความรายงานสถานะคําสั่งท่ี

เก่ียวของกับการชําระเงิน (Customer Payment Status Report: pain.002) ตอบกลับไปยังลูกหนี้ 

เพ่ือรายงานสถานะของขอความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีสงมา[3] (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559)  

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

         กฤชณรัตน สิริธนาโชติ (2550) ศึกษาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรเพ่ือ

นําไปสูผลสําเร็จในการนําระบบ ERP มาใชงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ
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กับปญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการนําระบบ ERP มาใชงานภายในองคกร เนื่องจากระบบ ERP 

ประกอบดวยหลายๆ ระบบงานโดยจะศึกษาเฉพาะในระบบบริหารการผลิตเทานั้น การศึกษาเปนการ

ศึกษาวิจัยเชิงประยุกตเพ่ือท่ีจะนําเอาผลจากการวิจัยมาใชในการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรท่ี

ไดมีการนําระบบ ERP เขามาใชงาน โดยกลุมประชากรคือ พนักงานในองคกร โดยกลุมตัวอยางคือ การ

สัมภาษณผูบริหาร หัวหนาแผนผลิต และสอบถามพนักงานในแผนกผลิตดวยแบบสอบถามจํานวนรวม

ท้ังหมด 43 ทาน โดยผลการศึกษา ปญหาสวนใหญจะเกิดข้ึนจากการท่ีข้ันตอนและวิธีการในการทํางานมี

การเปลี่ยนแปลง มีการเพ่ิมและลดงานของพนักงานในแตละแผนก กังวลเรื่องการนําเทคโนโลยีใหมมาใช 

จึงจําเปน ตองทําความเขาใจกับพนักงานถึงประโยชนจากการนําระบบ ERP เขามาใชงาน ใหความรูใน

เรื่องเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับพนักงานและใหพนักงานมีสวนรวมในการออกแบบระบบและวางแผนใน

การทํางาน 

        พนิดา โคตรสิน (2550) ศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยีการรับ-สงขอมูลแบบ Host to Host ใน

การทําธุรกรรมออนไลนระหวางองคกรธุรกิจ และธนาคารพาณิชยไทย การดําเนินงานทางธุรกิจของแต

ละองคกรไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูลทางการเงินมากข้ึน เพ่ือใหเกิด

ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน โดยการประยุกตใชกับเทคโนโลยีรับ-สงขอมูลระหวาง

ธนาคาร และองคกรมากยิ่งข้ึน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมตอระหวางธนาคาร และองคกร

ธุรกิจ จะตองทําการวางระบบ Hardware และ Software เพ่ือรองรับ Application ในรูปแบบตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับธนาคารและองคกร ทําใหตองอาศัยระยะเวลาการพัฒนาเชื่อมตอระบบของธนาคารและ

องคกร ผลท่ีคาดวาจะไดรับคือ สามารถสรางความม่ันใจในระบบความปลอดภัยใหกับบริษัทในการรับ-

สงขอมูลจากบริษัทมายังธนาคารและสามารถปองกันการทุจริตทางการเงินภายในองคกรได แนวโนมการ

นําเทคโนโลยีมาใชในดานการเงินมีแนวโนมสูงข้ึน ซ่ึงถาหากธนาคารพาณิชยไทยรายใด มีการพัฒนา

ระบบกอนก็จะทําใหธนาคารพาณิชยนั้นมีโอกาสไดเปรียบในการแขงขันมากข้ึน 

 

3. วิธีการดําเนินงาน 

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ Direct Credit บนระบบ SAP กับธนาคาร

กรุงเทพ ตามหลักการของวงจรในการพัฒนาซอฟทแวร ท่ีเรียกวา Software Development Life 

Cycle (SDLC)  มีข้ันตอนการพัฒนาระบบ 5 ข้ันตอน 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
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การเก็บรวบรวมขอมูลมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตาม รูปแบบ

ท่ีทางธนาคารกําหนด ตามรูปแบบมาตรฐาน ISO 20022 (มาตรฐานขอความการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส) รูปแบบ PAIN.001.001.03 (สําหรับเรื่อง Direct Credit)[3] ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

โปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ Direct Credit บนระบบ SAP ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลโดย

การ สอบถามกับทางผูประสานงานทางฝงธนาคาร ศึกษารูปแบบ มาตรฐาน ISO 20022 จากทาง

เว็บไซตเพ่ิมเติม เพ่ือออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

 3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การวิเคราะหและออกแบบระบบมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเขาใจภาพรวมของระบบ กา รชํ า ร ะ เ งิ น

รูปแบบ Direct Credit และข้ันตอนการทํางานตั้งแตเริ่มกระบวนการของโปรแกรมบนระบบ SAP 

ภายในบริษัท จนถึงกระบวนการทําจายภายในระบบธนาคาร โดยเครื่องมือท่ีใชในการออกแบบ

ระบบงาน คือ Use Case Diagram และการอธิบายการดําเนินรายการการชําระเงินบนระบบ SAP  

 3.3 แนวทางการพัฒนาระบบ 

แนวทางการพัฒนาระบบมีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายรายละเอียดของโปรแกรม (Functional 

Specification) เพ่ือรองรับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ Direct 

Credit บนระบบ SAP กับธนาคารกรุงเทพ เปนรูปแบบท่ีตกลง ระหวางบริษัทกับทางธนาคาร 

ประกอบไปดวย 1.รูปแบบและชื่อไฟลขอความ 2.กฎและเง่ือนไขของขอมูลท่ีจะดําเนินการสงใหกับทาง

ธนาคาร 3.รูปแบบขอมูลไฟล XML และรายละเอียดของโปรแกรม 

 3.4 การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือใหเขาใจรูปแบบไฟล XML ของการพัฒนาโปรแกรมการ

ชําระเงินรูปแบบ Direct Credit ของบริษัท ABC บนระบบ SAP กับธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) 

ดวยมาตรฐาน ISO 20022 (มาตรฐานขอความการชํ าระเ งินทางอิ เล็กทรอนิกส )  รูปแบบ 

PAIN.001.001.03 

 

 3.5 การทดสอบและประเมินคุณภาพ 

  การทดสอบและประเมินคุณภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเขาใจการทดสอบและวัดผลการ

ทดสอบแบงเปน 2 ครั้ง คือ การทดสอบโปรแกรมเบื้องตน (Baseline Test) และการทดสอบโปรแกรม

เพ่ือยืนยันความถูกตองกับผูใชงาน (UAT - User Acceptance Test)[4] 
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4. ผลการดําเนินงาน 

 4.1 ผลการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการศึกษารูปแบบมาตรฐาน ISO 20022 ตามรูปแบบท่ีทางธนาคารกําหนดมาตรฐาน

ขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับเรื่อง Direct Credit แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 รูปแบบขอความ Direct Credit ตามมาตรฐาน ISO 20022 

 

 

 
  

จากตารางท่ี 1 แสดงตัวอยางโครงสรางของไฟล XML มาตรฐาน ISO 20022 (มาตรฐาน

ขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส) รูปแบบ PAIN.001.001.03 (สําหรับเรื่อง Direct Credit) 

 

 Or จะแสดงคา {or} ซ่ึงหมายถึงในลําดับของรายการขอมูลนั้น ๆ ตองเลือกใชรายการขอมูลใด

ขอมูลหนึ่งเพียงรายการเดียว 

 MessageElement / BuildingBlock จะแสดงชื่อของรายการขอมูลในขอความการชําระเงิน 

 <XML Tag> จะแสดงชื่อของ XML Tag ของรายการขอมูลในขอความการชําระเงิน 
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 Mult. หมายถึง Multiplicity ซ่ึงจะแสดงจํานวนครั้งต่ําสุดถึงสูงสุดของสวนนั้นท่ีปรากฏใน

ขอความ การชําระเงิน ในขอความหนึ่งๆ ตัวเลขทางซายแสดงจํานวนต่ําสุดท่ีรายการขอมูลมีไดใน

ขอความการชําระเงินและตัวเลขทางขวาแสดงจํานวนสูงสุดท่ีรายการขอมูลมีไดในขอความการชําระเงิน 

 a. [1..1] = รายการขอมูลดังกลาวตองมีอยางนอยหนึ่งรายการและมีไดไมเกินหนึ่งรายการใน

ขอความ 

 b. [1..N] = รายการขอมูลดังกลาวตองมีอยางนอยหนึ่งรายการและมีไดไมจํากัดในขอความ 

 c. [0..1] = รายการขอมูลดังกลาวอาจจะมีหรือไมมีก็ได หากมีอยูในขอความก็จะมีไมเกินหนึ่ง

รายการ 

 d. [0..N] = รายการขอมูลดังกลาวอาจจะมีหรือไมมีก็ได หากมีอยูในขอความก็มีไดไมจํากัด 

 Type และ Datatype จะแสดงชื่อชนิดขอมูลของรายการขอมูลหลักหรือรายการขอมูลยอย ซ่ึง

รายละเอียดเพ่ิมเติมจะอยูในเอกสาร Payments Clearing and Settlement – Maintenance 2014 -

2015, Message Defination Report, Edition Febulary 20151 และหาก Type เปน CodeSet แบบ 

External code list รายละเอียดเพ่ิมเติมจะอยู ในเอกสาร Inventory of External Code Sets - 

Required by (but external to) the ISO 20022 Message Schemas2 

 RULES จะแสดงกฎการใชงานของรายการขอมูลนั้น ๆ ในขอความการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส 
 

 4.2 ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยเปรียบเทียบระบบเกา (ภาพท่ี 1) กับ ระบบใหม 

ออกแบบดวย Use Case diagram แสดงภาพรวมของระบบการชําระเงินบนระบบ SAP (ภาพท่ี 2) 

 
 

ภาพท่ี 1 กระบวนการทําจายรูปแบบ Outsource Check บนระบบ SAP 
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 จากภาพท่ี 1 กระบวนการทําจายรูปแบบ Outsource Check บนระบบ SAP ทําใหเกิดความ

ผิดพลาด และลาชา แตก็เปนขอกังวลในการทํา Direct Credit เพราะท่ีผานมาจะเปน SAP จะใช Direct 

Credit Payment Methods (DME) เทานั้น เพราะเปนเรื่องของความปลอดภัยของขอมูล ปจจุบัน SAP 

สามารถใหทํา Direct Credit แลว แตตองเปนการตกลงกับธนาคารกอนเทานั้น ไมสามารถทําเองได

เชนกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2 Use Case Diagram เพ่ือแสดงภาพรวมของระบบการชําระเงินบนระบบ SAP 

 จากภาพท่ี 2 Use Case Diagram แสดงภาพรวมของการชําระเงินรูปแบบ Direct Credit 1.

ผูใชงานระบุขอมูล batch การชําระเงิน 2.โปรแกรมจะดําเนินการคนหาขอมูล เชน ชื่อเจาหนี้ เลขท่ี

บัญชี เปนตน จากนั้นก็จะ Generate Text และ Encrypted File เพ่ือวางบน Server 3. จากนั้น Text 

File จะถูกยายไปยัง Server ของธนาคาร 4.ธนาคารประมวลผลไฟล 5.แจงผลการชําระเงินใหกับลูกคา

หรือผูใชงาน 

 4.3 แนวทางการพัฒนาระบบ 

แนวทางการพัฒนาระบบมีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายรายละเอียดของโปรแกรม (Functional 

Specification) เพ่ือรองรับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ Direct 

Credit บนระบบ SAP กับธนาคารกรุงเทพ เปนรูปแบบท่ีตกลงระหวางบริษัทกับทางธนาคาร 
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ประกอบดวย 1.รูปแบบและชื่อไฟลขอความ 2.กฎและเง่ือนไขของขอมูลท่ีจะดําเนินการสงใหกับทาง

ธนาคาร 3.รูปแบบขอมูลไฟล XML และรายละเอียดของโปรแกรม 
 

 1.รูปแบบและชื่อไฟลขอความ (Text File Name) 

TRF_BBL_MMMMMMM_XXXX1_XXXX2.req.gpg 

 จากชื่อไฟลขอความ TRF และ BBL กําหนดคา Fix ไว MMMMMMM เปนรหัสของระบบ

ธนาคารท่ีทางบริษัทสมัครไวกับทางธนาคารตามสาขาท่ีเปน เชนสาขาท่ี 1 เปน MMMMMM1 และ 

สาขาท่ี 2 เปน MMMMMM2 เปนตน สวน XXXX1 และ XXXX2 เปนขอมูลท่ีสามารถสงขอความอะไร

มาก็ได ปดทายดวยนามสกุลไฟล .req.gpg  
 

 2.กฏและเง่ือนไขของขอมูลท่ีจะดําเนินการสงใหกับทางธนาคาร คือ ไมอนุญาตใหสงตัวอักขระ

พิเศษ -, [, %, ", *, <, >, ] 
 

 3.รูปแบบขอมูลไฟล XML และรายละเอียดของโปรแกรม แสดงในตารางท่ี 2 

 

 

ตารางท่ี 2 รูปแบบขอมูลไฟล XML 
 

No. <XML Tag> Message Item Format 
Field Type/ 

Length 

1 <GrpHdr> GroupHeader   

2 <MsgId> MessageIdentification TRF_BBL_MMMMMMM_ 

DDMMYYYYXXXXX_YYYYMM

DDHHMMSS 

CHAR (35) 

3 <CreDtTm> CreationDateTime YYYY- MM-

DDTHH:MM:SS+07:00 

- 

4 <Authstn> Authorisation   

5 <Cd> Code - - 
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6 <NbOfTxs> NumberOfTransactions 0-9 NUM (15) 

7 <CtrlSum> ControlSum XXXXX.XX NUM (15.2) 

8 <InitgPty> InitiatingParty   

9 <Nm> Name Company Name CHAR (140) 

10 <Id> Identification   

11 <OrgId> OrganisationIdentification   

12 <Othr> Other   

13 <Id> Identification Default “CPVNCO”  

14 <SchmeNm> SchemeName   

15 <Cd> Code Default “BANK” -  

16 <Othr> Other   

17 <Id> Identification 3600224423  

18 <SchmeNm> SchemeName   

19 <Cd> Code TXID  

20 <PmtInf> PaymentInformation   

21 <PmtInfId> Payment Information 

( Detail of payment)  –  1 

PaymentIdentification 

3649359122BD4B6FB4EC9AD

8878108F9 

 

22 <PmtMtd> PaymentMethod TRF  

23 <BtchBookg> BatchBooking false  
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

No. <XML Tag> Message Item Format 
Field Type/ 

Length 

24 <NbOfTxs> NumberOfTransactions 1  

25 <CtrlSum> ControlSum 5200.00  

26 <PmtTpInf> PaymentTypeInformation   

27 <SvcLvl> ServiceLevel   

28 <Cd> Code NUGP  

29 <LclInstrm> LocalInstrument   

30 <Prtry> Proprietary VCB  

31 <CtgyPurp> CategoryPurpose   

32 <Cd> Code OTHR  

33 <ReqdExctnDt> RequestedExecutionDate 2015-10-28  

34 <Dbtr> Debtor   

35 <Nm> Name Company Name  

36 <PstlAdr> PostalAddress   

37 <Ctry> Country Country Code  

38 <Id> Identification   

39 <OrgId> OrganisationIdentification   

40 <Othr> Other   

41 <Id> Identification M109874  
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42 <SchmeNm> SchemeName   

43 <Cd> Code BANK  

44 <Othr> Other   

45 <Id> Identification 3600224423  

46 <SchmeNm> SchemeName   

47 <Cd> Code TXID  

48 <DbtrAcct> DebtorAccount   

49 <Id> Identification   

50 <Othr> Other   

51 <Id> Identification 0818109874001  

52 <Ccy> Currency VND  

53 <Nm> Name Company Name  

54 <DbtrAgt> DebtorAgent   

55 <FinInstnId> FinancialInstitutionIdentifi

cation 

  

56 <ClrSysMmbId> ClearingSystemMemberId

entification 

  

57 <ClrSysId> ClearingSystemIdentificati

on 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

No. <XML Tag> Message Item Format 
Field Type/ 

Length 

58 <Cd> Code VNCBC  

59 <MmbId> MemberIdentification 79612001  

60 <Nm> Name BANGKOK BANK PUBLIC 

COMPANY LTD. 

 

61 <PstlAdr> PostalAddress   

62 <Ctry> Country Country Code  

63 <CdtTrfTxInf> CreditTransferTransactionI

nformation 

  

64 <PmtId> PaymentIdentification   

65 <InstrId> InstructionIdentification 1  

66 <EndToEndId> EndToEndIdentification DE7A7275DFC3437A8AD7  

67 <Amt> Amount   

68 <InstdAmt> InstructedAmount 5200.00  

69 <Ccy> Currency Currency Code  

70 <ChrgBr> ChargeBearer DEBT  

71 <CdtrAgt> CreditorAgent   

72 <FinInstnId> FinancialInstitutionIdentifi

cation 
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4.4 การพัฒนาระบบ 

ผลการพัฒนาระบบ เม่ือเขียนโปรแกรมดวยภาษา ABAP แลวเสร็จ ตัวอยางของไฟล XML 

มาตรฐาน ISO 20022 กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด แสดงรูปแบบของไฟลขอความจะถูกสงออกมาดวย

รูปแบบนี้ แสดงในภาพท่ี 3 

จากภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นการทําจายในรูปแบบ Direct Credit บนระบบ SAP ของบริษัท ABC 

กับธนาคารกรุงเทพ เปนรูปแบบท่ีตกลงระหวางบริษัทกับทางธนาคาร ประกอบดวย 1.รูปแบบและชื่อ

ไฟลขอความ 2.กฎและเง่ือนไขของขอมูลท่ีจะดําเนินการสงใหกับทางธนาคาร 3.รูปแบบขอมูลไฟล XML 

และรายละเอียดของโปรแกรม เชน total sum result of transaction requirement, Bank provides 

ID (ICASH) เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางของไฟล XML มาตรฐาน ISO 20022 กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 
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 4.5 การทดสอบและประเมินคุณภาพ 

การทดสอบและประเมินคุณภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเขาใจการทดสอบและวัดผลการทดสอบ

แบงเปน 2 ครั้ง คือ การทดสอบโปรแกรมเบื้องตน (Baseline Test) และการทดสอบโปรแกรมเพ่ือ

ยืนยันความถูกตองกับผูใชงาน (UAT - User Acceptance Test) 

 1. การทดสอบโปรแกรมเบื้องตน (Baseline Test) คือการท่ีโปรแกรมถูกเขียน ข้ึ น ด ว ยภ าษา 

ABAP เสร็จแลว ทางทีม ABAPer ก็จะแจงทางทีม Functional ใหดําเนินการทดสอบความถูกตองของ

การเขียนโปรแกรมครั้งนี้ โดยจะดําเนินการทดสอบตามเหตุการณตางๆ (Scenario) จนผลทดสอบ

ถูกตอง จึงจะดําเนินการทดสอบ UAT ตอไป 

 2. การทดสอบโปรแกรมเพ่ือยืนยันความถูกตองกับผูใชงาน (UAT - User Acceptance Test) 

คือการทดสอบรวมกับทางผูใชงานจริงและกับทางธนาคารท่ี Quality Client ซ่ึงเปน Client ท่ีไวสําหรับ

ทดสอบการทํา UAT (User Acceptance Test) ของโปรแกรมกับผูใชงาน (User) โดยทดสอบการ Run 

โปรแกรม การรับสงไฟลขอมูลระหวางเซิรฟเวอรของบริษัท กับ เซิรฟเวอรของธนาคาร (Host to Host) 

การท่ีธนาคารสามารถรับขอมูลไปดําเนินกระบวนการบนระบบธนาคารได จนผลทดสอบถูกตอง 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ Direct Credit บนระบบ SAP 

สามารถลดคาใชจายของบริษัทในการพิมพเช็คกระดาษได 50% ของคาใชจายในการดําเนินการชําระเงิน

ใหกับเจาหนี้ ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากขอมูลตนทางไมถูกตองได 98% ของขอมูลการชําระเงินของ

เจาหนี้ท้ังหมด ลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากการทุจริตภายในองคกร และเพ่ิมโอกาสในการแขงใหกับบริษัท 

และเนื่องดวยระบบ มีขอจํากัด ในการรวบรวมขอมูล ขอมูลท่ีถูกนํามาแสดงในระบบนั้นเปนขอมูลท่ี

บริษัทสามารถเปดเผยขอมูลไดเทานั้น  เนื่องจากภาวการณแขงขันของธุรกิจนั่นเอง 

 ขอเสนอแนะ การจัดรูปแบบการชําระเงินดวยรูปแบบขอความไฟล XML ตามมาตรฐาน ISO 

20022 (มาตรฐานขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส) รูปแบบ PAIN.001.001.03 นั้น คอนขาง

ละเอียดและมีเนื้อหาเยอะ อาจทําใหผูวิจัยสับสน ไมเขาใจในรายละเอียด ควรปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ

ทางดานการเงินและระบบการชําระเงิน เพ่ืองายตอการศึกษาในครั้งตอไป 

 อยางไรก็ตาม การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการทําจายในรูปแบบ Direct Credit บนระบบ SAP 

เปนเพียงสวนท่ีใหขอมูลเบื้องตนเทานั้น การเลือกบริการการชําระเงินจากธนาคาร ควรพิจารณาวา
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กิจการหรือธุรกิจเหมาะสมกับการชําระเงินในแตละประเภท ท่ีใหโอกาสในการแขงขันไดดีและสอดคลอง

กับความตองการ โดยศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียดตอไป 
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บทคัดยอ 

          งานวิจัยฉบับนี้ มีจุดประสงคหลักในพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ืออาบิทราจคริปโตเคอ

เรนซ่ีเนื่องจากราคาคริปโตเคอเรนซ่ีเดียวกัน แตราคาแตกตางกันระหวางตลาดการซ้ือขาย  ในการศึกษา

ครั้งนี้ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบงเปนสองสวน ไดแก Front end พัฒนาเว็บไซตชื่อ 

cryptomonitor.xyz และเชื่อมตอกับเซิฟเวอร ใช  HTML, CSS, JavaScript, Elm เปนเครื่องมือ และ 

Back end สําหรับการรับสงขอมูลแบบเรียลไทม ใช Erlang/Elixir GitHub Application Programming 

Interface (API) เปนเครื่องมือ ผลจากการศึกษา พบวา เว็บไซตสามารถคํานวณราคาตนทุนคริปโตเคอ

เรนซ่ี ชวยลดเวลาในการหาราคาต่ําสุดและสูงสุดในแตละตลาดการซ้ือขายโดยเฉลี่ย 24.5 นาที นับเปน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุน ทําใหตรวจสอบราคาต่ําสุดและสูงสุดของแตละตลาดการซ้ือ

ขายแสดงผลแบบเรียลไทม นอกจากนั้นยังเพ่ิมโอกาสในการกําไรไดมากข้ึน ท้ังนี้ผูใชสามารถนําไปใชงาน

ไดจริง โดยตองมีบัญชีกับตลาดการซ้ือขาย  เพ่ือใหซ้ือขายกันไดในทางปฏิบัติ กลาวโดยสรุป ระบบนี้ทํา

ใหผูใชทุกคนมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากใชงานงาย และการคํานวณท่ีรวดเร็วดวยคะแนน 4.62 จาก

คะแนนเต็ม 5  

 

คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, อาบิทราจ, คริปโตเคอเรนซ่ี, Erlang, JavaScript, GitHub 
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Abstract 

This article aims to develop the decision support system for crypto currency 

arbitrage.   Due to the price differences between different exchange rates.  In this study, 

there are two parts that are to develop the website namely cryptomonitor. xyz by using 

HTML, CSS, and JavaScript, and Elm for front end and utilizing the concurrent connection 

toward various crypto exchange’ s API using Erlang/ Elixir as a backend language.  The 

results from this study can demonstrated that the website is to assist the investors to 

know the minimum ask price and maximum bid price from each exchange immediately, 

to find the potential of market arbitrage.  In addition, the program can calculate the 

cryptocurrency cost for arbitrage that reduce time 24.5 minutes. It can be concluded that 

the application is easy to use and less risk for the investors to directly profit from volatile 

cryptocurrency markets and offers the arbitrage as a viable alternative to purchases. The 

overall users’  satisfaction is 4. 62 from 5.  This program can apply for the real 

cryptocurrency arbitrage when the users already have the accounts among exchange. 

 

Keywords:  decision support system, crypto currency, arbitrage, Erlang JavaScript GitHub 

 

1. ความเปนมา 

อาบิทราจ (arbitrage)  เปนกลยุทธการทํากําไรจากท้ังสองตลาดการซ้ือขาย จากสินคาชนิด

เดียวกัน แตราคาตางกัน นับวาเปนเทคนิคการทํากําไรในหลายๆอุตสาหกรรม ซ่ึงหากตองการทําการอา

บิทราจสินทรัพยนั้นตองมีการซ้ือขายมากกวาสองตลาด ซ่ึงการทําอาบิทราจในคริปโตเคอเรนซ่ีนั้น

สามารถทําได เนื่องจากตลาดการซ้ือขายมีมากกวาสองตลาดการซ้ือขาย  ซ่ึงปจจุบันมีตลาดการซ้ือขาย  

มากกวา 370 ตลาดอีกท้ังราคาของคริปโตเคอเรนซ่ีในแตละตลาดการซ้ือขาย  มีราคาท่ีไมเทากัน ทําให

เกิดความผันผวนของราคา หากราคามีคริปโตเคอเรนซ่ีชนิดเดียวกันแตราคาตางกันมากเทาไหร ยิ่งเปน

โอกาสท่ีดีสําหรับการทํากําไร ซ่ึงนิยามงายๆ สําหรับการอาบิทราจนั้นเรียกวา การซ้ือถูกขายแพง ซ่ึง

สามารถนําเทคนิคอาบิทราจนั้นมาใชกับคริปโตเคอเรนซ่ี [1,2] 

         จากเดิมกอนการอาบิทาจทุกๆครั้ง จําเปนตองเปดหนาจอหลายๆหนาจอ หลายๆหนาตางเพ่ือ

คนหาราคาต่ําสุดและสูงสุดในแตละตลาดการซ้ือขาย  ทําใหใชเวลานานในการเปด และเสียโอกาสในการ
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ลงทุน ดังนั้น จึงคิดคนโปรแกรมสําหรับการรวบรวมราคาคริปโตเคอเรนซ่ีแตละตลาดการซ้ือขาย  มาไว

ในในโปรแกรมเดียวกัน เพ่ือลดเวลาในการหาราคาต่ําสุดและสูงสุด ปจจุบันการคํานวณยังคงใชเครื่องคิด

เลข แตการคํานวณตนทุนคริปโตเคอเรนซ่ีคอนขางมีความซับซอน ดังนั้นหากใชเครื่องคิดเลขแบบเดิมๆ 

จะทําใหเกิดความลาชาในการทําอาบิทราจ ทําใหเสียโอกาสในการทํากําไร การเขียนสูตรในการคํานวณ

ตนทุนคริปโตเคอเรนซ่ี เพ่ือชวยในการลดข้ันตอนความซับซอนในการคํานวณตนทุนคริปโตเคอเรนซ่ีเพ่ิม

โอกาสในการทํากําไรไดเร็วมากข้ึน [3] 

         ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ืออาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี 

รวมถึงพัฒนาสูตรสําหรับคํานวณราคาตนทุนคริปโตเคอเรนซ่ีกอนการอาบิทราจ และพัฒนาเว็บไซต

สําหรับการรวบรวมราคาคริปโตเคอเรนซ่ีของแตละตลาดการซ้ือขาย  

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาในพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ีมีข้ันตอนของการ

ดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบงาน ท่ีเรียกวา Software Development 

Life Cycle ( SDLC ) ไดแก การศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล ศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบปรับปรุงระบบและการประเมินผล  

2.1  การศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล 

  จากการศึกษาปญหาพบวา หากตองการทําการอาบิทาจนั้นจําเปนตองเปดหนาจอหลายๆ

หนาจอ เพ่ือคนหาราคาต่ําสุดและสูงสุดในแตละตลาดการซ้ือขาย  ทําใหใชเวลานานในการหาราคาท่ีดี

ท่ีสุด อีกท้ังความลาชาจากการคํานวณ เนื่องจากการคํานวณสกุลเงินดิจิทัล คอนขางมีความซับซอน 

ดังนั้นหากใชเครื่องคิดเลขแบบเดิม ในการทําอาบิทราจ ทําใหเสียโอกาสในการทํากําไร  

2.2 การศึกษาความเปนไปได 

เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี ในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดของระบบ เชน ความเปนไปไดทางดาน

เทคนิค ความเปนไปไดทางดานกฎหมาย ภาษี ความเสี่ยง และวิธีการพัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมตอสําหรับ

การรับสงขอมูลกับระบบของแตละ ตลาดการซ้ือขาย  นอกจากนี้ยังไดมีการสัมภาษณความตองการของ

ผูใชงาน เพ่ือนํามาออกแบบและพัฒนาระบบ จากการสัมภาษณกลุมนักลงทุน ไดขอสรุปวา นักลงทุน

สวนใหญมีความตองการแบบเรียบงาย ไมมีความซับซอน งายตอการใชงาน จึงไดออกแบบเว็บไซตใหตรง

ตามความตองการของกลุมเปาหมาย 
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2.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ีโดย UML นั้น

สามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบงาน เพ่ิมความสามารถในการทํางาน ชวยเพ่ิมในการสื่อสาร

ระหวางทีมทีมผูพัฒนาระบบงาน ซ่ึงจะมีขอกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ ในการโปรแกรม โดยกฎระเบียบ

ตาง ๆ จะมี ความหมายตอการเขียนโปรแกรม (Coding)  เม่ือใช UML ออกแบบองคประกอบของ

ซอฟแวร ไดเลือกไดอะแกรมเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี ไดแก 

Use case diagram แสดงภาพรวมของระบบ Sequence diagram แสดงข้ันตอนการทํางานของระบบ 

และ Deployment diagram แสดงความสัมพันธของชุดโปรแกรมและฮารดแวรท่ีใช  

2.4 การพัฒนาระบบ 

การพัฒนา Cryptomonitor เปน Single Page Application สรางมาจาก Elm และ Elixir 

เพ่ือเชื่อมตอขอมูลราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซ่ีจากหลายๆ ตลาดการซ้ือขายมาพรอมๆ กัน เว็บไซต

นี้จะทําใหรูวา ตลาดการซ้ือขายไหนมีราคาถูกท่ีสุด สําหรับคริปโตเคอเรนซ่ีท่ีสนใจ และยังชวยหาวา

ตลาดการซ้ือขายท่ีราคาท่ีผูซ้ือใหราคาสูงสุด ดวยขอมูลนี้จะทําใหสามารถทํากําไรจากราคาท่ีตางกันของ

แตละตลาด หรือท่ีเรียกวาอาบิทราจ ข้ันตอนการทํางานไมซับซอน เพราะในแตละตลาดการซ้ือขายจะให 

public API ไวอยูแลว ทําใหงายตอการเชื่อมตอขอมูลราคา เพ่ือมาเปรียบเทียบหาความตางของราคา 

ความทาทายในทางเทคนิค คือการเชื่อมตอและดึงขอมูลจาก order book API ของแตละตลาดการซ้ือ

ขายท่ียาก เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือใหไดขอมูลของแตละตลาดมาใหไดพรอมๆ 

เวลาใกลเคียงกันใหมากท่ีสุด NodeJS เปนโปรแกรมท่ีสามารถทําไดเร็วกวามาก จากการท่ีมี

สถาปตยกรรมแบบ non-blocking ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ใช Java, Golang or Erlang/Elixir แตการ

ทํางานหลายๆ กระบวนการพรอมๆ กันจะซับซอนในการใช Java และ Elixir มีฟงชั่นกการทํางานตางๆ

พรอมใชงาน นอกจากนั้น Elixir ใช Elm เปนโปรแกรมภาษา functional programming ท่ีดีกวา react 

สําหรับสราง Sigle Page application Eixlr เปนโปรแกรมภาษา functional programming ท่ีทํางาน

บน erlang VMPhoenix เปน Web Framwork สําหรับ Elixir [4,5] 

2.5 การทดสอบระบบ  

          ในการศึกษาครั้งนี้ ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ ไดแก กลุมตัวอยางสินทรัพยดิจิทัลท่ีอยูใน 50 

อันดับแรกของมูลคาคริปโตเคอเรนซ่ีตามราคาตลาดและ 10 อันดับ ตลาดการซ้ือขายของโลกท่ีมีการซ้ือ

ขายมากท่ีสุดโดยใชขอมูลอางอิงของเว็บไซต CoinMarketCap และเพ่ิมเติม BX ตลาดการซ้ือขาย กับ 

Stang pro ตลาดการซ้ือขาย  เนื่องจากเปนตลาดการซ้ือขายยอดนิยมของคนไทย  
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3. ผลการศึกษา 

3.1 ผลการการวิเคราะหและออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี 

โ ด ย ใ ช  Use case Diagram แสด ง ในภ าพ ท่ี  1 Sequence Diagram แสด ง ในภ าพ ท่ี  2 และ 

Deployment diagram แสดงในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 1 Use case Diagram ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี  

 

จากภาพท่ี 1 การกําหนดความสัมพันธแสดงใหเห็นกระบวนการทํางานในสวนตางๆ ของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี ผูใชงาน ทําการตั้งคาการใชงานกอนการเขาใชงาน ท้ังนี้

ผูใชงานสามารถอางอิงจากบัญชีการซ้ือขายท่ีผูใชงานมีบัญชีอยู เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชงาน จากนั้นผูใชงานจะทําการเลือกเหรียญคริปโตเคอเรนซ่ีท่ีมีความตองการสําหรับการอาบิทราจ 

เพ่ือใหระบบแสดงราคาท่ีดีท่ีสุดสําหรับการทําอาบิทราจ ในสวนของตลาดการซ้ือขายทําการคนหาขอมูล
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ในแตละ ตลาดการซ้ือขายในการแสดงราคาท่ีดีท่ีสุด คือ แสดงราคาตํ่าสุดและสูงสุด และทําการคํานวณ

สวนตางของราคาของกําไรในการอาบิทราจ ในการแสดงราคาท่ีดีท่ีสุด และหลังจากนั้นระบบจะสงขอมูล

ไปยังผูใชงาน ผูใชงานสามารถทําการซ้ือขายภายใตตลาดการซ้ือขายท่ีผูใชงานมีการเปดบัญชไีว 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 Sequence Diagram ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการทํางานของระบบ เริ่มจากผูใชงาน ตั้งคาการใชงานโดย

เลือกเฉพาะตลาดการซ้ือขายท่ีผูใชงานมีบัญชีซ้ือขายเทานั้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเลือกดูราคาท่ีดี

ท่ีสุดสําหรับการทําอาบิทราจ และต้ังคาสกุลเงินท่ีผูใชงานสนใจ เม่ือทําการตั้งคาระบบเรียบรอยแลว

ระบบ Cryptomonitor ทําการบันทึกการตั้งคาผูใชงาน จากนั้นผูใชงานสามารถกดเลือกคริปโตเคอเรน

ซ่ีท่ีสนใจสําหรับการทําอาบิทราจจากระบบ ระบบจะทําการเชื่อมตอกับตลาดการซ้ือขาย  เพ่ือคนหา

ราคาท่ีดีท่ีสุดวา ราคาท่ีถูกท่ีสุดและสูงท่ีสุดอยูในตลาดการซ้ือขาย  จากนั้นระบบจะทําการคํานวณกําไร
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สวนตางของราคาคิดเปนเปอรเซ็นตสําหรับแสดงราคาท่ีดีท่ีสุดใหกับผูใชงาน และผูใชงานสามารถทําการ

ซ้ือขายภายใต ตลาดการซ้ือขาย  ท่ีผูใชงานมีการเปดบัญชีไว 

 

 
 

ภาพท่ี 3 Deployment diagram ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นถึงเครื่องมือท่ีใชในการทํา System architecture design แสดง

โครงสรางทางกายภาพเก่ียวกับการติดตั้ง การประมวลผล รวมท้ัง Software component ตางๆ เริ่ม

จากผูใชงานสามารถเขาใชงานเว็ปไซต Cryptomonitor ซ่ึงการพัฒนาระบบนั้นสามารถแบงการพัฒนา

ระบบเปนสองสวน ไดแก Front end พัฒนาเว็บไซตชื่อ cryptomonitor.xyz และเชื่อมตอกับเซิฟเวอร 

ใช HTML, CSS, JavaScript, Elm เปนเครื่องมือ และ Back end สําหรับการรับสงขอมูลแบบเรียลไทม 
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ใช Erlang/Elixir GitHub Application Programming Interface (API) เปนเครื่องมือ สําหรับการรับสง

ขอมูลผานแตละตลาดการซ้ือขายในแตละตลาดการซ้ือขาย [4,8] 

3.2 ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี มี 2 ข้ันตอน แสดงใน

ภาพท่ี 4 โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประมวลผล มีคุณลักษณะ ดังนี้  

• ระบบปฏิบัตกิาร Ubuntu 18.04 

• หนวยความจําชั่วคราว (RAM) 1 กิกะไลต 1 vCPU, หนวยความจําหลัก 25 กิกกะ

ไบต 

• ผูใหบริการ Cloud ในการศึกษาครั้งนี้ใช DigitalOcean 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี 
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จากภาพท่ี 4 แสดงข้ันตอนในพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ีมี 2 

ข้ันตอน ไดแก  

3.2.1 การรับสงขอมูลเชื่อมโยงระบบแบบเรียลไทม 

ผลการพัฒนาระบบและวิธีการรับสงขอมูลแบบเรียลไทม และการติดตอระหวางตลาด

การซ้ือขาย  เพ่ือขอเชื่อม API และมีขอจํากัดในการเชื่อมตอ API เพ่ือหาวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเชื่อม

ขอมูลโดยทําการเชื่อมกับแตละตลาดการซ้ือขาย การประมวลผลใหมีความรวดเร็ว เนื่องจากทํางานได

พรอมเพียงกัน และทํางานไดทันทีพรอมๆ กัน ใชภาษา  Erlang และ JavaScript พรอมท้ังศึกษา

ขอจํากัดทางความสามารถในการทํางานบนระบบ  

3.2.2   การคํานวณสัญญาณซ้ือขาย 

คําสั่งใหโปรแกรมประมวลผลเพ่ือแสดงราคาท่ีต่ําสุดและสูงสุดวา ณ.เวลาปจจุบัน เพ่ือ

แนะนําซ้ือและขาย พรอมท้ังคํานวณเปนเปอรเซ็นตของสวนตางราคา และแยกราคาระหวางราคาซ้ือ 

(bid) และราคาขาย (ask) เพ่ือหาราคาท่ีดีท่ีสุดในแตละตลาดการซ้ือขาย โดยเริ่มจากการศึกษา ทฤษฎี

การอาบิทราจ สําหรับการจับคูลําดับการประมวลผลและแสดงราคา เพ่ือเปนสูตรการคํานวณเปอรเซ็นต

หาสวนตางของราคา 

3.3 ผลการพัฒนาระบบ 

ผลการพัฒนาเว็ปไซตชื่อ http://cryptomonitor.xyz ซ่ึงแบงเปนเมนูหลัก 4 สวน ไดแก สวน

หนาหลัก สวนของคริปโตเคอเรนซ่ี สวนของตลาดการซ้ือขาย และสวนการตั้งคา เพ่ือใหผูใชสามารถกด

เลือกใชงานไดทันที แสดงในภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cryptomonitor.xyz/
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     1. หนาหลัก         2. คริปโตเคอเรนซ่ี     3. ตลาดการซ้ือขาย         4. การตั้งคา 

 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาหลักของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี 

 

จากภาพท่ี 5 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลเว็ปไซต พรอมท้ังแสดงคริปโตเคอเรนซ่ี ใน

รูปแสดงชื่อ bitcoin เนื่องจากวาเปนคริปโตเคอเรนซ่ีท่ีมีความนิยมมากท่ีสุด โดยแสดงราคาตํ่าสุด และ

สูงสุด ซ่ึงสามารถเลือกปุม refresh เพ่ือแสดงขอมูลแบบเรียบไทมได หรือสามารถแสดงราคาเหรียญตัว

อ่ืนไดๆ โดยเลือกปุม other coins และจะแสดงผลลัพธออกมา มีรายละเอียดของคริปโตเคอเรนซ่ี ไดแก 

ชื่อตลาดของคริปโตเคอเรนซ่ีท่ีเลือก ตัวอยาง BITCOIN MARKET เปนตน ชื่อตลาดการซ้ือขาย 

(EXCHANGES) ตัวอยาง Binance, Okex เปนตน ราคาซ้ือ (BID) ราคาขาย (ASK) ปริมาณการซ้ือ 

(VOLUME BID) ปริมาณการขาย (VOLUME ASK) 

3.4  ผลการทดสอบระบบ  

         3.4.1  ผลการทดสอบระบบเพ่ือแสดงคริปโตเคอเรนซ่ีท่ีมีความนิยม 50 อันดับแรกของ

มูลคาคริปโตเคอเรนซ่ีตามราคาตลาด แสดงในภาพท่ี 6  
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ภาพท่ี 6 ผลการแสดงคริปโตเคอเรนซ่ีท่ีไดรับความนิยม 

 

จากภาพท่ี 6 แสดงตัวอยางคริปโตเคอเรนซ่ี 8 อันดับแรกของมูลคาคริปโตเคอเรนซ่ี

ตามราคาตลาด ไดแก Ethereum, Lifecoin, BCHABC เปนตน โดยใชขอมูลอางอิงของเว็บไซต 

CoinMarketCap  
 

   3.4.2  ผลการซ้ือขายคริปโตเคอเรนซ่ีของ Ethereum ETH แสดงในภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ตลาดการซ้ือขายคริปโตเคอเรนซ่ี 
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จากภาพท่ี 7 แสดงตลาดการซ้ือขายคริปโตเคอเรนซ่ีของ Ethereum ETH ขณะ

ทดสอบราคาท่ีดีท่ีสุดจากตลาดซ้ือขาย โดยซ้ือจาก Bitfinex ในราคาดีท่ีสุด (Best Deal) ดวยเปอรเซ็นต

ของสวนตางราคาท่ี 6.98% ในราคา 186.4 USD และขายท่ี Okex ในราคา 186.53 USD 
 

   3.4.3  ผลการรายละเอียดตลาดซ้ือขายคริปโตเคอเรนซ่ี แสดงในภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพท่ี 8 รายละเอียดเก่ียวกับตลาดการซ้ือขาย  

 

จากภาพท่ี 8 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับตลาดการซ้ือขาย ไดแก ชื่อ ปท่ีกอตั้ง 

คําอธิบายรายละเอียด  

 

4. สรุปผลการศึกษา  

จากการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาบิทราจคริปโตเคอเรนซ่ี พบวา เว็บไซตสามารถ

เชื่อมขอมูลราคาของแตละตลาดการซ้ือขายมารวมไวในเว็บไซตเดียวกันไดแบบเรียลไทม พรอมท้ังสูตร

คํานวณคาเงินสกุลนั้นๆ โดยใหแปลงเปนสกุลไทยบาท เนื่องจากการดึงราคาแบบปจจุบันแบบเรียลไทม 

จะเปนราคาดิบ ท่ีเรียกวา ราคาซ้ือ (BID) และ ราคาขาย (ASK) ของแตละสกุลเหรียญดิจิทัลท่ีอางอิงกับ

สกุลใดสกุลหนึ่ง และยังมีการแสดงผลแนะนําซ้ือและแนะนําขาย พรอมท้ังคํานวณเปนเปอรเซ็นตของ
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สวนตางราคา นอกจากนั้น ยังสามารถรูราคาต่ําสุดและสูงสุดของแตละตลาดการซ้ือขายไดทันที รวมถึง

คิดเปนเปอรเซ็นตสวนตางใหแกผูลงทุนไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ระบบชวยลดเวลาในการหาราคาต่ําสุดและ

สูงสุดในแตละตลาดการซ้ือขายโดยเฉลี่ย 24.5 นาที และเพ่ิมโอกาสในการทํากําไรไดมากข้ึน โดยวัดจาก

ผลกําไรในแตละครั้งท่ีทําการอาบิทาจ จากผลการประเมินผูใชทุกคนมีความพึงพอใจมาก ดวยคะแนน 

4.97 จากคะแนนเต็ม 5 เนือ่งจากใชงานงาย และการคํานวณท่ีรวดเร็ว  
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เทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการหนี้ที่ไมกอใหเกดิรายได (NPLs)  

Data Mining Techniques for Non-Performing Loans (NPLs) Management 
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2 

Anon Booppawong1 and Suwannee Adsavakulchai2 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือใชเทคนิคทําการเหมืองขอมูลชวยในการตัดสินใจการใหสินเชื่อ 
ทําใหอัตราการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loans: NPLs) ลดลง ในการศึกษาครั้งนี้
ใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยดาตาไมนนิ่งตามกระบวนการวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน เรียกวา Cross-
Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก เขาใจ
ปญหาของธุรกิจ เขาใจขอมูล เตรียมขอมูล พัฒนาแบบจําลอง การประเมิน การนําไปใชจริง ซ่ึงในการ
รวบรวมขอมูลประวัติลูกคาท่ีผานการพิจารณาใหสินเชื่อของธนาคารจํานวน 5,000 คน เตรียมและ
คัดเลือกขอมูลใหสมบูรณเหมาะสําหรับการทําเหมืองขอมูล ไดแก การโอนยายขอมูล การลดขนาดของ
ขอมูล  และการทําความสะอาดขอมูล ใชโปรแกรม WEKA เปนเครื่องมือ หลังจากใชเทคนิคการจําแนก
กลุมเพ่ือหากฎท่ีใชในการจําแนกลูกคาเครดิตดี กับลูกคากลุมหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ทําการทดลอง
จําแนกกลุมขอมูลดวยเทคนิคการจําแนกกลุม 2 เทคนิค ไดแก Decision tree และ Naïve Bayes ผล
จากการศึกษา พบวา การคัดเลือกปจจัย ท่ีจําเปนในการศึกษาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 6 แอทริบิวต 
ไดแก จํานวนชั้นหนี้ อายุ ประเภทอาชีพ วัตถุประสงคของการกู เงินเดือน และรายไดสุทธิ และการ
จําแนกกลุมขอมูลดวยเทคนิค ID3 Algorithm และ Naïve Bayes ใหความถูกตองรอยละ 91.8 และ 
54.7 ตามลําดับ และอาชีพท่ีกอใหหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก คนขับแท็กซ่ี ครู 
และตํารวจ กลาวโดยสรุป เทคนิค ID3 Algorithm ในการทําเหมืองขอมูล ใหความถูกตองมากกวา 
Naïve Bayes  
 

คําสําคัญ: เหมืองขอมูล หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได WEKA Decision tree Naïve Bayes  
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Abstract 

 The article aims to Data Mining Techniques for loaning decision support and 

to reduce Non-Performing Loans: NPLs. In this study, the data mining technique using 

Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM). There are 6 processes that 

are business understanding, data understanding, data preparation, model development, 

evaluation, and deployment. The data collected from AAA Bank totally 5,000 customers’ 

loan. To do the data preparation, feature selection for data mining i.e. data transfer, data 

reduction, data cleaning using WEKA a tool. There are 2 classification techniques that are 

decision tree and Naïve Bayes. The feature selection is to select only 6  attributes that 

are debt level, age, occupation, objective of loan, salary, and net income. The results 

demonstrated that the Classifiers Trees ID3 Algorithm และ  Naïve Bayes can classify with 

accurate 91.8% and 54.7%, respectively. The feature that lead to the high risk in NPL is 

the occupation that is taxi driver, teacher, and policeman. It can be concluded that 

classifiers trees ID3 Algorithm for data mining the better model than Naïve Bayes in this 

study.                                                                                                 

 

Keywords: data mining, NPL, WEKA, Decision tree, Naïve Bayes  

 

1. ความเปนมาและท่ีมาของปญหา 

หนี้ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL (Non-performing Loan) หมายถึง สินเชื่อคางชําระมากกวา 

3 เดือนติดตอกัน (ถาคางจายคางวดติดกัน 30-90 วันเปนกลุมท่ีตองพิจารณาเปนพิเศษเรียกวา Special 

mention (SM) NPL เปนตัวเลขท่ีบอกวาหนี้เสียของธนาคาร และเปนหนึ่งในตนทุนของธนาคารในการ

ปลอยสินเชื่อ จากรายงานผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย พบวาในป 2562 หนี้ ท่ีไม

กอใหเกิดรายได (NPL) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหธนาคารพาณิชยมีกําไรสุทธิท่ีลดลง เนื่องมาจาก

ตองกันเงินสํารองเพ่ือรองรับปริมาณสินเชื่อท่ีดอยลงอยางตอเนื่อง ชวงไตรมาส 2/2562 พบหนี้ครัวเรือน

เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยสิ้นไตรมาส 1/2562 หนี้ครัวเรือนเทากับ 13 ลานลานบาท เพ่ิมข้ึนตอเนื่องรอยละ 

6.3 และคิดเปนสัดสวนตอจีดีพีเทากับรอยละ 78.7 สูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส สําหรับไตรมาส 2/2562 

แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของหนี้ครัวเรือน เนื่องจากภาพรวมสินเชื่อของธนาคารพาณิชยเพ่ือการอุปโภค
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บริโภคสวนบุคคลเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.2 โดยยอดคงคางสินเชื่อเพ่ือการบริโภคสวนบุคคลของธนาคาร

พาณิชยขยายตัวรอยละ 11.3 สูงสุดในรอบ 4 ป นับตั้งแตไตรมาส 4/2558 เปนตนมา [1]  

ในการจัดชั้นลูกหนี้และภาระผูกพันท้ังในและนอกงบดุลของธนาคารแหงประเทศไทย จะ

ประกาศกําหนด ในเบื้องตนใหพิจารณาจาก คุณภาพของลูกหนี้เปนหลัก โดยการวิเคราะหโครงการและ

ความเปนไปไดทางธุรกิจของลูกหนี้ การวิเคราะหงบการเงิน กระแสเงินสดและความสามารถในการจาย

ชําระตามกําหนด ท้ังนี้ตองไมเกินระยะเวลาของการคางชําระท่ีเปนเกณฑในการจัดชั้น โดยแบงออกเปน 

5 ระดับ ตามคุณภาพลูกหนี้ ประกอบดวย ลูกหนี้ปกติ ลูกหนี้ท่ีกลาวถึงเปนพิเศษ ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวา

มาตรฐาน ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ ลูกหนี้จัดชั้นสูญ [2] แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การจัดชั้นลูกหนี้ 

 

ลูกหนี้ท่ีจัดชั้น จํานวนวันคงคาง 

ลูกหนี้ปกติ นอยกวา 30 วัน 

ลูกหนี้ท่ีกลาวถึงเปนพิเศษ ตั้งแต 30 วัน ถึง 90 วัน 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตราฐาน มากกวา 90 วัน ถึง 180 วัน 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ มากกวา 180 วัน ถึง 365 วัน 

ลูกหนี้จัดชั้นสูญ มากกวา 365 วัน 
 

ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Documents/25591103_hearing2_classifica

tion.pdf  วันท่ีสืบคนขอมลู 10 ตุลาคม 2562 

 

การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) เปนกระบวนการท่ีกระทํากับขอมูลเพ่ือคนหารูปแบบ 

แนวทาง และความสัมพันธท่ีซอนอยูในชุดขอมูล โดยอาศัยหลักสถิติ การรูจํา การเรียนรูของเครื่อง และ

หลักคณิตศาสตร เพ่ือการสกัดความรูจากฐานขอมูล ดึงเอาความรูมาใชประกอบการตัดสินใจในการ

ทํางานไดในทุกสวนของงานไดอยางหลากหลาย และเห็นผลไดอยางชัดเจน ผลลัพธท่ีไดจากการทํา

เหมืองขอมูล สามารถตอบปญหาและคนพบ ความรูใหมจากฐานขอมูลท่ีมีอยูมากมาย และซับซอนไดดี 

โดยเฉพาะเทคนิค Classification ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งในการทําเหมืองขอมูลท่ีนิยมนํามาใชจําแนก ทํานายผล

กลุมประชากรจากพฤติกรรมไดอยางแมนยํา และมีความถูกตองในระดับสูง [3] 
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กระบวนการวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน เรียกวา Cross-Industry Standard Process for Data 

Mining (CRISP-DM) ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก เขาใจปญหาของธุรกิจ เขาใจขอมูล เตรียมขอมูล 

พัฒนาแบบจําลอง การประเมิน การนําไปใชจริง ท้ังนี้ในแตละข้ันตอนจะเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องกัน คือ

ข้ันตอนถัดไปจะรอผลลัพธจากข้ันตอนกอนหนา เชนเม่ือไดผลลัพธจากข้ันตอนการเตรียมขอมูล แลวจะ

นําไปสรางโมเดลจําแนกประเภทขอมูลในข้ัน Modeling และหลังจากนั้นอาจจะยอนกลับมา

เปลี่ยนแปลงขอมูลใหถูกตองมากข้ึนเพ่ือหวังวาจะโมเดลท่ีใหความถูกตองมากข้ึนก็ได เปนตน 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือใชเทคนิคทําการเหมืองขอมูลชวยในการ

สนับสนุนการตัดสินใจการใหสินเชื่อ เพ่ือลดอัตราการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing 

Loans: NPLs)  

 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 

กระบวนการวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน CRISP-DM [4] ในการทําเหมืองขอมูลเพ่ือการบริหาร

จัดการหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มีข้ันตอนการดําเนินงาน 6 ข้ันตอน ไดแก 

2.1 การทําความเขาใจปญหาของธุรกิจ (Business Understanding)  

ข้ันตอนนี้เปนการทําความเขาใจถึงปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) และสามารถระบุ

ปญหาหรือโอกาส จากนั้นทําการแปลงปญหาหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ใหอยูในรูปแบบท่ี

เหมาะสมตอการนํามาวิเคราะหขอมูลทางดาตาไมนนิ่ง 

2.2 การทําความเขาใจขอมูล (Data Understanding)  

การเก็บรวบรวมขอมูลปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs)  ไดดําเนินการศึกษาโครงสรางของ

ฐานขอมูลจริงจากโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2017 ท่ีไดใชงานจริง 

หลังจากนั้นจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลความถูกตองของขอมูล ในท่ีนี้เปนการดึงขอมูลจากคลังขอมูล

ของลูกคาธนาคารแหงหนึ่ง มีรายละเอียดเพียงพอตอการนําไปใชในการวิเคราะห 

2.3 การเตรียมขอมูล (Data Preparation)  

หลังจากท่ีไดศึกษาและรวบรวมขอมูล ในข้ันตอนนี้จะตองมีการจัดเตรียมขอมูลและคัดเลือก

ขอมูลท่ีจะนํามาใชงาน เนื่องจากขอมูลท่ีจําลองข้ึนมา ยังไมสามารถนําไปใชงานไดตองผานกระบวนการ

ทดสอบและวิเคราะหดวยเครื่องมือของการทําเหมืองขอมูล ตองมีการจัดเตรียมขอมูลใหเปนไปตาม

มาตรฐานเดียวกัน และคัดเลือกขอมูลท่ีมีความถูกตอง สมบูรณมากท่ีสุด เพ่ือใหไดผลการทดสอบท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ข้ันตอนท่ีใชเวลานานท่ีสุด เนื่องจากโมเดลท่ีไดจากการทําดาตาไมนนิ่งจะใหผลลัพธ
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ท่ีถูกตอง ข้ึนอยูกับคุณภาพของขอมูลท่ีใช กลาวคือถาขอมูลท่ีใชนั้นไมถูกตอง มีผิดพลาด ยอมทําให

ผลลัพธคลาดเคลื่อนได สําหรับการเตรียมขอมูลแบงเปน 3 ข้ันตอนยอยดังนี้ 

2.3.1 การคัดเลือกขอมูล (Data Selection)  

กําหนดเปาหมายท่ีทําการวิเคราะหหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs)  เลือกใชเฉพาะ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีจะวิเคราะห การกําหนดคุณลักษณะ (Attribute) และคาท่ีเปนไปไดของ

คุณลักษณะ จากการศึกษาโครงสรางของฐานขอมูลจริง และการจัดเตรียมขอมูล คุณลักษณะท่ีคาดวาจะ

นํามาใชงาน เพ่ือใชในการหาความรู และไดมีการกําหนดคาท่ีเปนไปไดของคุณลักษณะ 

2.3.2 การกลั่นกรองขอมูล (Data Cleaning)  

ในการศึกษาครั้งนี้ พบขอมูลท่ีไมถูกตอง เนื่องมาจากปญหาในระหวางการจัดเก็บขอมูล 

เชน กรอกขอมูลไมครบ กรอกขอมูลซํ้าซอน การกลั่นกรองขอมูล การทําความสะอาดขอมูลกอน (Data 

Cleaning) สามารถลดขนาดขอมูล (Data Reduction)  

2.3.3 การแปลงรูปขอมูล (Data Transformation)  

ข้ันตอนการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีพรอมนําไปใชในการวิเคราะหตามอัลกอริทึม

ของดาตาไมนนิ่งท่ีเลือกใช 

2.4 แบบจําลอง (Modeling)  

ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคดาตาไมนนิ่ง ไดแก แบบจําลองใชในการทํานาย ใน

การศึกษาครั้งนี้ เลือกใชเทคนิคดาตาไมนนิ่ง 2 เทคนิค ไดแก Decision Tree และ Naïve Bayes มาใช

ในการวิเคราะหขอมูล และเปรียบเทียบอัลกอริธึม เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด เม่ือทําข้ันตอนนี้แลว อาจมี

การยอนกลับไปท่ีข้ันตอน data preparation เพ่ือแปลงขอมูลบางสวนใหเหมาะสมกับแตละเทคนิคดวย 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบจําลอง วิเคราะหขอมูลท่ีได ในรูปแบบความถูกตองของแบบจําลอง เพ่ือ

เปนตัวบงชี้ความนาเชื่อถือของแบบจําลองท่ีได 

2.5 การประเมินผล (Evaluation)  

ข้ันตอนนี้เปนการประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธจากแบบจําลอง วิเคราะหขอมูลหลาย

แบบจําลองวาครอบคลุม และวิเคราะหหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ทําการประเมินแตละแบบจําลอง

ดวยวา มีขอดีขอเสีย และเลือกใชแบบจําลอง โดยนําผลลัพธท่ีไดของแตละเทคนิคมาวิเคราะหความ

ถูกตองจากขอมูลท่ีนํามาทดสอบ ตองอาศัยทักษะในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือชวยใหการวิเคราะหทําได

สะดวกและรวดเร็วข้ึน จึงมีการใชเครื่องมือทางดานกราฟฟก เชน การแสดงผลการวิเคราะหดวยกราฟ 

รายงานรูปแบบตางๆ เปนตน 
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2.6 การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment)  

ดําเนินการเพ่ือตอบสนองขอกําหนดในเกณฑ การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ เปนแนวทางไปใช

กับการวิเคราะหหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ท่ีเก่ียวของท่ัวท้ังธนาคาร 

 

3. ผลการศึกษา 

3.1 ผลการศึกษารวบรวมขอมูล 

เนื่องจากขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดจากธนาคารแหงหนึ่งมีจํานวนมาก จึงทําการสกัดขอมูล

ลูกคามาจํานวน 5,000 คน ประกอบดวย 28 แอทรบิิวต  

 3.2  ผลการเตรียมขอมูล (Data Preparation) 

จากการสกัดขอมูลจากคลังขอมูลของธนาคาร เพ่ือเขาสูกระบวนการจัดเตรียมพ้ืนท่ี ในการ

เตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีพรอมจะวิเคราะหตอไป ผลการเตรียมขอมูล ไดแก 

3.2.1 ผลการคัดเลือกขอมูล (Data Selection)  

จากการคัดเลือกปจจั ย  (feature selection) โดยการ Preprocess ใช เทคนิค 

InfoGainAttributeEval ในโปรแกรม Weka แสดงในภาพท่ี 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
        

ภาพท่ี 1  ผลการ Preprocess เพ่ือคัดเลือกปจจัย (feature selection) 
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จากภาพท่ี 1  ผลการ Preprocess เพ่ือคัดเลือกปจจัย (feature selection) พบวามี

เพียง 6 แอทริบิวต สําหรับใชในการวิเคราะหตอไป ไดแก จํานวนชั้นหนี้ อายุ ประเภทอาชีพ 

วัตถุประสงคของการกู เงินเดือน และรายไดสุทธิ 
 

3.2.2 การกลั่นกรองขอมูล (Data Cleaning)  

ผลการกลั่นกรองขอมูล ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน แสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 การกลั่นกรองขอมูล (Data Cleaning)  
 

จากภาพท่ี 2 ทําการแกไขคาMissing Value ท่ีทําใหเกิดคาผิดพลาดตางๆในไฟล .CSV 

ท่ีใชในการทําการทดสอบ  

3.3 ผลการเลือกแบบจําลอง (Modeling) ท่ีเหมาะสม 

จากขอมูลในขอ 3.2.2 แบงออกเปน Training Data set รอยละ 80 และ Testing Data Set 

รอยละ 20  

3.3.1 ผลการจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ 

(Decisions tree) หรือ J48 ในโปรแกรม Weka แสดงในภาพท่ี 3 
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  ภาพท่ี 3 ผลการจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงผลการจําแนกกลุมขอมูลดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ ใหความถูกตอง

รอยละ 91.8 และตนไมตัดสินใจ แสดงในภาพท่ี 4  

 

 
 

ภาพท่ี 4 ตนไมตัดสินใจปจจัยท่ีกอใหเกิดขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 
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จากภาพท่ี 4  แสดงปจจัยท่ีมีผลตอขอมูลหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดรายได ในกรณีท่ีมี

วัตถุประสงคการขอกูซอมแซม – ตอเติม ปจจัยท่ีกอใหหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดสูง 3 อาชีพสูงสุด  ไดแก 

คนขับแท็กซ่ี ครู และตํารวจ 

3.3.2 ผลการจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดดวยเทคนิคการจําแนกกลุม

ดวยวิธีการเรียนรูเบยอยางงาย (Naïve Bayes) ในโปรแกรม Weka แสดงในภาพท่ี 5 

3.4 การประเมินผล (Evaluation)   

ผลการประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธจากแบบจําลอง พบวา การจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายไดดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ ใหผลการจําแนกขอมูลไดดีกวาการจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายไดดวย Naïve Bayes  

3.5 การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment)  

การจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Classifier tree J48) 

ในโปรแกรม Weka เหมาะสมการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป  
 

 
 

    ภาพท่ี 5 ผลการจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดดวย Naïve Bayes 
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จากภาพท่ี 5 แสดงผลการจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดดวยวิธีการเรียนรูเบยอยาง

งาย (Naïve Bayes)  ใหความถูกตองรอยละ 54..7  

 

4. สรุปผลการศึกษา 

ผลเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs)  จากขอมูล

ลูกคา จํานวน 5,000 คน ดวยกระบวนการวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน (Cross-Industry Standard 

Process for Data Mining : CRISP-DM) ท้ัง 6 ข้ันตอน และเม่ือผานกระบวนการจัดเตรียมขอมูล 

คัดเลือกเฉพาะขอมูลท่ีสมบูรณและมีรูปแบบท่ีถูกตอง ครบถวนพบวาการจําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายไดดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Classifier tree J48) ใหผลการจําแนกขอมูลไดดีกวาการ

จําแนกกลุมขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดดวย Naïve Bayes ดวยความถูกตองรอยละ 91.6 สวนปจจัยท่ี

มีผลตอขอมูลหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ในกรณีท่ีมีวัตถุประสงคการขอกูซอมแซม – ตอเติม ปจจัยท่ีกอให

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดสูง 3 อาชีพสูงสุด  ไดแก คนขับแท็กซ่ี ครู และตํารวจ 

สําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ควรมีการดึงขอมูลใหมากข้ึน และมีความหลากหลายของขอมูลในการทําเหมืองขอมูล เพ่ือให

ไดการจําแนกประเภทไดคาความถูกตองมากข้ึน 

 2. ควรดําเนินการใชเทคนิคของเหมืองขอมูลดวยเทคนิคอ่ืน นอกเหนือจากการศึกษามาใชใน

การทดสอบกับขอมูลท่ีมีอยูเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีถูกตองชัดเจนมากข้ึน 
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แพลตฟอรมประมูลของตลาดซื้อขายวัสดุรีไซเคิล 

Auction Platform for Recycle Market 
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บทคัดยอ 

        บทความนี้มีจุดประสงค เพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิลจากครัวเรือน

และอุตสาหกรรม เพ่ือความสะดวกในการซ้ือขายมากข้ึน เนื่องจากจํานวนขยะไดเปนปญหาใหญมากข้ึน

เรื่อยๆ การรณรงคคัดแยกขยะยังอาศัยความรวมมือในทางปฏบิัติเปนอยางมาก ในการศึกษาครั้งนี ้

นําเสนอแนวทางในการคัดแยกประเภทขยะ เพ่ือไดผลลัพธคืนในรูปตัวเงิน โดยเนนเฉพาะการบริหาร

จัดการขยะรีไซเคิลผานแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล โดยใชเว็บไซตเปนสื่อกลาง 

และใช PHP และ MySQL ภายใต Linux Server เปนเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต ทําใหผูซ้ือและ

ผูขายสามารถซ้ือขายกันไดโดยตรง แบงกลุมผูใชงานออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูซ้ือ กลุมผูขาย และ

ผูดูแลระบบ โดยมีการออกแบบฐานขอมูลโดยใช Entity–relationship diagram และการวิเคราะห

ระบบดวย data flow diagram  ผลการศึกษาพบวา แพลตฟอรม สามารถแสดง รายชื่อของสมาชิกท่ี

เปนกลุมคนรับซ้ือขยะรีไซเคิล รายละเอียดตําแหนงของผูขายขยะรีไซเคิล  ประเภทขยะ  ราคารับซ้ือใน

แตละประเภท สําหรับการประมูลการซ้ือขายดําเนินการไดรวดเร็ว โดยผูซ้ือและผูขายใช chat box หาก

มีผูสนใจซ้ือหลายราย ก็สามารถเสนอราคาซ้ือขายเพ่ือประมูล เม่ือการประมูลเสร็จเรียบรอย ธุรกรรม

การชําระเงินซ้ือขายผาน PayPal ท่ีแพลตฟอรม จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ

ผูใชจํานวน 100 คน พบวา ความสะดวกในการคนหา คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับ

ดีมาก กลาวโดยสรุป การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวม 4.45 คะแนน อยู

ในระดับดีมาก ท้ังนี้แพลตฟอรมนี้สามารถนําไปสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีหมุนเวียนทรัพยากรมาใช
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ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบเกิดเปนวงจร ตั้งแตภาคการผลิต การบริโภค จนถึงการจัดการของเสีย

ดวยการหมุนเวียนกลับมาใชใหม (recycle) นําไปสูความยั่งยืนของท้ังระบบ 

 

คําสําคัญ:  แพลตฟอรมประมูล ซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล PayPal ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

Abstract Main objective of this paper is to develop an auction platform for the 

household and industrial recycled materials trading market. Since the amount of 

garbage is still a bigger problem. The garbage separation campaign still does not have 

much cooperation in practices. In this study, to introduce the alternatives for waste 

management by returning in the term of money and make trading more convenient 

using Auction Platform for Recycle Market. The platform development system is to 

develop website by using PHP as tool under Linux Server and MySQL as database 

management system. There are 3 user groups which are buyer group, seller group and 

administrator. Entity–relationship modeling was developed for database design. The 

data-flow diagram is part of the structured-analysis modeling tools. The results of this 

study, the auction platform provides the list of members that are the groups of people 

for buying recycled waste, the location of recyclable waste sellers, waste types, 

purchase prices in each category. In addition, the platform allows both buyers and 

sellers to trade directly. There is a process to achieve the meeting of both parties 

perfectly and quickly. Buyers and sellers can communicate via the chat box and do the 

bidding on the price to compete if there are many buyers. After bidding, the platform 

also makes trading transactions easier by using PayPal. The appraisal of performance 

and satisfaction of auction platform for recycle market from 100 persons that ease to 

search is 4.54 from total 5. In summary, the overall performance and satisfaction of the 

users are very good with the score 4.45 from total 5. It can be concluded that the 

platform is the circular business model innovation that utilize the resource with high 

efficiently and sustainability under circular economy concept.  
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1. บทนํา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก และการใชชีวิตในปจจุบันของมนุษย  ทําใหมีการใชวัสดุ

จํานวนมากชนิดและจํานวนมาก มาทําเปนภาชนะบรรจุภัณฑตลอดจนเพ่ือใชงานในดานตางๆ  เชน 

พลาสติก อลูมิเนียม กระดาษ ฯลฯ  วัสดุตางๆเหลานี้ มีจํานวนไมนอยท่ีถูกนํามาใชเพียงครั้งเดียวก็

กลายเปนขยะท่ีไมตองการ  จํานวนขยะจากวัสดุใชแลวเหลานี้ไดกลายเปนปญหาใหญมากข้ึนเรื่อยๆ  

กอใหเกิดมลภาวะ  เกือบทุกประเทศตองทําการบริหารจัดการขยะท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดดวย

วิธีการตางๆ อยางไรก็ตามในภาพรวมแลวการบริหารจัดการสามารถทําไดไมดีพอและไมสามารถจัดการ

กับมลภาวะเหลานี้ไดอยางสมบูรณ  คาใชจายในการกําจัด การจัดการ กลายเปนปญหาใหญท้ังในระดับ

ชุมชนและระดับประเทศ [1] 

วิธีการหนึ่งซ่ึงประเทศท่ีพัฒนาแลวไดทําอยูคือ การรณรงคคัดแยกประเภทขยะออกเปนหลายๆ

ประเภทตั้งแตผูใชตนทาง  เพ่ือใหสามารถนําวัสดุท่ีใชแลวเหลานี้มาทําการหมุนเวียนมาใชใหม (รีไซเคิล)  

การแยกประเภทตั้งแตตนทางเปนการแยกวัสดุประเภทตางๆ ออกจากกัน ชวยใหการจัดการนํามาใชใหม

เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีคาใชจายนอยลง เกิดประสิทธิภาพในการจัดการท่ีดี [2] 

สําหรับในประเทศไทย การคัดแยกประเภทขยะยังคงเกิดผลในทางปฏิบัติไมมากนัก การรวมมือ

ในการคัดแยกยังคงเปนเรื่องท่ีตองรณรงคใหสังคมต่ืนตัวมากข้ึนกวาปจจุบัน หากมีการนําเสนอใหเห็น

ประโยชนท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน  อาจชวยใหการคัดแยกประเภทขยะมีผลสําเร็จมากยิ่งข้ึนได   เชน  การ

ไดผลลัพธคืนในรูปตัวเงิน เปนตน คนกลุมหนึ่งท่ีมีสวนชวยจัดการเรื่องขยะหรือของใชแลวท่ีสามารถ

นํามาหมุนเวียนใชไดใหม (recycle)  คือ กลุมคนทํางานดานการรับซ้ือของเกาของท่ีไมใชแลวและของท่ี

รอท้ิง ซ่ึงเราจะเรียกวา กลุมคนเก็บขยะของเกาขาย  กลุมคนเก็บขยะของเกาของใชแลวมาแยกประเภท

ขายใหแกโรงงานท่ีรับซ้ือวัสดุเหลานั้น  แตการดําเนินการใชวิธีการแบบเดิมๆท่ีไมอาจใหประสิทธิภาพท่ีดี

ได  เชน  การขับรถสามลอเครื่องไปตามแหลงชุมชน  การเดินแยกเก็บวัสดุท่ีใชแลวตามถังขยะตางๆ  ซ่ึง

ในหลายๆกรณีไมสามารถพบวัสดุดังกลาวในสภาพดีเพียงพอ หรือไมสามารถพบกับผูใชท่ีมีวัสดุรอท้ิงอยู

ในเวลาท่ีตองการ  ซ่ึงเปนภาระของผูใชท่ีตองการนําออกวัสดุรอท้ิงเหลานั้น สงผลใหผูใชเหลานั้นไมได

แรงจูงใจหรือแรงกระตุนในทางบวกเรื่องการจัดการวัสดุเหลือใชอยางเปนระบบอยางประเทศพัฒนาแลว

หลายๆประเทศ  ปญหาดังกลาว หากมองในมุมของการจัดการ เราสามารถใชความพรอมทางเทคโนโลยี

ท่ีมีอยูในปจจุบัน  มาประยุกตใชไดอยางไมยุงยากนัก และสามารถชวยเรื่องการบริหารจัดการขยะรี
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ไซเคิลเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี  อีกท้ังยังไดประโยชนแกท้ังกลุมคนเก็บขยะรีไซเคิลขายให

ไดผลประโยชนเพ่ิมข้ึนไดและลดภาระแกผูใชดวย [3] 

ท้ังนี้  จึงไดเลือกนําเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลเหลานี้  เปนรูปแบบเว็บไซด  

ท่ีบอกรายละเอียดตําแหนงของผูขายขยะรีไซเคิล  ประเภทขยะ  ราคารับซ้ือในแตละประเภท  รายชื่อ

ของสมาชิกท่ีเปนกลุมคนรับซ้ือขยะรีไซเคิล  ท่ีเปนขอมูลเบื้องตนในการดําเนินการใหเกิดการพบกันของ

ท้ัง 2 ฝายอยางลงตัวและรวดเร็ว ใหผูซ้ือและผูขายสามารถซ้ือขายกันไดโดยตรง ซ่ึงผูขายสามารถระบุ

รายละเอียดขยะท่ีมีอยูและท่ีอยูของตัวเองผานแพลตฟอรมท่ีเราสรางแลวใหผูรับซ้ือเขามารับไดทันทีถึง

หนาบาน โดยลูกคาสามารถกดแจงวามีสินคาพรอมขายในตะกรา  อัพโหลดใหเห็นภาพและรายละเอียด

ของขยะรีไซเคิลทีมี เพ่ือรอผูซ้ือ มีการกําหนดราคาเบื้องตนไว ชวยลดความยุงยากและทําใหสะดวกใน

การซ้ือขายมากกวาเดิม   ผูซ้ือและผูขายสามารถใช chat box ติดตอกันเพ่ิมเติมไดและยังสามารถเสนอ

ราคาซ้ือไดมาแขงขันกันหากมีผูสนใจเขามาซ้ือหลายราย   

 

2. วิธีดําเนินการงาน 

การพัฒนาแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล มีข้ันตอนการพัฒนา 5 ข้ันตอน 

ตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบงาน ท่ีเรียกวา System Development Life Cycle ไดแก 

การศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและออกแบบระบบ การกําหนดแนวทางในการพัฒนา

ระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ ปรับปรุงระบบ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล 

         ศึกษาปญหาจากแหลงขอมูลตางๆ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวของ เว็บไซตงานวิจัย และวิทยานิพนธ

ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน พรอมท้ังรวมรวมขอมูลระบบการจัดการซ้ือขายวัสดุรีไซเคิลในรูปแบบ

ออนไลน รวมไปถึงการศึกษาโปรแกรมและเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาแพลตฟอรมประมูลซ้ือขายวัสดุรี

ไซเคิล รวมท้ังรวบรวมขอมูลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ นอกจากนี้ยังได

ทําแบบสอบถามความตองการของผูใชงานและผูดูแลระบบ รวมท้ังศึกษาความเปนไปไดของระบบ เชน 

ดานเนื้อหาของเว็บไซต ดานรูปแบบเว็บไซต ดานความปลอดภัย เปนตน เพ่ือนํามาออกแบบและพัฒนา

ระบบตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

         การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบ สําหรับการพัฒนาแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือ

ขายวัสดุรีไซเคิล โดยการใช Dataflow Diagram ในการออกแบบระบบเพ่ือใหเห็นภาพรวมของระบบ
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และความสัมพันธ ของผูใชงาน และใช ER-Diagram แสดงความสัมพันธของขอมูล เพ่ือการออกแบบ

ฐานขอมูล  

ข้ันตอนท่ี 3 แนวทางในการพัฒนาระบบ 

 ศึกษาเครื่องมือ ท่ีใชในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขาย

วัสดุรีไซเคิลในการออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดของระบบ เชน ระบบการ

ซ้ือขาย ระบบการบิดประมูล ความเปนไปไดทางดานกฎหมายทางการเงิน ท่ีเก่ียวของกับการชําระเงิน

ผานระบบออนไลน และวิธีการพัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมตอ ผูซ้ือและผูขาย เขามาทําการประมูลในระบบ

นอกจากนี้ยังไดทําการออกแบบสอบถามความตองการของผูใชงาน เพ่ือนํามาออกแบบและพัฒนาระบบ 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาระบบ 

         ศึกษาเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาWebsite ซ่ึงเครื่องมือท่ีนํามาใชคือ PHP และ MySQL ซ่ึงงาย

ตอการศึกษา และมีขอมูลในอินเตอรเน็ตอยูมาก หากมีปญหาก็จะทําการแกไขไดโดยงาย อีกท้ังเครื่องมือ

ท่ีใชยังเปน  Free Open Source ท่ีชวยประหยัดคาใชจาย สวนทางดาน  Sever  เปน  Linux ซ่ึง

ประหยัดกวาใช  Sever Windows 

ข้ันตอนท่ี 5 การทดสอบและประเมินผล 

         การประเมินประสิทธิภาพดานความถูกตอง การประเมินประสิทธิภาพการใชงานในการทํา

ธุรกรรมการซ้ือขายและการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใชงาน 

 

3. ผลการดําเนินงานและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบ การพัฒนาแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขาย

วัสดุรีไซเคิล โดยใช Dataflow Diagram แสดงในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 สวน ER-Diagram เพ่ือการ

ออกแบบฐานขอมูล แสดงในภาพท่ี 3 และ workflow แสดงในภาพท่ี 4-7 
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ภาพท่ี 1 Context Diagram ของแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล 

 

จากภาพท่ี 1  แสดงกระบวนการไหลของขอมูล ระหวาง Seller และ Buyer ในแพลตฟอรม 

ผูขายสามารถโพสขายสินคา มีการประมูลราคาสินคาท่ีตองการ แสดงรายละเอียดการชําระเงินและ

สามารถเขาถึงตําแหนงไดจากรูป เปนภาพแสดงระบบการไหลของขอมูล ซ่ึงจะแสดงกระบวนการไหล 

แนวคิด การวิเคราะหของระบบ โดยเริ่มจากผูซ้ือและผูขาย ทําการนําขอมูลสวนตัวมาลงทะเบียน เพ่ือให

สามารถเขาใชงานในระบบได โดยใชขอมูล E-mail มาลงทะเบียน เพ่ือใหผูซ้ือสามารถเขามาเสนอราคา

ได สวนผูขายจะสามารถรับขอมูลการเสนอราคาตลอดจนขอมูลการชําระเงินได โดยเม่ือทําการ

ลงทะเบียนแลว ระบบจะสงขอมูลสถานะท่ีลงทะเบยีนเรียบรอยแลวนัน้ แจงกลับไปยังผูซ้ือและผูขายแต

ละราย โดยมี Username/Password ตามท่ีกําหนดตอนลงทะเบียนผูขาย สามารถประกาศขายสินคาท่ี

ตนเองมีอยูท้ังแบบลงทะเบียนและไมลงทะเบียนในระบบ โดยมีรายละเอียดตามท่ีหนาเพจตองการ เม่ือ

ใสขอมูลตางๆ ครบถวนแลว ประกาศดังกลาวจะไปปรากฏอยูในหนาหลักตามลําดับ เพ่ือใหผูสนใจเสนอ
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ซ้ือสามารถเสนอราคาซ้ือได แตหากเปนผูขายท่ีไมลงทะเบียนในระบบในสวนนี้จะไมสามารถเขาสูระบบ

ประมูลได  

 

 
 

ภาพท่ี 2  Data flow Diagram Level 1 ของแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล 

 

จากภาพท่ี 2  Dataflow Diagram Level 1 แสดงกระบวนการไหลของขอมูล แบงออกเปน

สวนยอย (Subsystems) โดยการจําแนกระบบใหญหนึ่งระบบออกเปนระบบยอยๆ แสดงรายละเอียด

ของการทํางานท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยแบงยอยกระบวนการลงไปเรื่อยๆ ถึงระดับไมสามารถแบงยอยไดอีก 

เริ่มจากการไหลขอมูลในสวนระบบลงทะเบียน ผูขายจะทําการลงทะเบียน จากนั้น ระบบลงทะเบียน จะ

ทําการเก็บขอมูล โดยจะมีในสวนเรื่องของสวนของอีเมล ขอมูลสวนของผูใช จากนั้นจะเปนการไหลของ

ขอมูล ซ่ึงจะไปอยูในสวนของการเขาใชงานระบบ จะเปนเรื่องของการใช user name/password ใน



 

3437 

 

การยอมรับสถานะการเขาสูระบบ จากนั้นเปนการไหลขอมูลในสวนของระบบทะเบียน การประกาศ การ

ประมูล ซ่ึงจะมีการประมูลขายสินคาของเกา สถานะ การประมูล คําสั่งปดประกาศนั้นๆ สถานะการ

แกไข เพ่ือจัดเก็บอยูในสวนทะเบียนประกาศขายของเกา และเปนเรื่องของการไหลขอมูลไปสูระบบการ

ประมูล เพ่ือหาขอมูลนั้นไปอยูในเขตใกลเคียงกับสินคาเรา ทําใหผูซ้ือสามารถเห็นสินคาสําหรับเขารวม

การประมูล และเขามาประมูลสินคานั้นๆ จากนั้นระบบแสดงการประมูลจะไหลขอมูลไปยังสถานะการ

ประมูลไปหาผูซ้ือ จากนั้นผูซ้ือจะนําขอมูลหลักฐานการชําระเงินไปยังระบบ เพ่ือตรวจสอบการชําระเงิน 

เม่ือตรวจสอบเรียบรอยจะประกาศใหกับเจาของโพสตวามีการชําระเงินเรียบรอยแลว 

ER-Diagram (แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล) แบบจําลองท่ีใชเปนเครื่องมือในการ

แสดงโครงสรางภายในระบบฐานขอมูล ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1. เอนทิตี้ (Entity) เปนวัตถุ หรือ

สิ่งของท่ีสนใจในระบบนั้นๆ 2. แอททริบิว (Attribute) เปนคุณสมบัติของวัตถุท่ีสนใจ 3. ความสัมพันธ 

(Relationship) คือ ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ออกแบบฐานขอมูล แสดงในภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ER – Diagram ของแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล 
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จากภาพท่ี 3  ER- Diagram มี 2 เอนทิตี้ ไดแก user และ ads เม่ือทําการแปลงใหเปนตาราง 

และ ทํานอรมัลไลเซชั่น ตัวอยางตาราง ท่ีเปนฐานขอมูลของแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรี

ไซเคิล ดังนี้ 
 

Ads (ad id, title, description, category, type, video, user_id) 

Payments Validate (ad id, payment id, amount, card info, payer email, description, method, currency, 

user id) 

User (user id, phone, website, address, mobile, type, address, user type) 

Post (ad id, user id, post time) 

View (ad id, user id,, view count) 

Comment (ad id, user id, comment id, author info, comment text) 

Place bid (bid id, user id, bid accepted, bid amount) 

 

Workflow สําหรับผูใชท้ังหมด Workflow ของการลงทะเบียน แสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 Workflow ของการลงทะเบียน 

 

จากภาพท่ี 4 Workflow ของการลงทะเบียนสําหรับผูใชงาน เริ่มจากลงทะเบียนขอมูลผานทาง 

website หากมี email อยูในระบบ จะไปท่ี yes  เพ่ือเปนการใชงานเขาสูระบบ หากไมมี email ใน

ระบบ จะทําการสงขอมูลสําหรับการสมัครสมาชิกเขาระบบ สําหรับยืนยันตัวตน 
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Workflow ของการลงชื่อเขาใชงานระบบ แสดงในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 Workflow ของการลงชื่อเขาใชงานระบบ 

 

จากภาพท่ี 5 Workflow ของการลงชื่อเขาใชงานระบบ ผูใชงานจะตองลงทะเบียน user 

name/ password ผานทาง Website หากในบัญชีนั้นมีในระบบอยูแลวหรือไม หากถาไมมีบัญชีอยูใน

ระบบ จะแจงเตือนใหไปสมัครสมาชิก กรณีท่ีมีบัญชีในระบบเรียบรอยแลว จะทําการตรวจสอบรหัสผาน

วาถูกตองหรือไม หากไมตรงระบบจะแจงเตือนใหใสรหัสผานใหม หากรหัสผานเรียบรอยก็สามารถเขาสู

ระบบไดทันที 
 

สําหรับเฉพาะผูขาย 

Workflow ของการประกาศประมูลของเกาท่ีตองการขาย แสดงในภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพท่ี 6 Workflow ของการประกาศประมูลของเกาท่ีตองการขาย 
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จากภาพท่ี 6 Workflow ของการประกาศประมูลของเกาท่ีตองการขาย เริ่มจาก ผูใชงาน

ประกาศเปดประมูลของเกาท่ีตองการขาย จากนั้นทําการรอผูมาเสนอการประมูล หากราคาประมูลท่ีตั้ง

ไปนั้นไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือหมดอายุกอนก็จะทําการจบกระบวนการหรือตองเริ่มตนใน

การโพสตขายใหม แตหากมีคนมาเสนอราคาประมูลตามราคาท่ีตองการแลว ผูขายก็จะยอมรับการ

ประมูลนั้นและยอมรับการประมูล และทําการรอผูซ้ือยืนยันการชําระเงิน กรณีท่ีผูซ้ือยังไมชําระเงินผูขาย

จะยังคงรอสถานะรอการชําระเงินกอน เม่ือผูซ้ือชําระเงินเรียบรอยแลว ก็จะทําการติดตอผูซ้ือเก่ียวกับ

การรับของ 
 

สําหรับเฉพาะผูซ้ือ 

Workflow ของการประมูลของเกาท่ีตองการซ้ือ แสดงในภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพท่ี 7 Workflow ของการประกาศประมูลของเกาท่ีตองการซ้ือ 

 

จากภาพท่ี 7 Workflow ของการประมูลของเกาท่ีตองการซ้ือ ผูซ้ือทําการเขาระบบ เพ่ือหา

ประกาศท่ีสนใจ ท่ีมีความตองการซ้ือ และก็จะทําการเสนอราคาในโพสตประกาศ รอการตอบรับการ

ประมูลราคาบิดประมูลจากระบบ จากนั้นเจาของก็จะทําการยอมรับราคาท่ีเสนอไปเพ่ือติดตอไปยังผูขาย

เก่ียวกับการนัดรับสินคา แตหากมีผูประมูลรายอ่ืนท่ีใหราคาท่ีสูงกวา ผูซ้ือจะตองทําการเสนอราคาท่ีสูง

กวาและรอระบบยืนยันการประมูลวาเปนผูชนะการประมูล และจะวนตามข้ันตอนการไหลขอมูล 

 

4. การพัฒนาระบบ 

         ผลการพัฒนาแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล โดยการเปดเพจ domain 

name  www.reclycling.com รายละเอียดหนาหลักของแพลตฟอรม แสดงในภาพท่ี 8  
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ภาพท่ี 8 หนาหลักของแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล 
 

จากภาพท่ี 8 หนาหลักของแพลตฟอรมประกอบดวย สวนของหนาจอหลัก สวนของการคนหา

สินคา สวนของรายการสินคาประเภทตางๆ สวนของรายการสินคาท่ีมีการเสนอขาย โดยรายละเอียดใน

หนานี้ผูใชงานสามารถเลือกเขาเมนูตางๆ ไดตามตองการ ผลลัพธหนาจอ 

การเขาสูแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล ผูใชตองเขาระบบเพ่ือทําการสมัคร

สมาชิก โดยหนาหลักจะประกอบดวย รายการประกาศ โดยจะมีขอมูลประกาศประมูลสินคารีไซเคิล เมนู

หลัก ท่ีเชื่อมโยงไปยังหนาตาง ๆ เชน เก่ียวกับเรา ติดตอเรา เพ่ิมประกาศ นโยบายเว็บไซต Live Chat 

สําหรับพูดคุยกับผูดูแลเว็บไซตผานทางหนาเว็บไซต ซ่ึงเชื่อมตอกับ Facebook Page ของเว็บไซต ซ่ึงไป

ปรากฏในหนา Facebook Messenger  สําหรับชองการเพ่ิมประกาศสําหรับผูขายเม่ือตองการประกาศ

ขายสินคารีไซเคิล โดยปอนขอมูลตางๆ เชน เลือกหมวดขอมูล ปอนหัวขอประกาศ รายละเอียดขอมูล

สินคาท่ีประกาศ ราคาเริ่มตนในการเสนอขาย กําหนดวันท่ีสิ้นสุดการเสนอราคา เลือกรูปภาพสินคา 

Video ขอมูลท่ีอยูของสินคานี้เพ่ือใชเปนขอมูลใหผูซ้ือสินคาทราบกรณีตองมารับสินคา รายละเอียด

ขอมูลผูขาย ไดแก ชื่อ E-Mail เบอรโทรศัพท Line Id ท่ีใชในการติดตอ และทําการกดบันทึกขอมูล 

สําหรับการเริ่มตนลงทะเบียนเขาระบบ จะมีข้ันตอนเขาสูระบบ โดยในข้ันตอนนี้จะตองกรอก

รายละเอียดขอมูล ใส E-Mail Address Password และทําการ Login เขาสูระบบ แสดงในภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9 การเริ่มลงทะเบียนเขาระบบ 
 

จากภาพท่ี 9 ผลลัพธหนาจอสําหรับการลงประกาศสินคา โดยในข้ันตอนนี้จะตองทําการกดท่ี

เมนู เพ่ิมประกาศ เพ่ือเขาสูหนาตางการประกาศขายสินคา มีรายละเอียดตางๆ และวิธีการ แสดงในภาพ

ท่ี 10 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดง  หนาจอการลงประกาศสินคา 

 

จากภาพท่ี 10  ผลลัพธหนาจอสําหรับตัวอยางสินคาท่ีลงประกาศ โดยจะแสดงผลรูปภาพตางๆ 

แสดงรายการสินคาท่ีโพสต ชองสําหรับเสนอราคาประมูลสินคา และแสดงรายละเอียดตางๆท่ัวไป

เก่ียวกับคนขายแสดงในภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11 ตัวอยางสินคาท่ีลงประกาศ 

 

5. การทดสอบและประเมินผล 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอรมประมูลวัสดุรีไซเคิล โดยใชแบบสอบถาม จาก

กลุมตัวอยาง จํานวนผูใชงาน 100 คน กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.00 

และ รอยละ 45 ตามลําดับ พบวาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางมีชวงอายุระหวาง 

36-50 ป ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ มีดังนี้ 

คาเฉลี่ยของคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยของคะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก 

คาเฉลี่ยของคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ยของคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจนอย 

คาเฉลี่ยของคะแนน 1.00 – 1.50  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจนอยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี1 ความพึงพอใจในการใชบริการดานเนื้อหาของเว็บไซต 
 

หัวขอ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความพอใจ 

การนําไปใชครอบคลุมความตองการผูใชงาน 4.39 0.71 พอใจมาก 

ความยุงยากในข้ันตอนการใชงาน 4.46 0.63 พอใจมากท่ีสุด 

ความสะดวกในการคนหา 4.54 0.61 พอใจมากท่ีสุด 

ความสมํ่าเสมอในการอัพเดทเนื้อหา 4.40 0.64 พอใจมาก 

รวม 4.45 0.65 พอใจมาก 



 

3444 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาผลของการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการดานเนื้อหาของเว็บไซตโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.45 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.66 โดยคาเฉลี่ยของความสะดวกในการคนหามีมากท่ีสุด อยูใน

ระดับพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.61 รองลงมาเปนคาเฉลี่ยจากการ

สอบถามดานความยุงยากในข้ันตอนการใชงาน มีความพอใจอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.63 รองลงมา ดานความสมํ่าเสมอในการอัพเดทคอนเทนตเนื้อหามี

ความพอใจอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.64 และการนําไปใช

ครอบคลุมความตองการผูใชงานมีนอยท่ีสุดความพอใจอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.39 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.71 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจในการใชบริการดานรูปแบบเว็บไซต 

 

หัวขอ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความพอใจ 

การแสดงรูปภาพประกอบมากกวาเนื้อหา 4.50 0.59 พอใจมาก 

การลิงคขอมูลไปยังเว็บไซตท่ีเก่ียวของ 4.31 0.70 พอใจมาก 

ความเสถียรภาพของเว็บไซต 4.56 0.57 พอใจมากท่ีสุด 

ความเร็วในการประมวลผล 4.30 0.70 พอใจมาก 

ความยากงายในการเขาถึงเว็บไซต 4.44 0.61 พอใจมาก 

สามารถแกปญหาไดในทันที หากระบบมีปญหา 4.37 0.729 พอใจมาก 

ความสะดวกในการสื่อสารระหวางเว็บไซต 4.46 0.61 พอใจมาก 

รวม 4.42 0.65 พอใจมาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผลของการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการดานรูปแบบเว็บไซตโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.42 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.65 โดยคาเฉลี่ยของความเสถียรภาพของเว็บไซตมีมากท่ีสุด 

ความพอใจอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.57 รองลงมา การ

แสดงรูปภาพประกอบมากกวาเนื้อหามีความพอใจอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.50 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.59 รองลงมาความสะดวกในการสื่อสารระหวางเว็บไซตอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ย
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อยูท่ี 4.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.61 รองลงมาความยากงายในการเขาถึงเว็บไซตอยูในระดับ

พอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.61 รองลงมา สามารถแกปญหาไดในทันที 

หากระบบมีปญหาอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.72 รองลงมา

การลิงคขอมูลไปยังเว็บไซตท่ีเก่ียวของอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.31คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู

ท่ี 0.70 และความเร็วในการประมวลผลมีนอยท่ีสุดอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.30 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.70 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจในการใชบริการดานความปลอดภัย 

 

หัวขอ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความพอใจ 

ความนาเชื่อถือดานการเงิน 4.43 0.67 พอใจมาก 

ความนาเชื่อถือดานการใชบริการการซ้ือขาย 4.42 0.62 พอใจมาก 

ความนาเชื่อถือของเว็บไซต 4.35 0.72 พอใจมาก 

รวม 4.40 0.67 พอใจมาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบวาผลของการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการดานความปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.40 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.67 โดยคาเฉลี่ยของความนาเชื่อถือดานการเงินมีมากท่ีสุด ความ

พอใจอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยู ท่ี 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู ท่ี 0.67 รองลงมา ความ

นาเชื่อถือดานการใชบริการการซ้ือขายมีความพอใจอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยู ท่ี 4.42 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.62 และความนาเชื่อถือของเว็บไซตมีนอยท่ีสุดอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ย

อยูท่ี 4.35 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.67 ตามลําดับ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย การพัฒนาแพลตฟอรมประมูลของตลาดซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล สามารถสงเสริมการ

ขยะรีไซเคิลใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถเพ่ิมรายได โดยการทํางานของแอปพลิเคชัน สามารถซ้ือ

ขายสินคาระหวางผูซ้ือและผูขาย สามารถทํางานไดถูกตองรอยละ 100 จากการประเมินประสิทธิภาพ

และความพึงพอใจของผูใชงานดานเนื้อหาของเว็บไซตอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.45 และคา
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เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.6452 โดยคาเฉลี่ยของความสะดวกในการคนหามีมากท่ีสุด ความพึงพอใจใน

การใชบริการดานรูปแบบเว็บไซตโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.42 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.6450 โดยคาเฉลี่ยของความเสถียรภาพของเว็บไซตมีมากท่ีสุด และความพึงพอใจใน

การใชบริการดานความปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.6696 โดยคาเฉลี่ยของความนาเชื่อถือดานการเงินมีมากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงครั้งตอไป ปรับเพ่ิมเนื้อหาเว็บไซดใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน

ดวยการขยายขอบเขตพ้ืนท่ีการใชงานและปรับใหเขากับแตละพ้ืนท่ี หรือ สามารถขยายรวมไปไดใน

ระดับประเทศ  เพ่ือใหทุกพ้ืนท่ีเกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดการทําธุรกรรมขยะรีไซเคิลไดงาย โดยมี

หนวยงานภาครัฐเขามาดําเนินการและสงเสริม รวมไปถึงจัดทําระบบท่ีใชในการตรวจสอบผูใชงานกอน

เขาสูระบบ โดยใหสิทธิ์ผูดูแลระบบคอยตรวจสอบขอมูลการโพสตขายสินคากอนแสดงสินคาสินคาลง

ระบบจริง เพ่ือปองกันการทําให Website เกิดความเสียหายไดท้ังทางตรงและทางออม เชน การโพสต

สินคาผิดประเภท ผิดกฎเกณฑท่ีกําหนด หรือใชถอยคําไมสุภาพในการ Comment ตอพ้ืนท่ีสาธารณะ 

[4] 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนที่ในการจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก 

Mobile Application for Public Small Bus Reservation 
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บทคัดยอ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการใหบริการจองรถ

โดยสารสาธารณะขนาดเล็ก (รถตู)  เนื่องจากความการใชบริการรถโดยสารขนาดเล็กนั้นเปนท่ีนิยม จน

กลายเปนสิ่งจําเปนในสังคมเมือง และเกิดปญหาการรอคอย ระหวางผูใหบริการและผูโดยสาร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูโดยสารท่ีรอคอยรถระหวางเสนทาง จึงเห็นวาการใชประโยชนจากการชําระเงินออนไลนและ

การใชขอมูลตําแหนงผานระบบ GPS บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี มาสรางแอปพลิเคชัน เพ่ืออํานวยความ

สะดวกตอท้ังสองฝาย ชวยลดปญหาการรอคอยของท้ังผูใหบริการรถโดยสารและผูใชบริการ รวมถึงความ

สะดวกในการบริหารเงินสด ในการพัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ี สวน Frontend ดวย Android 

studio และระบบ Web Service เปน Backend ใช XAMPP (Apache + MySQL + PHP) สําหรับ 

User Interface ในการจัดการขอมูลของฐานขอมูล และ Nodejs การสราง REST API Web Service 

ในเชื่อมตอขอมูลสําหรับ Mobile Application เพ่ือใชในการลงทะเบียน การจัดการขอมูลเสนทางและ

ราคาต๋ัว การสงขอมูล ตําแหนงระหวางผูโดยสารและรถผูใหบริการ ดวย MQTT Message Protocol 

พรอมกับการเชื่อมไปยัง SCB Payment gateway ในการรับชําระคาบริการ online ผลการใชงานแอป

พลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการใหบริการจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก เม่ือผูโดยสารลงทะเบียน

ดวยหมายเลขโทรศัพท สามารถใชบริการไดทันที โดยเลือกเสนทาง และทราบตําแหนงของรถโดยสาร

เพ่ือตัดสินใจ และชําระเงิน Online ผานระบบ SCB EASY App payment ซ่ึงคนขับรถก็จะไดรับ

ตําแหนงของผูใชบริการรอ จากการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในการ
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ใหบริการจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก พบวา ผูใชบริการ ใหคะแนนแอปพลิเคชันเปนมีความ

นาสนใจมาก และยินดีท่ีจะใชงานมากถึงรอยละ 90 ในขณะท่ีรอยละ 10 ไมคิดวามีความจําเปนท่ีจะตอง

ใช และการใหความสําคัญในการใชแอปพลิเคชันมากท่ีสุดคือ เรื่องเก่ียวกับคาตั๋วโดยสาร  และรองลงมา

คือ ขอมูลเวลา การใชงานท่ีงาย การตอบสนองของแอปพลิเคชัน ขอมูล GPS และการจองท่ีนั่ง เปน

อันดับสุดทาย  

ประโยชนจากงานวิจัยนี้ หากมีการใชแอปพลิเคชันในวงกวางในหลายๆ เสนทางจะชวยเพ่ิม

ศักยภาพในการใหบริการ สงเสริมการใชบริการรถสาธารณะ และประโยชนเปนตอผูใชบริการและยังนํา

ขอมูลมาใชประโยชนในดานอ่ืนๆ ไดอีก 

 

คําสําคัญ:  แอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ี, การจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก, Nodejs,  

การชําระเงินดวยผานเอสซีบีอีซ่ี 

 

Abstract 

This study aims to develop mobile application for public small bus reservation. 

Due to the popularity of the small bus service until becoming a necessity in the society 

and there was a problem waiting between the carrier and the passenger. Especially the 

passengers who wait for the car on the route, that mobile application is good choice base 

on online payment and GPS. It is good for no queue and cashless. This mobile application 

is developed in the Frontend using Android studio and Web Service as Backend using 

XAMPP (Apache + MySQL + PHP). User Interface for database management system and 

Nodejs. To develop REST API Web Service to connect to the mobile application for 

registration route management and ticket price. The data communication between 

passenger and driver is MQTT Message Protocol. In term of payment, to connect with SCB 

EASY App payment. The usage of the mobile application for Public Small Bus Reservation 

is to register via phone number and can use the service immediately. The passenger can 

select the route and see the location of the bus. When the passenger would like to 

reserve then the payment is online via SCB easy payment system. The appraisal of 

satisfaction of mobile application for Public Small Bus Reservation that is passenger vote 
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90% for very interesting application and very appreciate to register as new member. The 

most popular features of this application is ticket price, time, ease to use, application 

response, GPS data and reservation (last priority). 

 Benefits from this research if using a wide application in many ways the route 

will increase service potential. Promote the use of public transportation and benefits to 

users and the information can be used for other areas as well. 

 

Keywords:  Mobile application, Public small bus reservation, Nodejs,  

SCB EASY App payment 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันประชาชนนิยมใชบริการรถประจําทางขนาดเล็ก เนื่องจากมีท่ีนั่ง มีแอร ความรวดเร็วใน

การเดินทาง และท่ีสําคัญประหยัดคาใชจาย ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 2562 เปนตนไป รัฐบาลไดจัด

ระเบียบรถตูโดยสารสาธารณะกรุงเทพฯ – ตางจังหวัด โดยกําหนดใหรถตูกรุงเทพฯ - ตางจังหวัด จํานวน 

4,205 คัน ตองเขาจอดใหบริการท่ีสถานีขนสงผูโดยสาร 3 แหง สถานีขนสงจตุจักร 2,046 คัน สถานี

ขนสงสายใต (ปนเกลา) 1,617 คัน และสถานีขนสงเอกมัย 542 คัน เพ่ือแกปญหาการจอดใหบริการ

โดยรอบอนุสาวรียชัยสมรภูมิ แหลงม่ัวสุมยาเสพติด ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และ

ปญหาการจราจร [1] 

สําหรับการบริหารจัดการรถตู ในชวงเวลาเรงดวน จํานวนผูโดยสารมีจํานวนมาก การปลอยรถตู

ออกจากตนทาง เม่ือผูโดยสารเต็มครบท่ีนั่ง ชวงเวลาอ่ืนๆ การจัดการปลอยรถตู อาจจะใชการจับเวลา

ทุกๆ 10-20-30 นาทีข้ึนกับเสนทาง ดังนั้น ผูโดยสารท่ีอยูไมไกลจากตนทาง ก็จะไปเขารอคิวข้ึนรถตู ถา

ไมมีผูโดยสารลงระหวางทาง ก็จะถึงจุดหมายปลายทางเร็ว ในขณะท่ีผูโดยสารท่ีรอระหวางทางก็ตองรอ

รถตูท่ีวาง [2] 

ผูใชบริการ ตองการความสะดวกสบาย ตองการบริการท่ีดี และถาสามารถแกปญหาการรอคอย

รถใหนอยลง นั่นหมายถึงผูคนจะมีเวลาในการใชชีวิตท่ีมากข้ึน สวนการใชบริการแท็กซ่ีนั้นรองรับ

ผูโดยสารไดนอยและมีคาใชจายท่ีสูง ฉะนั้นการปรับปรุงพัฒนาระบบรถโดยสารท่ีใหบริการกับผูโดยสาร

หลายราย นาจะสงผลดีตอภาพรวมในระบบการจราจรขนสงและประชนชนจํานวนมาก [3]  
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ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการ

ใหบริการจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก (รถตู) เพ่ือลดปญหาการรอคอยของท้ังผูใหบริการรถ

โดยสารและผูใชบริการ รวมถึงความสะดวกในการบริหารเงินสด และอาจจะสงผลดีในดานอ่ืนๆ ตามมา

เชนความรูสึกถึงความปลอดภัย ดังท่ีทราบกันวาการใชบริการรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก โดยเฉพาะ

รถตูนั้นไดรับความนิยมอยางมาก ถึงแมวาผูใชบริการสวนใหญทราบถึงระดับความปลอดภัยท่ีต่ํากวา รถ

โดยสารขนาดใหญก็ตาม 

และจากงานวิจัยการบริการของรถโดยสารประจําทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต [4] ไดกลาวถึง

ระบบใหบริการรถโดยสารสาธารณะหลายๆ แหง ซ่ึงจะเห็นวาสวนใหญมักจะมีรายไดต่ําหรืออาจจะตอง

ไดรับเงินสนับสนุนจากหนอยงานภาครัฐ ไมใชเฉพาะในประเทศไทย แตเกิดข้ึนกับหลายๆประเทศ นั้นทํา

ใหเกิดขอกําจัดในการพัฒนาบริการรวมถึงการใชเทคโนโลยีดวย 

 

วิธีดําเนินการงาน 

การพัฒนาแอปพลิเคชันตนแบบโดยศึกษาการใชบริการ ตามหลักการของวงจรในการพัฒนา

ซอฟทแวร ท่ีเรียกวา Software Development Life Cycle (SDLC)  มีข้ันตอนการพัฒนาระบบ 5 

ข้ันตอน 

1. ศึกษาการทํางาน การใชบริการ และปญหาการบริการตางๆ จากการสังเกตและสัมภาษณ 

2. วิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบ สําหรับแอปพลิเคชันตนแบบ โดยแบงสวนงาน

ออกเปนสวน Frontend และ Backend และออกแบบ Use Case Diagram รวมถึง Architecture 

diagram 

3. การพัฒนาระบบ สําหรับการศึกษาวิจัยนี้ ไดพัฒนาระบบออนไลนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เปน 

Frontend และระบบ Web Service เปน Backend 

4. การทดสอบระบบ เพ่ือตรวจสอบการทํางาน โดยเฉพาะระบบการชําระเงิน 

5. การประเมินผล ดานการทํางานและความถูกตอง และการประเมินความสนใจของผูใชงาน 

โดยการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใชงาน 

 

ผลการดําเนินการงาน 

ผลการดําเนินการงานในการพัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการจองรถโดยสาร

สาธารณะขนาดเล็ก มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ผลจากการศึกษาการทํางาน 

ผลจากการศึกษาของการพัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการจองรถโดยสารสาธารณะ

ขนาดเล็ก ผูใชบริการ อยากไดระบบนี้ เพราะไมตองรอคิว ข้ึนรถท่ีไหน ไมตองรอจนคนเต็มรถถึงออก 

สามารถเห็นตําแหนงรถท่ีกําลังมาในเสนทางท่ีจะเดินทาง รายละเอียดเสนทางเดินรถ สามารถเลือกรถท่ี

ใกลท่ีสุด สวนคนขับรถก็อยากเห็นตําแหนงผูใชบริการ แตผูใชบริการยังกังวลเรื่องการจายเงิน 

2. ผลการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางระบบ 

จากการวิเคราะหรูปแบบการโดยสารสาธารณะขนาดเล็กแบบเดิม แสดงในภาพท่ี 1 กับรูปแบบ

การจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กผานแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ี แสดงในภาพท่ี 2 Use Case 

Diagram ในการกําหนดความสัมพันธและ Activity ตางๆ แสดงในภาพท่ี 3 และ สําหรับแอปพลิเคชัน

ตนแบบ แบงสวนงานออกเปนสวน Frontend และ Backend และใช Architecture diagram แสดงใน

ภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบจากการใชบริการแบบเดิม 

 
 

ภาพท่ี 2 การจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กผานแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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จากภาพท่ี 1 และ 2 รูปแบบการใชบริการ และการใชบริการมีการปรับเปลี่ยนไปผูใชบริการ 

สามารถเลือกดูขอมูลและตัดสินใจเลือกใชบริการได โดยท่ีไมตองเสียเวลารอคอย และผูขับข่ีไมตองกังวล

ในการจัดเก็บคาบริการและเงินทอน  

 

 
 

ภาพท่ี 3 Use case diagram ของแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ในการจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก 

 

 

จากภาพท่ี 3  อธิบาย Actor และ Use case ตางๆ ดังนี้  

Passenger   หมายถึงผูโดยสาร ท่ีเปนผูใชบริการ 

Driver        หมายถึงผูใหบริการ หรือคนขับรถ 

Payment gateway  คือระบบการชําระเงิน 

Admin   คือ ระบบ Backend ในการจัดการขอมูลตางๆ 

Use case Register คือ สวนการลงทะเบียนผูใชงาน ดวยหมายเลขโทรศัพท 

Use case Start Service, Stop Service คือ การเปดและปดการใหบริการ สําหรับ 

พนักงานขับรถ 
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  Use case Buy Ticket  คือการจองตั๋วรถโดยสาร 

Use case Ticket Checking คือ การ check in ของผูโดยสาร หรือเปนการปรับ 

สถานะตั๋ว 

Use case Maintain Route Data Operation คือ การจัดการขอมูล Backend ตางๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 Architecture diagram 

 

จากภาพท่ี 4 Architecture diagram ของการพัฒนา Mobile application (Frontend) ดวย 

Android studio [9] [10] และสวน Backend ใช XAMPP (Apache + MySQL + PHP) [11] ในการ

สราง User Interface ในการจัดการขอมูลของฐานขอมูล และ Nodejs [12] สรางการสราง REST API 

Web Service ในเชื่อมตอขอมูลสําหรับ Mobile Application การลงทะเบียน การจัดการขอมูลเสนทาง

และราคาตั๋ว พรอมกับการเชื่อมไปยัง SCB EASY App Payment [13] ในการรับชําระคาบริการ online 
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3. ผลการพัฒนาระบบ 

ผลการพัฒนาระบบออนไลนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เปน Frontend และระบบ Web Service 

เปน Backend และการสงขอมูล ตําแหนงระหวางผูโดยสารและรถผูใหบริการ ดวย MQTT Message 

Protocol แผนภาพรวมการทํางานท้ังหมด แสดงในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 การสงขอมูลดวย MQTT Protocol 

 

จากภาพท่ี 5 สราง MQTT Broker [14] สําหรับการสื่อสาร รับสงขอมูล ตําแหนงพิกัดดาวเทียม 

ระหวางผูใหบริการและผูโดยสาร โดยจัดแบง Topic ออกเปนกลุมตามแตละเสนทางการใหบริการ 

ระบบการชําระเงิน เชื่อมตอระบบดวย API สําหรับการชําระเงินผานระบบ SCB EASY App 

payment ตามเง่ือนไขจาก SCB Developer ข้ันตอนการทํางานระหวางระบบผูพัฒนาและ SCB 

System  
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ภาพท่ี 6 SCB EASY App Payment Technical Flow  

ท่ีมา: SCB Developer 

 

จากภาพท่ี 6 ภาพแสดงลําดับข้ันทางเทคนิคการทํางานในการสงขอมูล ในการเรียกใชงาน API 

ของ SCB EASY App Payment ซ่ึงในการพัฒนานั้น เราจะสราง Request Generate Access Token 

ในข้ันตอนท่ี 1 และ Request Deeplink for payment ในข้ันตอนท่ี 3 และ ข้ันตอนท่ี 8 Retrieve 

Transaction Details เปนการ Request รายละเอียดขอมูลการชําระ เพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบ 

4. ผลการทดสอบ 

การทดสอบแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก เม่ือ

ผูใชบริการ เริ่มตนใชงานเปดแอปพลิเคชันครั้งแรก จะตองลงทะเบียนโดยระบุหมายเลขโทรศัพท และ

การยอมรับเง่ือนไข การใชขอมูล GPS เพ่ือระบุพิกัด ดังแสดงในภาพท่ี 7 

เม่ือผูใชงานลงทะเบียนเรียบรอย สามารถเลือกเสนทาง เพ่ือแสดงขอมูล เสนทางและตําแหนง

รถ และเลือกชําระคาตั๋วโดยสารเม่ือตัดสินใจใชบริการไดทันที โดยเชื่อมตอกับระบบ SCB EASY App  

โดยไดแสดงภาพการทํางานของแอปพลิเคชันแสดงในภาพท่ี 7 และ ภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 7  หนาลงทะเบียนใชงานครั้งแรก 

 

    
 

ภาพท่ี 8 หนาการจองรถ 

 

ลําดับข้ันตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหลังจากการลงทะเบียนดวยหมายเลขโทรศัพท 

ผูใชงานสามารถเลือกดูเสนทางได เลือกเมนู “เลือกเสนทาง” โดยเลื่อนเปดเมนูดานซาย จะปรากฏ
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รายการเสนทางท่ีมีในระบบ เม่ือเลือกเสนทางแลวจะแสดงแผนท่ีเสนทาง และสามารถจองตั๋วไดดวยการ

แตะปุมรูปตั๋วในวงกลมดานลางมุมขวาขอหนาจอ แอปพลิเคชั่นจะแสดงรายการต๋ัวพรอมแสดงราคา

ข้ึนมาใหเลือก ซ่ึงสามารถเลือกแตะเลือกและเขาสูการชําระเงินทันที ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงไปยัง SCB 

EASY App ในการชําระคาตั๋ว 

5. ผลการประเมินผล 

จากการสํารวจการใชงานแอปพลิเคชันจากผูใชบริการรถโดยสารประจําทาง ท่ีใชเคยบริการรถตู

โดยสาร จํานวน 53 ราย พบวา ผูใชบริการใหคะแนนแอปพลิเคชันเปนมีความนาสนใจมาก และยินดีท่ี

จะใชงานมากถึงรอยละ 90 ในขณะท่ีรอยละ 10 ไมคิดวามีความจําเปนท่ีจะตองใช และสรุปคะแนนจาก 

จากคําถามเรื่องความสําคัญในการใชงานในหัวขอตางๆ โดยใหน้ําหนัก 0 - 4  โดยแสดงในภาพท่ี 9 

ถัดไป 

 

 
ภาพท่ี 9 ผลการประเมิน 

 

จากภาพท่ี 9 กราฟแสดงใหเห็นวา ผูใชงานใหความสําคัญในการใชแอปพลิเคชันมากท่ีสุดคือ 

เรื่องเก่ียวกับคาตั๋วโดยสาร และรองลงมา คือ ขอมูลเวลา การใชงานท่ีงาย การตอบสนองของ           

แอปพลิเคชัน ขอมูล GPS และการจองท่ีนั่ง เปนอันดับสุดทาย 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการจองรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก 

เพ่ือใชเสริมการบริการรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตูโดยสาร)  เปนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน เพ่ิมความสะดวกในการใชบริการ และทดแทนการใชเงินสด ซ่ึงในการทํางานเปนท่ีสนใจและ 

ไดรับการยอมรับ จากผูโดยสาร ถึง 90% โดยการทํางานของระบบในเบื้องตน  มีประสิทธิภาพเปนท่ีนา

พึงพอใจ 

สําหรับแนวโนมทางสังคม เก่ียวกับเทคโนโลยีทางการเงินแลว สงผลใหการพัฒนาแอปพลิเคชัน

สําหรับระบบขนสงสาธารณะ คงมีความจําเปนมากข้ึนเรื่อยๆ  ตามพัฒนาการทางสังคมท่ี พัฒนาไปสู

สังคมไรเงินสด และสิ่งท่ีสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงตอไป เก่ียวกับการ Scalability หรือการเพ่ิมขีด

ความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับผูใชงาน ซ่ึงอาจจะใชระบบ Cloud เพ่ือใหสามารถรองรับ

การใชงานสําหรับผูใชปริมาณมาก ซ่ึงปรับขยายไดอยางยืดหยุนและรวดเร็ว และการพัฒนาสามารถ

ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบตามมาตรฐาน PDPA (กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ซ่ึงเปนการ

เพ่ิมความเชื่อม่ันใหแกผูใชงานมากข้ึน นอกจากนี้ควรมีศึกษาวางแผนการสํารองขอมูล และระบบสํารอง

สําหรับกรณีฉุกเฉินในการใหบริการ เพ่ือใหระบบสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องโดยไมสงผลกระทบ

ตอผูใชงาน 

ขอจํากัดของงานวิจัยนี้ ไดพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือทดสอบในวงจํากัด ฉะนั้นหากมีความตองการ

พัฒนาเพ่ือใชขอบเขตท่ีกวางข้ึน หรือปรับใชในดานอ่ืนๆ อาจจะตองคํานึงถึงความแตกตางทางดาน

อุปกรณท่ีมีความหลากหลายตางรุนตางยี่หอกันจํานวนมากดวย 
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แพลตฟอรมตลาดสําหรับการบริการจางงานเอ็มซี พริตตี้มืออาชีพ 

Market Platform for Professionals MC Pretty Service Provider 

 

ศศิธร ผิวพุม0

1 และสุวรรณี อัศวกุลชัย1

2 

Sasithon Phiophum1 and Suwannee Adsavakulchai2 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมการตลาดสําหรับการบริการจางงาน เอ็มซี พริตตี้

มืออาชีพ โดยใชโปรแกรม WordPress ระบบจัดการขอมูล )Content Management System) ภายใต 

Server 45.76.177.172 Singapore ระบบปฏิบัติการใช Debian GNU/Linux 9 ระบบควบคุมใช Go 

Panel โดยใช Software Service ประกอบดวย HTTP Server เปน Apache 2.4.25 สวน FTP Server 

ใช Pure-FTPD 1.0.43 ระบบการจัดการฐานขอมูลใช MySQL 5.7.27 และ SSL ในการ Encrypt ขอมูล 

มีระบบ Back-up server ใช Google Drive Unlimited ในการพัฒนาแพลตฟอรมนี้ ภายใตกรอบของ

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟทแวร มี 5 ข้ันตอนหลัก ไดแก การศึกษาปญหา การศึกษาความตองการของ

ผูใช การวิเคราะหและออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ สวนการรักษาความ

ปลอดภัยขอมูลเปน C I A  คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การกําหนดผูมีสิทธิเทานั้น ในการ

เขาถึงขอมูล มีการควบคุมการเขาถึง ขอมูลเปนความลับตองไมเปดเผยกับผูไมมีสิทธิ ความถูกตอง 

(Integrity) มีการปองกันขอมูลใหถูกตองครบถวนสมบูรณ รวมถึงการควบคุมไมใหผูไมมีสิทธิเชามา

เปลี่ยนแปลงแกไข และความสามารถพรอมใชเสมอ (Availability) การกําหนดใหผูมีสิทธิเทานั้นเขาถึง

ขอมูลไดตามตองการ ควบคุมใหระบบมีสมรรถภาพทํางานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังใชนโยบายในการ

ควบคุม (Policies)  จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของแพลตฟอรม จากผูวาจาง 10 

คน และเอ็มซี พริตตี้ 10 คน พบวา ท้ังผูวาจางและเอ็มซี พริตต้ี ใหคะแนนความสะดวกสบายของการ

เขาสมัครสมาชิกดวย QR code สูงสุด 4.30 คะแนน กลาวโดยสรุป การประเมินประสิทธิภาพและความ

พึงพอใจของผูใชงานโดยรวม 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับดี 

                                                           
1หลักสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีทางการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

อีเมล: Sasithonpoyfai@gmail.com 
2หลักสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีทางการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย  

อีเมล: suwannee_ads@utcc.ac.th 
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คําสําคัญ:  แพลตฟอรมตลาด เอ็มซี พริตตี้  

 

Abstract 

The main objective of this paper aims to develop the market platform for 

professionals MC Pretty service provider. In this study, the platform is developed by using 

WordPress for content management system under Server 4 5 . 7 6 . 1 77 . 1 7 2  Singapore. 

Operation system is Debian GNU/Linux 9 and system control is Go Panel. Software Service 

consists of HTTP Server (Apache 2.4.25), FTP Server is Pure-FTPD 1.0.43, Database 

Management System is MySQL 5.7.27 and SSL is for data encryption. Back-up server is 

Google Drive Unlimited. The research framework of this study based on software 

development life cycle (SDLC), there are five steps as following: problem definition, user 

requirement, system analysis and design, implementation, and evaluation. Data security 

concerns about CIA that C stands for “Confidentiality” that is the authentication system 

to determine the rights to access control including data confidential disclosure for 

unauthorized person. I stands for “Integrity” that is the data protection either correction 

or completeness. Unauthorized person cannot modify all data. A stands 

for “Availability” that is the data accessibility by authorized person continuously. In 

addition, in this study still add policy for more data privacy and security. The appraisal of 

performance and satisfaction of marketing platform for professionals MC Pretty service 

provider from interviewing 10 proprietors and 10 Mc Pretties that the registration 

processes via QR code is very comfortable with score 4.30 from total 5. In summary, the 

overall performance and satisfaction of the users are good with score 3.77 from total 5.   

 

Keywords: platform, MC Pretty, confidentiality, integrity, availability 
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1. บทนํา 

เอ็มซี (Master of Ceremony: MC ) หรือ พิธีกร คือ บุคลลท่ีสามารถสื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจ 

โดยใชความสามารถเฉพาะตน ท่ีเกิดจากการฝกฝนและศึกษา รวมถึงการมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไข

ปญหาเฉพาะหนา ท้ังนี้พิธีกรตองมีความรูความเขาใจในกิจกรรมท่ีจะตองรับผิดชอบในดานการพูด 

จําเปนตองมีการเตรียมตัวกอน โดยเฉพาะความเขาใจในขอมูลตอเหตุการณตางๆ ตอกิจกรรมตางๆ 

นอกจากนั้นยังเปนผูเชื่อมโยงกิจกรรม/งาน/พิธี/รายการตางๆ และบางครั้งจําเปนท่ีจะตองสราง

บรรยากาศของงาน/พิธี/รายการดวย [1] สวนพริตตี้ (Pretty) หมายถึง ผูแนะนําสินคา มีบุคลิกภาพ มี

รูปลักษณภายนอกท่ีสวยงาม หนาตาดี มีทักษะการสื่อสารท่ีดี ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของผูผลิตสินคา 

สื่อสารขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ สูกลุมผูบริโภคโดยตรง จัดเปนการสื่อสารระหวางบุคคลในรูปแบบท่ีเห็น

หนาตากัน (face-to-face communication) สื่อสารโตตอบกันไดแบบตัวตอตัว ดานการตลาด พริตตี้

เปรียบเสมือน contact point ท่ีผูบริโภคจะไดสัมผัสและมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น ภาพลักษณ

ของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาและองคกรนั้นๆ [2]  

 ปจจุบันในการบริการจางงาน เอ็มซี พริตตี้มืออาชีพ ผานเว็บไซตตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท 

ไอทูดี พลัส จํากัด  ท่ีบริการจัดหาพีธีกร พริตตี้ เอ็มซี นายแบบ นางแบบ นักแสดงและบุคลากรอ่ืนๆ 

เพ่ืองานแสดงสินคา งานเปดตัว งานโฆษณา งานละคร ภาพนิ่ง วิดีโอพรีเซนต และอ่ืนๆ [3] ยังมีเว็บไซต 

Fastwork ท่ีรวบรวมทุกงานจากมืออาชีพท่ีใหญสุดในประเทศไทย เปนตน เว็บไซตเหลานี้ เปนการ

นําเสนอความตองการของเจาของเว็บไซต ซ่ึงจะมีเนื้อหา รวบรวมความตองการ เปาหมายของเว็บไชต 

การออกแบบใหนาสนใจ [4] แพลตฟอรมโซเชียลมีเดียตางๆ เชน Facebook เปนการแชรเรื่องราวของ

เพ่ือน ครอบครัว กําลังปรับทิศทางไปสูกลุม และชุมชน สําหรับ Instagram หรือ IG เปนแพลตฟอรมท่ี

เดน เรื่องการแชรรูปภาพสวยงาม สวนไลน เปนแพลตฟอรม CRM กับผูบริโภคท่ีใชงาน Twitter เปน

โซเชียลมีเดียท่ีสื่อสารท่ีเร็วท่ีสุด เปนแพลตฟอรมท่ีผูใชเชื่อมตอกัน )Interest Network) ดวย #Hashtag 

การสื่อสารบนแพลตฟอรมทวิตเตอร เนนเรียลไทมและเร็ว สวนยูทูบ เปนเครื่องมือในการนําเสนอคอน

เทนตโดยไมมีขอจํากัดเรื่องความยาว และกฎระเบียบตางๆ ท่ีไมสามารถทําไดบนสื่อทีวี [5]  

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมการตลาดสําหรับการบริการจางงาน เอ็ม

ซี พริตตี้มืออาชีพ ท่ีผูวาจางและเอ็มซี พริตตี้ สามารถลงทะเบียนเปนสมาชิกดวยตนเองผานแพลตฟอรม

การตลาดในการจางงาน เอ็มซี พริตตี้ เปนชองทางสําหรับการจางงานระหวางผูวาจางและเอ็มซีพริตตี้มือ

อาชีพโดยตรง ชวยลดปญหาคานายหนาท่ีเกิดจากคนกลาง รวมถึงมีระบบการชําระเงินท่ีโปรงใส ท่ีใช

งานงาย ความปลอดภัยสูง  
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2. วิธีการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาแพลตฟอรมนี้ ใชกรอบของวงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟทแวร ท่ีเรียกวา software 

development life cycle (SDLC) มี 5 ข้ันตอนหลัก ไดแก การศึกษาปญหา การศึกษาความตองการ

ของผูใช การวิเคราะหและออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ  

2.1 การศึกษาปญหา 

ถึงแมวาจะมีแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียตางๆ หรือเว็บไซตตางๆ ในการบริการจางงาน เอ็มซี 

พริตต้ี ก็ยังประสบปญหา คือ ผูวาจาง จายเงินหลังงานเสร็จ และจายไมเต็มจํานวน ในขณะท่ี เอ็มซี 

พริตตี้ รับงานแลว แตถาผูวาจางรายอ่ืนใหรายไดดีกวา บางคนก็ท้ิงงาน ทําใหไมสามารถควบคุมปญหา

หนางานได เพราะบางครั้งยกเลิกงานกลางคัน ทําใหผูวาจาง เกิดความเสียหาย 

2.2 การศึกษาความตองการของผูใช 

การรวบรวมขอมูลความตองการของผูใช ดวยการสัมภาษณผูวาจาง ท่ีเคยวาจางกลุมเอ็มซี 

พริตต้ี และการสัมภาษณกลุมเอ็มซี พริตตี้ ท่ีรับงานตามสถานท่ีจัดงานตางๆ เพ่ือสอบถามถึงความ

ตองการของผูใชในดานตางๆ เพ่ือนํามาการวิเคราะหและการออกแบบแพลตฟอรมท่ีตรงตามความ

ตองการของผูใช 

2.3 การวิเคราะหและการออกแบบ 

ในการออกแบบฐานขอมูล ใช ER diagram เปนเครื่องมือ สวนการออกแบบระบบใช dataflow 

diagram เปนเครื่องมือ เพ่ือแสดงการไหลของขอมูล และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

2.4 การพัฒนาแพลตฟอรม 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใชโปรแกรม WordPress เปนระบบจัดการขอมูล )Content Management 

System) ภายใตระบบปฏิบัติการ Ubuntu และ Apache เปน Back-Up server ใช Google Drive 

Unlimited ใช Back-up Full Web ทุกวัน ยอนหลัง 90 ตามพรบ.คอมพิวเตอรขอมูล 

2.5 ทดสอบระบบ 

การทดสอบ นําแพลตฟอรมนี้ไปให ผูวาจาง และกลุมเอ็มซี พริตตี้ ท่ีเคยสัมภาษณ ในขอ 2.2 

ชวยทดสอบการใชงานจริง และประเมินความพึงพอใจของแพลตฟอรม 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการศึกษาปญหา 

สิ่งท่ีเปนขอกังวลของท้ังผูวาจางและผูรับจาง คือ ปญหาความปลอดภัยของแพลตฟอรม และ

ความเชื่อม่ันในการทํางานระหวางผูวาจางและผูรับจาง โดยเฉพาะภาพเอ็มซี พริตตี้ ถือเปนลิขสิทธิ์ ใช

งานเชิงพาณิชยได แตไมสามารถนําภาพไปขายตอได หรือถูกนําไปใชในทางท่ีมิชอบ รวมถึงระบบการ

ชําระเงินท่ีโปรงใส 

3.2 ผลการรวบรวมขอมูลความตองการของผูใช 

จากการสัมภาษณผูวาจาง ท่ีเคยวาจางกลุมเอ็มซี พริตตี้ จํานวน 10 คน และการสัมภาษณ

กลุมเอ็มซี พริตตี้ ตามสถานท่ีจัดงานตางๆ จํานวน 10 คน แตละคนมีความตองการท่ีแตกตางกัน 

สามารถสรุปความตองการของผูใช แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ความตองการของผูใชแพลตฟอรม 

 

ผูวาจาง  กลุมเอ็มซี พริตตี ้

1. แพลตฟอรมสามารถตรวจสอบประวัติสวนตัวของ 

เอ็มซี พริตตี้ เชน ช่ือ ท่ีอยู อายุ รูปภาพ สัดสวน วุฒิ

การศึกษา เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ความ สามารถ

พิเศษ โดยเฉพาะดานภาษา เชน จีน ญี่ปุน อังกฤษ 

ประสบ การณในการทํางาน แสดงภาพงานท่ีเคยทํา 

เปนตน ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน และ

นาเช่ือถือ 

2. แพลตฟอรมสามารถแสดงประวัติการทํางานของ 

เอ็มซี พริตตี้ เชน ไมเคยท้ิงงาน เปนตน 

3. แพลตฟอรมมีการรักษาความปลอดภัยขอมูลผูวาจาง 

รวมถึงการพิสูจนตัวตนของผูวาจางในการเขาใช

แพลตฟอรม 

4. แพลตฟอรมตองสรางความเช่ือมั่นในการทํางาน

ระหวางผูวาจางและผูรับจาง 

5. สามารถทําสัญญาผานแพลตฟอรมได 

6. ใชงานงาย ไมยุงยาก ซับซอน 

 1. แพลตฟอรมสามารถตรวจสอบประวัติสวนตัวของ

ผูวาจาง เชน ช่ือ ท่ีอยู ท่ีทํางาน อาชีพ ตําแหนง 

เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ขอมูลมีความถูกตอง 

ครบถวน และนาเช่ือถือ 

2. แพลตฟอรมสามารถรักษาความปลอดภัย

ขอมูลเอ็มซี พริตตี้ โดยเฉพาะรูปถาย ไมสามารถ

นํารูปไปใชในทางท่ีผิด รวมถึงการพิสูจนตัวตน

ของเอ็มซี พริตตี้ ในการเขาใชแพลตฟอรม 

3. แพลตฟอรมตองสรางความเช่ือมั่นในการทํางาน

ระหวางผูวาจางและผูรับจาง 

4. สามารถทําสัญญาผานแพลตฟอรมได มั่นใจวาผู

วาจางชําระคาจางตามท่ีกําหนด ตรงเวลา 

5. ขอบเขตงานของผูรับจาง ตรงกับท่ีผูวาจางแจงใน

แพลตฟอรม 

6. ใชงานงาย ไมยุงยาก ซับซอน 
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3.3 การวิเคราะหและการออกแบบ 

Entity Relationship Diagram (ER diagram) เปนเครื่องมือในการแสดงโครงสรางฐานขอมูล 

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1. เอนทิตี้ (Entity) เปนวัตถุ หรือสิ่งของท่ีสนใจในระบบ 2. แอททริบิว 

(Attribute) เปนคุณสมบัติของเอนทิตี้ 3. ความสัมพันธ (Relationship) คือ ความสัมพันธระหวาง

เอนทิตี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการออกแบบฐานขอมูล แสดงในภาพท่ี 1 การวิเคราะหและการออกแบบ

ใช dataflow diagram เปนเครื่องมือ แสดงในภาพท่ี 2 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 ER diagram สําหรับการบริการจางงานเอ็มซี พริตตี้ 

 

จากภาพท่ี 1 การบริการจางงานเอ็มซี พริตตี้ ประกอบดวย 3 เอนทิตี้ ไดแก 1. agency คือผูวา

จาง 2. model คือ เอ็มซี พริตตี้ และ 3. events คือ งานท่ีผูวาจางตองการใหเอ็มซี พริตตี้ไปรวมงาน 

สามารถแปลงเปนตาราง และทํานอรมัลไลเซชั่น ตัวอยางตารางฐานขอมูลของแพลตฟอรมการบริการ

จางงานเอ็มซี พริตตี้ ดังนี้ 
 

Agency ID 

M M 

M 1 

  

date  

wage 

date  

 
Username 

Username 

E-Mail 
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Agency (Agency ID, name, address, email, tel, username, password) 

Hire (Agency ID, ID, date, wage) 

Model (ID, name, address, email, tel, height, shape, shoe number, username, 

password) 

Event (Event ID, address map, agenda) 

Complete (Agency ID, Event ID, date, Address MAP) 

Body Shape (Height, Shape, Shoes Number) 
 

ตัวอยางผลการออกแบบ dataflow diagram เชน กระบวนการพิสูจนตัวตน แสดงในภาพท่ี 2 

และกระบวนการการจางงาน แสดงในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 2 dataflow diagram การยืนยันตัวตนของแพลตฟอรมการตลาดสําหรับการบริการจางงาน 
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จากภาพท่ี 2 สําหรับการใชงานแพลตฟอรมครั้งแรก ท้ังผูวาจาง และ เอ็มซี พริตตี้ ตอง

ลงทะเบียนเพ่ือพิสูจนตัวตนเรียบรอย โดยการกรอก user name password เพ่ือความปลอดภัยในการ

เขาถึงขอมูล และรายละเอียดตางๆ ท่ีถูกกําหนดไว เชน ผูวาจาง (agency) ตองลงทะเบียน เพ่ือกรอก

ประวัติ ในขณะท่ี เอ็มซี พริตต้ี สวน เอ็มซี พริตตี้ ตองกรอกขอมูลสมาชิก และประวัติงาน ภาพ รวมท้ัง

ขอมูลท่ีสามารถเผยแพรใหผูวาจางพิจารณา และเม่ือตองการเขาใชงานแพลตฟอรม ก็จะมีข้ันตอนการ

ตรวจสอบ จาก user name และ password ท่ีลงทะเบียนไว ถาตรวจสอบความถูกตอง ก็สามารถเขา

ไปดําเนินการตางๆ ในแพลตฟอรมได 

 

 
 

ภาพท่ี 3 dataflow diagram การจางงานของแพลตฟอรมการตลาดสําหรับการบริการจางงาน 
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จากภาพท่ี 3 แสดงกระบวนการจางงานประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. เม่ือผูวาจาง ตองการจางงาน เม่ือผานเขาระบบเรียบรอย ก็ตองลงทะเบียน เพ่ือกรอก

ขอมูลรายละเอียดงาน เชน ชื่องาน รายละเอียดงาน สถานท่ีทํางาน รายละเอียดการมัดจํา (จะตองโอน

ชําระเงิน เปนคามัดจําลวงหนา 50% ของมูลคางานเขามาในแพลตฟอรม) รวมถึงการเลือกเอ็มซี พริตตี้ 

ท่ีจะมารวมงานดวย  

2. เม่ือระบบแจงขอมูลงานท่ีมีผูวาจางไปยัง เอ็มซี พริตตี้ ท่ีถูกคัดเลือก เอ็มซี พริตตี้ เขา

แพลตฟอรม เพ่ือดูขอมูลผูวาจาง ลักษณะงาน ซ่ึงสามารถเลือกท่ีจะรับ หรือปฏิเสธงานไดภายใน 24 

ชั่วโมง 

3. เม่ือผูวาจาง ไดรับการยืนยันรับงานจากเอ็มซี พริตตี้ ผูวาจางจะโอนเงินท้ังหมดของงาน

มาท่ีแพลตฟอรม และเม่ืองานเสร็จ เอ็มซี พริตตี้ แจงใหทางระบบทราบ ระบบจะตรวจสอบวางานเสร็จ

เรียบรอยสมบูรณจริง ระบบจะโอนเงินท้ังหมดใหตามสิทธิ์ โดยโอนเงินมัดจําคืนผูวาจาง และโอนเงินตาม

มูลคางานใหเอ็มซี พริตตี้ ท่ีทํางานสมบูรณไดรับคาตอบแทนตามสัญญา 

4. ผูวาจาง สามารถรีวิวการทํางานของ เอ็มซี พริตตี้ ไดจากบันทึกประวัติการทํางานท่ีระบบ

เก็บรวบรวมภาพบรรยากาศในงาน 

3.4 การพัฒนาแพลตฟอรม 

3.4.1 ระบบจัดการขอมูล )Content Management System) ใชโปรแกรม WordPress 

ภายใต  Server 45.76.177.172 Singapore ระบบปฏิบัติการใชระบบ Debian GNU/ Linux 9 

(Stretch) 4.9.0-9-amd64 ระบบควบคุมใชระบบ Go Panel โดยใช Software Service ท่ีประกอบดวย 

HTTP Server เป น  Apache 2.4.25 ส วน  FTP Server ใช  Pure-FTPD 1.0.43 ระบบการจั ดการ

ฐานขอมูล (DBMS) ใช MySQL 5.7.27 และใช SSL ในการ Encrypt ขอมูล มีระบบ Back-up server 

ใช Google Drive Unlimited และใช Back-up Full Web ทุกวัน ยอนหลัง 90 วัน 

3.4.2 การรักษาความปลอดภัยขอมูล มีการบริหารจัดการใหระบบขอมูลเปน C I A คือ  

- การรักษาความลับ (Confidentiality) การกําหนดผูมีสิทธิเทานั้น ในการเขาถึงขอมูล มี

การควบคุมการเขาถึง (access control) โดยกําหนดสิทธิ์หรือการยืนยันตัวบุคคล (authentication) ใน

การเขาถึงฐานขอมูล และ เม่ือเขาระบบไดแลวตองมีการกําหนดสิทธิ (authorization) การใชขอมูลดวย  

- ความถูกตอง (Integrity) มีการปองกันขอมูลใหถูกตองครบถวนสมบูรณ รวมถึงการ

ควบคุมไมใหผูไมมีสิทธิเชามาเปลี่ยนแปลงแกไข  
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- ความสามารถพรอมใชเสมอ (Availability) การกําหนดใหผูมีสิทธิเทานั้นเขาถึงขอมูล

ไดตามตองการ ควบคุมใหระบบมีสมรรถภาพทํางานอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ ยังใชเทคโนโลยีในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยใหกับระบบขอมูล ไดแก 

การใชนโยบายในการควบคุม (Policies) โดยมีการประกาศใชนโยบายของแพลตฟอรมการตลาดสําหรับ

การบริการจางงาน เอ็มซี พริตตี้ แสดงในภาพท่ี 4 
 

 
 

   ภาพท่ี 4 หนานโยบายของแพลตฟอรมการตลาดสําหรับการบริการจางงาน เอ็มซี พริตตี้ 
 

จากภาพท่ี 4 แพลตฟอรมการตลาดสําหรับการบริการจางงาน เอ็มซี พริตตี้ จากเว็บไซต 

https://suremcpretty.com  มีขอกําหนดใน privacy-center ตัวอยางเชน  

- Privacy setting ในการปกปองขอมูลผานระบบ WP Security Audit ตรวจสอบ

พฤติกรรมนาสงสัย กระบวนการชองโหวขอมูล ระบบแจงใหทราบผานทางอีเมลทันทีหลังจากทราบการ

โจมตี สิทธิ์ในขอมูลสวนตัว ถามีบัญชีบนเว็บไซตนี้ หรือไดแสดงความเห็น สามารถรองขอไฟลสงออกของ

ขอมูลสวนตัวท่ีเก็บไวได รวมถึงขอมูลใดๆ ท่ีไดใหไว สามารถรองขอใหลบขอมูลสวนตัวตางๆ ท่ีเก็บไวได

เชนกัน  

- Privacy policy เก็บขอมูลสวนตัวและประวัติ การรวบรวมเนื้อหา การสื่อสาร และ

ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเม่ือบริการ Platform รวมถึงเม่ือสมัครใชงานบัญชีผูใช สรางหรือแชรเนื้อหา และขอมูล

สวนตัวอ่ืนๆ เชน เพศ น้ําหนัก สัดสวน ฯลฯ เพ่ือใหผูวาจางเขามาดูขอมูลเอ็มซี พริตตี้ เพ่ือตัดสินใจจางงาน 

- Cookie policy ถามีการแสดงความเห็นผาน https://suremcpretty.com ระบบ

เลือกเขาสูการบันทึกชื่อ อีเมลและเว็บไซตในคุกก้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกท่ีไมตองกรอกรายละเอียดซํ้า 

https://suremcpretty.com/
https://suremcpretty.com/
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ยังมีมาตรการและอุปกรณท่ีใชในนโยบายระบบความปลอดภัย ประกอบดวย 

- การติดตั้งระบบ Firewall ปองกันผูบุกรุกเขา-ออกระบบ การเขาถึงขอมูล ท่ีเหมาะสม 

การกําหนดบริการ และการเขาถึงระบบสําหรับผูท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

- การติดตั้งระบบ Anti-Virus เพ่ือปองกัน และกําจัดไวรัส ท่ีมีการอัพเดตขอมูลอยาง

สมํ่าเสมอ 

- การติดตั้งระบบ SSL เวอรชั่นลาสุด หนาท่ีของ SSL คือ สลับท่ีขอมูลและแปลงเปน

รหัสตัวเลขท้ังหมด ถาความละเอียดในการเขารหัสมีมาก ก็ทําใหความปลอดภัยก็ยิ่งสูงข้ึน  

- การติดตั้งระบบปฏิบัติการท่ีมีระดับความปลอดภัยท่ีระดับ C2 โดยการติดตั้ง และเปด

ใชเฉพาะบริการท่ีเหมาะสม และจําเปนเทานั้น 

- การติดตั้งระบบ Web Server และการกําหนดคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม 
 

3.4.3 ข้ันตอนการดําเนินการของแพลตฟอรม เริ่มจากหนา Homepage แสดงในภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5 Homepage ของ SURE เอ็มซี  PRETTY 

 

จากภาพท่ี  5 Homepage ประกอบดวย ชื่ อ  Platform ชื่ อ  User ท่ี  Log in เข า ใช งาน 

Customer Management, Models Management กอนจะเขาใชงาน Platform ผูวาจางและเอ็มซี 

พริตตี้ จะตอง Register เพ่ือพิสูจนตัวตน คนหา ข้ันตอนการใชงาน รวมงานกับเรา สําหรับข้ันตอนการ

ดําเนินการมีท้ังหมด 6 ข้ันตอน แสดงในภาพท่ี 6  1. เลือก Model (ภาพท่ี 7) 2.  เช็คราคากับเวลาแลว

กดจอง (ภาพท่ี 8) 3.  ชําระเงินมัดจํา (ภาพท่ี 9) 4.  ขอตกลงเรื่องหนาท่ีและบริการ รายละเอียดการ

https://suremcpretty.com/customer-management/
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ทํางาน (ภาพท่ี 10) 5. สถานท่ีนัดตามท่ีตกลง และชําระเงินสดให Models หนางาน (ภาพท่ี 11)              

6.  รีวิวผลงาน Models (ภาพท่ี 12) 

 

 
      

   ภาพท่ี 6  ข้ันตอนและรายละเอียดของผูวาจาง                ภาพท่ี 7  การเลือก Model 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8  เช็คราคากับเวลาแลวกดจอง พรอมการดําเนินการ 
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ภาพท่ี 9 การชําระเงินมัดจํา   ภาพท่ี 10 รายละเอียดการทํางาน 

 

   
    

ภาพท่ี 11 รายละเอียดสถานท่ี                                ภาพท่ี 12  รีวิวผลงาน Models 

   
 

ผูวาจางจะมีการมัดจําเงินผานชองทางของระบบเพ่ือเปนการผูกมัดการวาจางงานตามท่ีเขามา 

Register ในระบบ หากผูวาจางทําผิดสัญญาเงินมัดจํา 30% จะถูกหักอัตโนมัติใหแกเอ็มซี พริตตี้ เม่ือ

งานสิ้นสุดลง ผูวาจางจะจายคาแรงงานตามท่ีตกลงใหแกเอ็มซี พริตตี้ เปนไปตามขอสัญญาท่ีกําหนดไวใน

สัญญา 
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3.5 ทดสอบระบบ 

 การทดลองเปดแพลตฟอรมใหกลุมตัวอยาง แสกนคิวอารโคด เพ่ือลิงคเขาไปหนา Register ของ

เว็บไซตท้ังผูวาจางและผูรับจาง เพ่ือตรวจสอบการออกแบบเว็บไซตวามีความสะดวกสบาย เขาใจงาย

และใชงานเปนอยางไร เนื่องจากสมาชิกท้ัง 2 ฝายตองเปนผูลงทะเบียนในระบบดวยตนเอง สัญญาและ

วางเง่ือนไขตางๆ  ซ่ึงข้ันตอนการทดสอบแพลตฟอรมตลาดสําหรับการจางงานเอ็มซี พริตตี้มืออาชีพ แบง

ออกเปน 2 สวนหลัก คือ ในสวนของหนาบาน (Front End) และหลังบาน (Back End) จากการทดลอง

เปดการใชงานของแพลตฟอรมการตลาดสําหรับกลุมอาชีพเอ็มซีและพริตตี้ 

ผลทดสอบระบบครั้งท่ี 1 ผลการทดสอบใชงานรวมถึงการประเมินผลการใชงาน ผลสัมฤทธิ์

ทางการทดสอบผูทดสอบท่ีมีอายุในชวงอายุ 20-30 ป มีความสนใจและชอบแพลตฟอรมการตลาด ท่ี

สามารถเขาถึงการจางงานเอ็มซีพริตตี้ เพ่ือไปใชในงานอีเวนทและสังสรรคของกลุมสังคมทํางาน 

ครอบครัวและมหาวิทยาลัย เนื่องจากผูทดสอบกลุมนี้ มีความประสงคท่ีจะจางตรง และไมมีคนรูจักใน

วงการอีเวนท ผูทดสอบท่ีมีอายุในชวง 30-50 ป มีผลสัมฤทธิ์ดานความเชื่อม่ันของแพลตฟอรม การรักษา

ความลับของสมาชิกแพลตฟอรมท่ีเก่ียวกับกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล General Data 

Protection Regulation (GDPR)   

ผลทดสอบระบบครั้งท่ี 2 มีการปรับปรุงการสมัครสมาชิกของกลุมเอ็มซี พริตตี้ใหมีความ

สะดวกสบายและงายตอการลงทะเบียนมากข้ึน และในสวนผูวาจางนั้นมีการเก็บขอมูลเพ่ือพิสูจนตัวตน 

ผลทดสอบระบบครั้งท่ี 3 มีการปรับปรุงลดขอมูลของสมาชิกท้ังยังใชนามแฝงหรือชื่อเลนในการ

เปดเผยขอมูลของสมาชิกเอ็มซี พริตตี้ใหผูวาจางไดคัดเลือกใหเหมาะสมกับงานและเห็นขอมูล

บุคคลิกภาพเพ่ือสอดคลองกับความนาเชื่อม่ันของงาน 

ผลทดสอบระบบครั้งท่ี 4 แพลตฟอรมการตลาดสําหรับแรงงานกลุมอาชีพเอ็มซีไดปรับปรุง

ระบบทําใหเกิด Data Privacy Protection การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 

เม่ือประเมินความพึงพอใจของผูทดลองใชแพลตฟอรม สามารถแสดงผลในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลประเมินความพึงพอใจของผูทดลองใชแพลตฟอรม 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์จากการทดลองใชแพลตฟอรมการตลาดสําหรับกลุมอาชีพเอ็มซีและพริตตี้ ไดรับ

ความสนใจและคําแนะนําในการพัฒนาระบบ ในการรักษาความปลอดภัยขอมูลเปน C I A  คือ การ

รักษาความลับ (Confidentiality) การกําหนดผูมีสิทธิเทานั้น ความถูกตอง (Integrity) มีการปองกัน

ขอมูลใหถูกตองครบถวนสมบูรณ และความสามารถพรอมใชเสมอ (Availability) ควบคุมใหระบบมี

สมรรถภาพทํางานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังใชนโยบายในการควบคุม (Policies)  ท้ังนี้การรักษา

ขอมูลและปกปดใหเปนความลับเฉพาะการใชงานของสมาชิกในแพลตฟอรมและผูวาจางเทานั้น เพ่ือลด

ปญหาการนําขอมูลไปใชในทางลบของกลุมอาชีพเอ็มซี พริตตี้ ในอนาคตยังมองวาระบบนี้ยังสามารถ

นําไปใชกับการสงเสริมการตลาดไดอีกหลากหลายอาชีพในเชิงธุรกิจ และทําใหลดปญหาคนกลาง เกิด

การจางงานสุจริตไดหลากหลายกิจกรรม รวมถึงสรางงาน สรางโอกาสใหคน และสรางคานิยมท่ีถูกตอง

ใหสังคมไทยตระหนักเห็นคุณคาของอาชีพเอ็มซี พริตต้ีในทางท่ีเหมาะสมและควรคากับการสงเสริม

อาชีพในอนาคตตอไป จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของแพลตฟอรม จากผูวาจาง 10 

คน และเอ็มซี พริตตี้ 10 คน พบวา ท้ังผูวาจางและเอ็มซี พริตตี้ ใหคะแนนความสะดวกสบายของการ

เขาสมัครสมาชิกดวย QR code สูงสุด 4.30 คะแนน กลาวโดยสรุป การประเมินประสิทธิภาพและความ

พึงพอใจของผูใชงานโดยรวม 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับดี  

 

ลําดับ ประเด็นสอบถาม คะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

1 ความนาสนใจของเว็บไชต 4.00 ด ี

2 ความนาเชื่อถือของผูวาจางและผูรับจาง 2.80 ปานกลาง 

3 ความสะดวกสบายของการเขาสมัครสมาชิกของผูวาจาง 3.70 ด ี

4 ความสะดวกสบายของการเขาสมัครสมาชิกของผูรับจาง 4.30 ดี 

5 การลดปญหาของคนกลาง 4.20 ด ี

6 ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมของแพลตฟอรม 3.70 ด ี

7 ภาพรวมความพึงพอใจของแพลตฟอรม 3.70 ด ี

รวม 3.77 ด ี
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